
Melhor rodovia do país tem obras e 
serviços realizados pela Constroeste

ENGENHARIA

Caminhão derrama óleo e 
interdita trechos de três avenidas

Divulgação

Pág. A4

Rodovia Euclides da Cunha, que tem obras e serviços da Constroeste, é a mehor do país
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A rodovia Euclides da Cunha 
(SP-320), entre Rubinéia e 
Mirassol, eleita em pesquisa 
da Confederação Nacional do 
Transporte (CNT) e do Sest 
Senat como a melhor do Brasil 
em 2021, é a única no top 10 
com gestão pública. As de-
mais, todas no Estado de São 
Paulo, são administradas pela 
iniciativa privada, por meio de 
concessionárias, e têm pedá-
gios.                     Pág.A3

Parada 
LGBTQIA+ 

acontece hoje 
na Andaló

O Grupo Coletivo Mais Or-
gulho Rio Preto está enca-
beçando a organização da 
Parada LGBTQIA+ de 2021, 
agendada para domingo (5), 
na avenida Alberto Andaló, em 
frente à Prefeitura. O trajeto 
da Parada é de 2,4 Km, até o 
Centro Regional de Eventos.  
Além das atrações artísticas, 
como shows de Drag Queens 
e apresentações de D’Js e 
outras atrações.       Pág.A6

Mulheres 
fazem 

caminhada 
contra violência

Neste domingo (5), vários 
grupos de mulheres engajadas 
em políticas públicas farão 
uma  mobilização que preten-
de reunir  milhares de pessoas 
nas ruas de todo o país. Em 
Rio Preto, a concentração será 
às 9h, no Mercadão Munici-
pal, que fica na Rua Antônio 
de Godoy, nº 3048. O incio da 
caminhada está marcado para 
às 10h com um trajeto pelas 
principais ruas do centro                       
   Pág.A6

Rio Preto recebe 
espetáculo 

musical neste  
domingo

O espetáculo “Brincando 
com a Broadway - Aos Can-
tos e Encantos dos Musicais” 
chega a São José do Rio Preto, 
em apresentação única, neste 
domingo (5). O musicala con-
tece às 18h, no Teatro SESI, e 
tem entrada gratuita, bastan-
do apenas fazer um cadastro 
prévio online.            Pág.A7

Financiamento 
de painéis 

solares cresce 
mais de 110%

O aumento na procura por 
financiamento para aquisição 
de equipamentos de energia 
solar tem sido registrado pelo 
Sicredi, uma instituição finan-
ceira cooperativa que atua no 
Brasil inteiro. A carteira de cré-
dito da instituição para essa 
modalidade já ultrapassa os 
R$ 3,5 bilhões, crescimento 
de mais 110% em um ano. , 
chegando em alguns casos a 
alta de 163%.          Pág.A5

Câmara tem 
18 propostas 
na pauta de 
terça-feira

A Câmara de Rio Preto realiza 
na próxima terça-feira duas ses-
sões com 18 itens na pauta. Na 
primeira, com início às 9 horas, 
os vereadores analisam 10 pro-
postas, sendo um em regime de 
urgência. Com início às 14 horas, 
os vereadores analisam mais oito 
propostas no período. O primeiro 
é o veto total ao projeto de Júlio 
Donizete (PSD), que proíbe o Se-
mae de cobrar taxa de religação 
de água .   Pág.A3

Capotamento na BR 153 
deixa idoso internado
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Unesp divulga amanhã lista com aprovados 
na primeira fase do Vestibular 2022
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Derramamento de óleo em avenidas da zona norte interditou trechos das vias ontem
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SOS CONSUMIDOR A-2Jornal
São José do Rio Preto, domingo
05 de dezembro de 2021

DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR, 
O QUE VOCÊ PRECISA SABER

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

Divulgação

Hoje em dia, muitas 
pessoas já possuem 
conhecimentos 
sobre alguns de seus 

direitos ao comprar um produto 
ou fazer uso de um serviço. 
Além disso, as empresas também 
precisam estar constantemente 
atentas, para evitar prejuízos, 
perda de clientes e até mesmo 
processos judiciais. Porém, você 
sabe, de fato, até onde vão os 
direitos básicos do consumidor?
Por diversas vezes, o abuso por 
parte das empresas, vendedores 
de produtos ou prestadores de 
serviços acaba passando batido 
pelo comprador. Isso acontece, 
na maioria das ocasiões, pela 
falta de conhecimento sobre 
seus direitos por parte de quem 
está adquirindo um produto ou 
contratando qualquer tipo de 
serviço.
Tanto consumidores quanto 
empresas precisam conhecer 
profundamente seus direitos, 
para evitar equívocos que podem 
resultar em prejuízos ou ações 
jurídicas. Porém, vale lembrar 
que ambas as partes podem 
recorrer a alguns recursos 
previstos em lei, que são 
fornecidos pelo CDC (Código 
de Defesa do Consumidor), 

quando os seus direitos básicos 
são violados, quando contratos 
são quebrados ou até mesmo 
quando promessas acabam não 
sendo cumpridas. Então, que tal 
conhecê-los?

Código de defesa do 
consumidor
O Direito do Consumidor 
surgiu para regulamentar as 
relações de consumo, nas 
quais se verifi ca uma situação 
de desequilíbrio natural na 
relação entre consumidor e 
o fornecedor. O Código de 
Defesa do Consumidor (CDC), 
lei 8.078 entrou em vigor em 
1990, e passou a regular todas as 
espécies de relação de consumo, 
e a determinar obrigações 
mútuas entre consumidores e 
fornecedores.
O código é um agrupado de 
regras que visam a proteção 
e defesa sobre os direitos do 
consumidor, além de tratar 
das relações de consumo 
em todas as esferas: civil, 
administrativa e penal. Ele 
trata das responsabilidades 
dos fornecedores em relação 
ao consumidor, prevendo 
padrões de conduta, prazos e 
penalidades.

Quais são os principais 
direitos básicos do 
consumidor?
São ao total 9 os direitos básicos 
do consumidor, eles funcionam 
como um programa de defesa ao 
consumidor e estão presentes no 
Art 6º do Código de Defesa do 
Consumidor.

O que diz a lei:
Art. 6º São direitos básicos do 
consumidor:
I – a proteção da vida, saúde 
e segurança contra os riscos 
provocados por práticas no 
fornecimento de produtos e 
serviços considerados perigosos 
ou nocivos;
II – a educação e divulgação 
sobre o consumo adequado dos 
produtos e serviços, asseguradas 
a liberdade de escolha e a 
igualdade nas contratações;
III – a informação adequada 
e clara sobre os diferentes 
produtos e serviços, com 
especifi cação correta de 
quantidade, características, 
composição, qualidade, tributos 
incidentes e preço, bem como 
sobre os riscos que apresentem; 
(Redação dada pela Lei nº 
12.741, de 2012) Vigência
IV – a proteção contra a 
publicidade enganosa e abusiva, 
métodos comerciais coercitivos 
ou desleais, bem como contra 
práticas e cláusulas abusivas ou 

impostas no fornecimento de 
produtos e serviços;
V – a modifi cação das cláusulas 
contratuais que estabeleçam 
prestações desproporcionais ou 
sua revisão em razão de fatos 
supervenientes que as tornem 
excessivamente onerosas;
VI – a efetiva prevenção e 
reparação de danos patrimoniais 
e morais, individuais, coletivos e 
difusos;
VII – o acesso aos órgãos 
judiciários e administrativos com 
vistas à prevenção ou reparação 
de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos ou difusos, 
assegurada a proteção Jurídica, 
administrativa e técnica aos 
necessitados;
VIII – a facilitação da defesa de 
seus direitos, inclusive com a 
inversão do ônus da prova, a seu 
favor, no processo civil, quando, 
a critério do juiz, for verossímil 
a alegação ou quando for ele 
hipossufi ciente, segundo as 
regras ordinárias de experiências;
IX – (Vetado);
X – a adequada e efi caz 
prestação dos serviços públicos 
em geral.
Parágrafo único. A informação 
de que trata o inciso III do caput 
deste artigo deve ser acessível 
à pessoa com defi ciência, 
observado o disposto em 
regulamento. (Incluído pela Lei 
nº 13.146, de 2015)

Direitos básicos do 
consumidor: entenda a 
importância e proteja-se
Os direitos do consumidor 
foram criados para trazer 
mais equilíbrio à relação entre 
consumidores e os fornecedores. 
O cumprimento das normas 
de Direito do Consumidor 
garante aos fornecedores o 
exercício de uma atividade 
econômica mais segura e 
ética, com consequências 
bastante benéfi cas em termos 
de fi delização de clientela e 
reconhecimento social. Há uma 
signifi cativa redução de riscos 
e, por consequência, muitos 
benefícios econômicos.
Para os consumidores, 
conhecer seus direitos e exigir 
o cumprimento da lei é de 
extrema importância, e uma 
responsabilidade que precisa ser 
assumida. Além de garantir a 
proteção do consumidor contra 
abusos, já que o consumidor 
pode utilizar de toda uma rede 
de proteção, a fi scalização do 
mercado quanto à qualidade e 
segurança dos bens e serviços 
que estão sendo fornecidos 
promove um desenvolvimento 
mais saudável das relações 
econômicas.

LAUDIA MARIA BITENCUR - 
Telefonista
CLAUDIA  -  ADQUIRI 
UM BEBEDOURO EM 
JANEIRO DE 2021, NAS 
AMERICANAS.COM, COM 
GARANTIA ESTENDIDA. 
EM OUTUBRO DO MESMO 
ANO O APARELHO FOI PARA 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
AUTORIZADA E ATÉ HOJE, 
SEGUNDA EMPRESA, O 
FABRICANTE  NÃO ENVIOU 
A PEÇA PARA O REPARO 
DO APARELHO. NÃO 
CONSIGO FALAR COM O 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
AO CONSUMIDOR (SAC)  
E NÃO RESPONDEM AO 
E-MAIL. INFELIZMENTE NÃO 
TENHO CONDIÇÕES DE IR 
AO PROCON OU A OUTRO 
ÓRGÃO OFICIAL PARA FAZER 
AS DEVIDAS RECLAMAÇÕES. 
O QUE POSSO FAZER?

SOS -   De acordo com o 
artigo 18 do Código de Defesa 
do Consumidor (CDC), em 
caso de defeito de produto, 

o fornecedor tem prazo de 
até 30 dias para solucioná-
lo.  Passado esse prazo, o 
consumidor poderá exigir, 
entre três escolhas, a que mais 
lhe interessar: substituição do 
produto por outro da mesma 
espécie em perfeitas condições 
de uso; restituição imediata da 
quantia paga, monetariamente 
atualizada sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos; 
abatimento proporcional do 
preço. 
Além disso, é obrigação do 
fornecedor assegurar peça de 
reposição enquanto não cessar 
a fabricação ou importação do 
produto. Cessadas a produção 
ou importação, a oferta deverá 
ser mantida por período 
razoável de tempo, conforme 
dispõe o artigo 32 do CDC.
 A orientação é no sentido de 
que se o  problema não  foi 
resolvido diretamente com a 
empresa, a  solução é procurar 
o Procon ou a Justiça.

GILBERTO CASTRO FILHO - 
Administrador de Empresas
GILBERTO  -  QUAL É A 
CONSEQUÊNCIA PARA 
O FORNECEDOR QUE 
PRATICA ALGUM ABUSO 
DE MARKETING ?

SOS -   Nos termos do 
Código, qualquer tipo 
de abuso de marketing 
com � nalidades escusas 
é apto a ensejar, além da 
responsabilidade civil do 
fornecedor, sanções tanto 
de ordem penal como 
de ordem administrativa, 
exatamente pela 
necessidade de alteração 
da teoria dos contratos no 
que se refere à realização do 

marketing.
A divulgação pode ter sido 
veiculada, nos termos da Lei, 
em qualquer tipo de meio 
de comunicação, ou seja, 
rádio, televisão, outdoor, 
jornais, revistas, pan� etos, 
telemarketing, dentre 
outros, e, feita a oferta, o 
fornecedor está vinculado ao 
seu cumprimento, pois ela é 
irrevogável, o que signi� ca, 
“no sistema do CDC, que o 
ato criado não desaparecerá 
no mundo jurídico por 
vontade unilateral do 
fornecedor: uma vez criado 
e válido terá efeitos, pelo  
menos o da vinculação “.

O Procon-SP notifi cou  a 
Via S/A, responsável 
pelo site da Casas 

Bahia, pedindo explicações 
sobre o não cumprimento da 
oferta de aparelho celular da 
marca Samsung feita durante 
a data promocional da Black 
Friday. O modelo, cujo preço 
original é de, aproximadamente, 
três mil reais, estava sendo 
oferecido por setecentos reais.
Consumidores questionaram 
nas redes sociais que, mesmo 
após terem fi nalizado a compra, 
a empresa cancelou o pedido. 
O Procon-SP quer que a Via 
S/A esclareça quais as razões 
do cancelamento e quantos 
pedidos de compra relacionados 
a essa oferta foram recebidos.
A empresa também deverá 
explicar sobre o plano de ação 
para resolver as reclamações 
apresentadas no seu SAC e no 
Procon-SP.
A Via S/A tem três dias para 
responder ao questionamento 
do Procon-SP.

Procon-SP notifi ca 
Casas Bahia sobre 
não cumprimento 
da oferta durante a 

Black Friday
Consumidores reclamaram 

nas redes sociais que a 
empresa cancelou a compra 
já concluída de smartphone 

Samsung
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Projeto quer proibir 
arquitetura que impede 

permanência de moradores 
em situação de rua 

Projeto de lei protocolado 
nesta sexta-feira, 3, na Câmara 
Municipal, quer proibir em Rio 
Preto a chamada arquitetura 
hostil em que são empregadas 
técnicas em espaços livres e de 
uso público com objetivo de im-
pedir a permanência de pessoas 
em situação de rua.

O tema é inédito e foi apre-
sentado pelo vereador João 
Paulo Rillo (Psol). No projeto, 
Rillo traz trecho de um artigo 
publicado pelo urbanista Nabil 
Bonduki no jornal Folha de São 
Paulo. O urbanista descreve 
como se caracteriza a arquite-
tura hostil que trata o projeto 
apresentado.

Segundo ele, “Espetos e 
pinos metálicos pontudos; pavi-
mentações irregulares; platafor-
mas inclinadas; pedras ásperas 
e pontiagudas; bancos sem 
encosto, ondulados ou com 
divisórias; regadores, chuveiros 
e jatos d’agua; cercas eletri-
ficadas ou de arame farpado; 
muros altos com cacos de vidro; 
plataformas móveis inclinadas; 
blocos ou cilindros de concreto 
nas calçadas; dispositivos “an-
ti-skate”. A lista é longa e está 
incompleta”, afirma no artigo o 
urbanista.

Ainda segundo a publicação 
o modelo pretende “dificultar 
a permanência de pessoas no 
espaço público, a arquitetura 
hostil acaba atingindo os jo-
vens, sobretudo os de baixa 
e média renda, que utilizam 

esses locais para encontros, 
sociabilidade e namoro. Uma 
estratégia para excluir jovens 
de alguns lugares é instalar 
aparelhos que emitem sons 
agudos, sensíveis aos adoles-
centes, mas imperceptíveis aos 
adultos”, afirma.

O vereador João Paulo Rillo 
afirma na justificativa da pro-
posta que em Rio Preto, por 
exemplo, há espaços e equi-
pamentos públicos construídos 
com obstáculos, com o objetivo 
de evitar que moradores de rua 
permaneçam no local.

O vereador diz que “as 
políticas de desenvolvimento 
urbano são executadas no 
âmbito do poder público muni-
cipal, que tem a competência 
para legislar sobre tais assun-
tos promover, no que couber, 
adequado ordenamento terri-
torial, mediante planejamento 
e controle do uso do solo, do 
parcelamento e da ocupação 
do solo urbano”.

Caso se torne lei a Pre-
feitura de Rio Preto terá de 
remover e alterar os espaços 
e equipamentos públicos que 
caracterizem arquitetura hostil 
no prazo de até 30 dias.

A Câmara Federal já trata 
do assunto com análise do 
projeto de lei de autoria do 
Senador Fabiano Contarato 
(REDE/ES), que altera a Lei 
nº 10.257, de 10 de julho de 
2001, – Estatuto da Cidade, 
para vedar o emprego de téc-
nicas de “arquitetura hostil” em 
espaços livres de uso público.

Raphael FERRARI 

CÂMARALEGISLATIVO

Exemplo de arquitetura hostil em espaço público

Fotos: Divulgação
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Região tem melhor rodovia do Brasil 
com trecho executado pela Constroeste
A rodovia Euclides da 

Cunha (SP-320), entre Ru-
binéia e Mirassol, eleita em 
pesquisa da Confederação 
Nacional do Transporte (CNT) e 
do Sest Senat como a melhor 
do Brasil em 2021, é a única 
no top 10 com gestão pública. 
As demais, todas no Estado de 
São Paulo, são administradas 
pela iniciativa privada, por 
meio de concessionárias, e 
têm pedágios.

Com 183 quilômetros de 
extensão, a estrada regional 
era originalmente de pista 
simples e há aproximadamen-
te 30 anos recebeu a terceira 
faixa. Entre novembro de 
2010 e setembro de 2013, a 
Constroeste duplicou 47,5 dos 
185 quilômetros de extensão 
da Euclides, o correspondente 
a 25,67% do total da obra. 
A empresa venceu licitação 
para execução de dois lotes 

(Mirassol/Bálsamo e Tanabi/
Cosmorama).

Segundo o engenheiro 
Denner Fernandes Beato, dire-
tor da Constroeste, foram rea-
lizados diversos serviços, des-
tacando-se a terraplenagem, 
a pavimentacão, a drenagem 
e a implantação de pontes e 
viadutos, além da sinalização 
rodoviária completa.

Atualmente, a empresa 
é responsável pelos serviços 
de conservação rodoviária da 
estrada inteira, recuperan-
do o pavimento asfáltico e 
cuidando da roçada vegetal, 
principalmente.

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

“O resultado da pesquisa 
representa para a empresa 
motivo de orgulho e certeza 
de estar no caminho certo, 
investindo cada vez mais em 
equipamentos operacionais, 
em mão de obra qualificada 
e em tecnologia moderna”, 
afirma Denner.

Para o executivo, “a pes-
quisa evidencia o comprome-
timento da empresa com a 
qualidade de serviços presta-
dos, sempre buscando o cum-
primento de prazos contratados 
e a constante melhoria em 
seus procedimentos”.

Denner ressalta que em 
obras rodoviárias é fundamen-
tal a qualidade do pavimento, 
a geometria da via e a sina-
lização existente, para que o 
usuário tenha maior segurança 
e conforto para tráfego. “Cer-
tamente, tais critérios foram 
utilizados na avaliação das 
rodovias brasileiras”, avalia.

E acrescenta que “foi com 
grande satisfação que a em-
presa recebeu a notícia de que 
uma rodovia em que participou 

ativamente da construção, 
foi classificada entre as 10 
primeiras posições no ranking 
nacional, ficando, ainda, em 
primeiro lugar”.

A principal atividade da 
Constroeste, de acordo com o 
engenheiro, diz respeito a obras 
rodoviárias. “A empresa atua há 
mais de 50 anos no setor, onde 
acumulou uma experiência 

muito grande”, comenta.
No caso da duplicação da 

Euclides da Cunha, Denner 
salienta que os dispositivos de 
entrada e saída das cidades 
beneficiadas com a obra, como 
rotatórias e trevos, não se cru-
zam em níveis, o que reduziu 
de forma expressiva o número 
de acidentes com vítimas, ga-
rantindo de forma efetiva mais 

segurança para os motoristas.
“A empresa recebe como 

um prêmio de reconhecimen-
to ver em primeiro lugar no 
país a estrada em que tantos 
serviços executou e continua 
executando, confirmando seu 
compromisso com a qualidade 
e trazendo ainda mais energia 
para continuar melhorando”, 
finaliza Denner.

A empresa atua há mais de 
50 anos no setor, onde acumulou 

uma experiência muito grande

“

”

A Câmara de Rio Preto 
realiza na próxima terça-feira 
duas sessões com 18 itens 
na pauta. Na primeira ses-
são, com início às 9 horas, 
os vereadores analisam 10 
propostas, sendo um em re-
gime de urgência. Trata-se do 
projeto de lei complementar 
que altera o nome da Secre-
taria Especial dos Direitos e 
Políticas para Mulheres, Raça 
e Etnia para Secretaria Muni-
cipal da Mulher, Pessoa com 
Deficiência e Igualdade Racial. 
Como está em urgência, esse 
projeto será analisado quanto 
à legalidade e o mérito.

Na sequência, os verea-
dores analisam dois vetos do 
Executivo. Um deles, é parcial, 
referente a sete parágrafos 
incluídos pela vereadora Cláu-
dia de Giuli (MDB) nos artigos 
105, 109 e 115 do Código de 
Posturas Municipais. Todos 
referentes a animais, esti-
pulando multas e regrando a 
destinação de animais aban-
donados apreendidos pelo 
município.

O segundo veto é total, 
sobre projeto do vereador 
Bruno Moura (PSDB), que 
alterou dispositivo do Código 
de Posturas Municipais, para 
proibir ruídos acima de 90 
decibéis após às 22 horas e 
que estipula o volume da bu-
zina de trem entre 96 e 110 
decibéis no perímetro urbano 
do município.

Depois, será analisado 
projeto de lei complementar 
da vereadora Karina Caroline 
(MDB), em primeira discus-
são, que isenta imóveis que 
possuem alvará de construção 
há mais de 20 anos de se 
enquadrar em legislação atual 
e regularizar guias rebaixadas. 
Esse projeto volta à pauta na 
sessão da tarde para votação 
em segunda discussão, quan-
to ao mérito.

Destaque para outros dois 
projetos de lei. Em segunda 
discussão, proposta de Cláu-
dia de Giuli (MDB) que obriga 
proprietários de animais que 
se acidentem ou sejam atro-
pelados por estar sem coleira 
a custear todo o tratamento 
e de Anderson Branco (PL), 
em primeira discussão, que 
declara de utilidade pública a 
Rede de Apoio e Assistência 
Social Família de Deus.

Ainda na primeira sessão 
de terça-feira, será analisado 
requerimento de convocação 
do secretário da Fazenda, 
Martinho Ravazzi, para ex-
plicar o projeto enviado pelo 

de Karina Caroline (Republica-
nos), que isenta prédios com 
mais de 20 anos de regularizar 
guias rebaixadas - já analisa-
do em primeira discussão na 
sessão anterior - e de Jorge 
Menezes (PSD), que condi-
ciona a aprovação de projeto 
de construção de conjuntos 
habitacionais à instalação de 
hidrômetros individuais por 
unidade, inclusive no momen-
to da expedição do Habite-se. 
Esse projeto será analisado 
pela legalidade.

Depois, outros cinco pro-
jetos de lei estão na pauta. 
De Júlio Donizete (PSD), que 
obriga o Executivo a contra-
tar seguro para veículos que 
utilizam a Área Azul, para res-
sarcimento em caso de furto, 
roubo ou dano ao veículo e de 
Robson Ricci (Republicanos), 
que cria a Doação Solidária 
da Saúde, para possibilitar 
ao contribuinte, ao doar im-
postos, destinar o troco ou 
arredondar a diferença em 
favor do Fundo Municipal da 
Saúde. Esses dois projetos 
estão em segunda discussão.

Em primeira discussão, 
mais três projetos de lei. De 
Fábio Marcondes (PL), subs-
crito por Rossini Diniz (PL), 
para isentar profissionais da 
rede de ensino do pagamento 
de Área Azul nas imediações 
das unidades em que estão 
lotados, durante o período de 
trabalho. Esse projeto, antes 
de ser analisado, precisa ter 
votado o parecer da Comis-
são Permanente de Justiça, 
que considerou a proposta 
ilegal.

De Elso Drigo Filho (Psol), 
os vereadores analisam pro-
jeto que inclui no calendário 
oficial do município a Semana 
de Diversidade LGBQTIA+, a 
ser realizada sempre na sema-
na do dia 28 de junho, e de 
Rossini Diniz (PL), que corrige 
o nome da rua João Roberto 
para João Roberto Alves.

Raphael FERRARI 

Executivo que institui nova 
Planta Genérica do Município 
e reajusta o valor do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(ITU) em 12%.

Sessão da tarde

Com início às 14 horas, 
os vereadores analisam mais 
oito propostas no período. O 
primeiro da pauta é o veto 
total do Executivo ao projeto 
de Júlio Donizete (PSD), que 
proíbe o Semae de cobrar 
taxa de religação de água no 
município.

Na sequência, dois pro-
jetos de lei complementar. O 

Divulgação

Câmara de Rio Preto analisa 18 
propostas nas sessões de terça-feira 
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Derramamento de óleo na região norte 
de Rio Preto interdita três avenidas 

Na manhã deste sábado 
(4) um caminhão que auxilia 
o bombeamento de concreto 
em uma obra na região norte 
de Rio Preto acabou causando 
um derramamento de óleo 
nas avenidas Valdomiro Lopes 
da Silva, Philadelpho Manoel 
Gouveia Neto, Noel Rosa e 
Elias Tarraf.

A ocorrência se iniciou às 
7h30 com o acionamento da 
Guarda Civil Municipal que 
seguiu o rastro do óleo até 
o caminhão de origem, mo-
mento em que abordaram o 
motorista do veículo e foram 

informados de que a substân-
cia caiu do hidráulico que faz 
o bombeamento do concreto 
da obra.

Os guardas acionaram o 
Corpo de Bombeiros e a Se-
cretaria do Meio Ambiente, que 
realizará a autuação.

As avenidas mencionadas 
foram interditadas para que 
não houvesse acidentes no 
local.(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

PERIGO

Divulgação

Derramamento de óleo 
na região norte de Rio 
Preto interdita três 
avenidas 

VITÓRIA Equipe do Samu de Rio Preto vence 
campeonato internacional 

Uma equipe do Samu de 
Rio Preto, composta por três 
enfermeiros, foi campeã mun-
dial do desafio World Rescue 
Challenge 2021, na categoria 
de atendimento ao trauma. 
Os enfermeiros Elaine Borelli 
Giannini, Edenilson Euzébio e 
Luana Bueno Garcia recebe-
ram a medalha de ouro em 
uma disputa que envolveu 17 
equipes de diversos países, 
entre eles Colômbia, Estados 
Unidos, México, Austrália, 

França, Irlanda e Brasil.
A etapa mundial aconteceu 

na sexta-feira (26), de forma 
on-line, devido à pandemia 
da Covid-19. As provas foram 
realizadas através de videocha-
mada e em inglês, por isso, a 
equipe do Samu RP precisou 
de um intérprete para ajudar 
na comunicação.

O desempenho do trio de 
enfermeiros foi brilhante, rece-
bendo então, o prêmio máximo 
do desafio internacional. Antes 
de chegarem na etapa mun-
dial, Elaine, Edenilson e Luana, 

foram vice-campeões na etapa 
estadual e campeões na etapa 
nacional, ambas realizadas 
presencialmente em 2019.

A categoria de atendimento 
ao trauma, que rendeu ouro 
para equipe do Samu RP, 
envolve qualquer lesão que 
seja causada no organismo de 
uma pessoa, desde acidente, 
queda, atropelamento, facada 
e até tiro.

“Essa conquista nos deixou 
muito feliz. É uma medalha 
do mais alto grau do mundo 
e vencer esse desafio mundial 

ao lado do Edenilson e da 
Luana é muito gratificante. 
Vencemos países de primeiro 
mundo que, normalmente, são 
conquistadores de todos os 
reconhecimentos. Isso mostra 
para o Brasil, para o Estado de 
SP e para Rio Preto que nós 
também somos merecedores 
desses reconhecimentos. Essa 
conquista nos dá credibilidade 
e nos mostra que estamos 
no caminho certo, estudando 
e colocando em prática da 
melhor forma possível”, conta 
Elaine.

Andressa ZAFALON

Divulgação

Na foto da esquerda para direita, Luana, Elaine e Edenilson

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA BATIDA

TRÂNSITO

Carro para para animal 
atravessar em avenida 

e provoca acidente

Um homem de 47 anos e 
uma jovem de 23 anos fica-
ram feridos na noite da última 
sexta-feira (3) após terem 
batido a moto, no qual eram 
passageiros, na traseira de 
um carro Uno que freou para 
que um animal atravessasse 
a Avenida Mirassolândia por 
volta das 20h. A condutora do 
automóvel não era habilitada.

A Polícia Militar foi aciona-
da para atender a ocorrência e 
no local eles encontraram as 
vítimas já sendo atendidas por 
viaturas do SAMU, sendo que 
a jovem foi levada para a UPA 
Norte e o homem foi levado 
para a UPA Jaguaré.

Para os policiais a moto-
rista do carro, uma mulher de 
29 anos, informou que estava 
dirigindo na avenida sentido 

centro/bairro quando precisou 
frear seu veículo para não 
atropelar um animal, nesse 
momento a moto que estava 
sendo conduzida logo atrás 
acabou não tendo tempo de 
parar e colidiu com a traseira 
de seu carro.

Com o impacto do aciden-
te os passageiros da moto 
foram ao chão.

Os policiais realizaram 
uma pesquisa e constataram 
que a mulher não possui Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH).

Posteriormente um boletim 
de ocorrência com natureza 
de lesão corporal culposa em 
direção de veículo automotor 
e dirigir sem permissão ou 
habilitação foi registrado para 
que possa ser investigado pelo 
4º Distrito Policial. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES) 

Da REDAÇÃO

Após viagem marido tem crise de 
ciúmes e agride a esposa 

Uma mulher de 29 anos 
procurou a Central de Fla-
grantes na madrugada deste 
sábado (4) para informar que 
às 23h da sexta-feira (3) ela 
foi agredida pelo marido, de 
44 anos, que teve uma crise 
de ciúmes após uma viagem 
para Mirassol.

À polícia a mulher relatou 
que ao chegarem em casa, 
no bairro Santa Filomena, o 
marido passou a agredi-la com 
socos no rosto, em detalhes a 
vítima informou que o agressor 
tentou enforcá-la, momento 
em que ela o empurrou e 
tentou fugir, mas pelo fato de 
que a porta da casa estava 

trancada o homem conseguiu 
alcançá-la para em seguida a 
jogar no chão e colocar o joelho 
em sua barriga.

A vítima disse para o mari-
do que ele iria matá-la sendo 
respondida com “é isso que 
você merece”. Em seguida o 
agressor se levantou e foi para 
a cozinha, dando a chance de 
a vítima pegar a chave do carro 
e fugir.

Já na delegacia a mulher 
reclamou de dor em sua mão 
direita.

Por fim o boletim de ocor-
rência com natureza de lesão 
corporal foi encaminhado para 
a Delegacia de Defesa Da 
Mulher (DDM). (Colaborou – 
Bruna MARQUES) 

Da REDAÇÃO Arquivo DHOJE

Rapaz sem habilitação causa acidente 
e mulheres são hospitalizadas 

Na noite da última sex-
ta-feira (3) um rapaz de 25 
anos que dirigia uma moto 
sem habilitação e embriagado 

acabou causando um acidente 
de trânsito às 22h20 no Solo 
Sagrado, no qual ele colidiu 
o veículo com a moto que era 
conduzida por uma mulher de 

41 anos, que tinha em sua ga-
rupa uma mulher de 47 anos.

A Polícia Militar foi aciona-
da e no local conversou com 
o rapaz, que em sua defesa 
informou que estava dirigindo 
na Avenida Menezes sentido 
centro/bairro quando outra 
moto, que estava no sentindo 
contrário, acabou chocando-se 
com o seu veículo.

Os policiais em seguida 
realizaram pesquisas sobre 
o veículo e a documentação 
do rapaz, momento em que 
constataram que ele não pos-
sui Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) e que a moto 
estava com a documentação 
atrasada.

Ainda foi pedido que o 
motociclista realizasse o teste 
de etilômetro, porém este se 
negou. Mais tarde na Central 
de Flagrante ele permitiu que 
fosse feita a coleta de seu 
sangue para exames, por isso 
foi levado para a UPA Tangará 
e depois liberado.

Em seguida os policiais se 
digiram para a UPA Norte e o 
Hospital Unimed, instituições 
para quais as vítimas foram 
levadas, e em conversa com 
as mulheres eles foram infor-
mados de que a moto com as 
duas trafegava na avenida sen-
tido bairro/centro e em certo 
momento o rapaz que conduzia 
a moto com luzes apagas bateu 
no veículo das vítimas.

Posteriormente os pms 
conversaram com os médicos 
responsáveis que disseram 
que a mulher mais nova so-
freu apenas escoriações, mas 
será mantida em observação 
e a mais velha estava com 
suspeita de fratura no joelho 
e tornozelo direito, também 
ficando em observação.

O caso registrado como 
Lesão corporal culposa em 
direção de veículo automotor, 
embriaguez ao volante e dirigir 
sem permissão ou habilitação 
foi encaminhado para o 6º 
Distrito Policial.

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE
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Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901  *  E-mail: fatimacruzz@bol.com.br

RELACIONAMENTO  - Em entrevista com Geraldo Luís, 
João Augusto, fi lho de Gugu Liberato, falou sobre o 
relacionamento com a americana Gracie e lamentou o 
fato do pai não ter tido a chance de conhecer a sua 
amada. Eles moram juntos há um ano.

MANSÃO-  Andressa Suita colocou a venda a mansão 
luxuosa de Goiânia, onde morava com Gusttavo Lima. 
A casa cheia de luxos conta com quatro suítes, um es-
critório, banheira de hidromassagem, sauna, piscina e 
um super jardim, com mais de mil metros quadrados de 
terreno e quase 600 m² construídos.

DESENTENDIMENTO DE LADO   -  Grazi Massafera disse 
em entrevista ao jornal O Globo que reatou amizade com 
o ex-marido Cauã Reymond e viraram parceiros na cria-
ção da fi lha, que já tem 9 anos de idade.

CANTOR - João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, foi 
acusado de aparecer “bem feliz” poucos dias depois da 
morte da cantora. Diante das críticas, a mãe dos dois, 
Ruth Moreira, saiu em sua defesa. “Não responde esse 
tipo de gente, fi lho, nem sabem o que falam. Só nós sa-
bemos da nossa dor”, declarou a mãe nos Stories do 
Instagram.

SALÁRIO MILIONÁRIO -  Fátima Bernardes conseguiu 
realizar o sonho de ter um programa próprio. “Encontro 
com Fátima Bernardes” apresentado por ela mesmo, vai 
ao ar todas as manhãs, tem uma ótima audiência, e nos 
mantém entretidos e informados. A conquista desse so-
nho, lhe rende um salário mensal à Fatima de 1,5 milhão 
de reais.

RIO DE JANEIRO - O ator Duda Nagle está morando lon-
ge da esposa Sabrina Sato e da fi lha Zoe. O motivo do 
afastamento é o trabalho. Duda explicou que se mudou 
para o Rio de Janeiro porque ele fará parte do elenco da 
novela Reis da RecordTV. E as gravações da novela es-
tão acontecendo no Rio de Janeiro. Sabrina mora com a 
sogra Leda Nagle e zoe em uma cobertura chiquérrima.

FAMÍLIA APAEANA   - Toda linda Vera e o desembargador 
Delvio Buffulin, ilustre em São José dos Campos ex-pre-
sidente do Tribunal de Justiça. Simpático casal com a 
amiga Joseense na inauguração do piso da quadra da 
Apae São José. Em breve, tem a inauguração da cobertu-
ra da quadra. Ao lado do casal, Marilda Serrano, colunis-
ta social do Diário da Região de São José dos Campos.

LOOK  - A fi lha da apresentadora Sabrina Sato e do ator 
Duda Nagle, a pequena Zoe de um ano e sete meses, 
surpreendeu os internautas ao aparecer com um look 
extravagante. A bebê apareceu com um vestido bem bu-
fante e com um coração no centro. 

A APAE Rio Preto oferece atendimento global a 450 
pessoas com Défi cit Intelectual do nascimento à idade 
adulta por meio de seus programas de diagnóstico, es-
timulação precoce, educação infantil, ensino fundamen-
tal e educação de jovens e adultos, além de atividades 
de esporte, lazer e cultura. A Fátima Cruz trabalhou dez 
anos na Apae gratuitamente como voluntária e ajudou 
o doutor Nelson Seixas, que na época adquiria muitos 
quadros e era colecionador de obras de arte. O fi lho do 
Nelson, Murilo de Carvalho Seixas, excelente arquiteto 
que deve estar morando no exterior, uma vez participou 

EM SÃO PAULO  - Devido à pandemia, quem estão au-
sentes de nossa convivência morando em São Paulo são 
o ex-presidente do Tj dr Manoel de Queiroz Fereira Cal-
ças e o Magistrado dr Luiz Fernando Cardozo Dall Poz. 
Saiu do convívio diário e não de nossos corações.

Os Empresários Dr Hiram Almeida, Pedrinho Rodrigues 
e Colemar Evangelista, Diretor do Automóvel Clube, 
fotografados de surpresa no melhor tradicional Clube 
da Av. Andaló. Pedrinho Rodrigues, tranquilo sereno 
com paciência, colaborou muito com o crescimento da 
cidade. Dr Hiram Almeida, honrada e enriquecida com 
a presença na coluna só soma. Colemar Evangelista, 
junto com a diretoria conseguiu manter o nível do clube 
mesmo durante à pandemia.

de um encontro da associação de colunistas sociais em 
um navio do Rio de Janeiro, que Fátima também estava 
presente. Murilo é uma pessoa muito agradável para con-
viver.

Carro capota em acidente de trânsito 
na BR 153 e idoso é internado 

Um acidente de trânsito na 
rodovia BR 153 envolvendo um 
carro Corsa e um caminhão, 
às 13h10 do sexta-feira (3), 
acabou deixando um idoso de 
71 anos internado.

Na data a Polícia Rodovia 
Federal (PRF), foi acionada 
pela concessionária responsá-
vel que informou que um cami-
nhão causou abalroamento na 
traseira de um Corsa, fazendo 
com que o automóvel tombas-
se na rodovia.

No local os policiais con-
seguiram conversar com o 
condutor do caminhão, um 
idoso de 61 anos, que em sua 
defesa informou que o carro 
realizou uma ultrapassagem 
e repentinamente entrou na 
frente do caminhão.

Por esta razão o idoso não 
teve tempo de frear e cho-
cou-se com a traseira do au-

tomóvel.
Devido a gravida dos feri-

mentos a vítima não pode ser 
ouvida, porém ao ser realizado o 
teste de etilômetro na vítima os 
policiais constataram a quan-
tidade de 1,09 mg de álcool 
por litro. Ainda no local do aci-
dente ele recebeu os primeiros 
atendimentos dos médicos da 
concessionária, que logo o leva-
ram para a Santa Casa de Nova 
Granada, onde foi constatado 
suspeita de fratura na clavícula 
e afundamento de crânio.

Em seguida a vítima foi 
encaminhada para o Hospital 
de Base, onde permaneceu 
internado para a realização de 
exames.

O caso será investigado pelo 
3º Distrito Policial que recebeu 
um boletim de ocorrência de 
lesão corporal culposa em di-
reção de veículo e embriaguez 
ao volante.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br
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SANTO ANTÔNIO

ESTELIONATO

Rio-pretense cai em 
golpe de falsa empresa 

e perde R$ 9 mil 

Uma mulher de 37 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes na tarde da sexta-feira (3) 
para informar que teve um pre-
juízo de R$ 9 mil ao acreditar 
que iria trabalhar em parceria 
com uma empresa multinacio-
nal de tecnologia.

A vítima informou para a 
Polícia Civil que ela foi instruída 
a baixar um aplicativo e em se-
guida a realizar uma transação 

por PIX, que informaram que 
seria ressarcida.

Ainda informou que tem 
interesse em continuar a in-
vestigação, pois acredita que 
sofreu um golpe que lhe deixou 
com um prejuízo de R$ 9 mil. 
Assim o caso foi registrado 
como estelionato para que 
possa ser investigado pelo 5º 
Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO

AMEAÇA

Mãe de adolescente registra 
queixa após filho ser 

ameaçado na saída do colégio 

Na tarde da última sex-
ta-feira (3) uma mulher de 
32 anos procurou a Central 
de Flagrantes para informar 
que após uma briga com um 
colega, seu filho de 12 anos 
foi ameaçado durante a saída 
do colégio localizado no bairro 
Jardim Urano.

Para a Polícia Civil a mulher 
informou que o filho brigou 
fisicamente com um garoto, 
sendo que no momento que 
as agressões foram cessadas 
o colega ameaçou o adoles-
cente.

Mais tarde, no horário de 

saída do colégio, diversas 
pessoas estavam à espera do 
adolescente para agredi-lo, por 
isso uma amiga da declarante 
acompanhou o filho até em 
casa.

A mãe ainda informou que 
alguns professores presencia-
ram a briga e que ela foi orien-
tada pela direção da escola a 
não deixar que o filho retorne 
para escola até que a situação 
amenize.

Após as informações os po-
liciais registraram o caso como 
ameaça e encaminharam para 
o 5º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

BAEP prende traficante com 
porções de maconha e cocaína

Na tarde da sexta-feira 
(3) os policiais militares do 
Batalhão de Ações Especiais 
da Polícia (BAEP) prenderam 
às 14h15 um jovem de 19 
anos que estava na posse de 
porções de cocaína e maco-
nha no bairro Santo Antônio.

Os policiais faziam patru-
lhamento pelo bairro quando 
observaram que ao notar a 
presença da viatura o rapaz 
correu para o interior de uma 
residência. Os pms foram até 
a frente da casa e chamaram 
pelo suspeito que ao retorna a 
calçada disse que era apenas 
um usuário de drogas.

Foi feita revista pessoal e 

nas vestes do rapaz os policiais 
localizaram três porções de 
maconha e R$256. Questio-
nado sobre as drogas o sus-
peito mudou seu depoimento 
confessando o tráfico por estar 
desemprego.

Com as indicações do sus-
peito os policiais apreende-
ram em um cano de águas 
pluviais mais quatro porções 
de maconha e no corredor da 
residência, em que o rapaz 
foi abordado, 271 microtubos 
com cocaína.

Em detalhes o suspeito 
informou que vendida cada 
porções de maconha por R$50 
e as de cocaína por R$20.

Posteriormente o rapaz 
foi levado para a Central de 

Flagrantes, onde o caso foi 
registrado como drogas sem 
autorização e a prisão foi con-
firmada. O suspeito foi levado 
para a carceragem local e o 

boletim de ocorrência foi en-
caminhado para o 4º Distrito 
Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO Arquivo DHOJE
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JURÍDICO

Projeto que proíbe 
banheiros unissex 
é inconstitucional, 

aponta parecer 

O projeto do vereador An-
derson Branco (PL) que proíbe 
a instalação de banheiros e 
vestiários, públicos ou pri-
vados, para uso comum por 
parte de todos os gêneros 
(feminino e masculino) foi 
considerado inconstitucional 
pela Diretoria Jurídica da Câ-
mara Municipal. A pedido do 
vereador Jean Charles, mem-
bro da Comissão de Justiça 
e Redação do Legislativo, o 
parecer foi emitido nesta sex-
ta-feira, 3.

O entendimento é que 
mesmo sendo uma prerro-
gativa da Câmara legislar 
sobre o assunto a proposta 
viola “normas internacionais 
de proteção aos direitos hu-
manos, as quais o Brasil se 
submete, bem como com o 
ordenamento jurídico pátrio”.

Consta no parecer de in-
constitucionalidade que “ para 
fins da presente discussão, 
que envolve a utilização de 
banheiros públicos e privados, 
não é a ‘orientação sexual’, 
mas a ‘identidade de gênero’, 
que consiste na experiência 
interna, individual e profun-
damente sentida que cada 
pessoa tem em relação ao 
gênero, que pode, ou não, 
corresponder ao sexo atribuí-
do no nascimento”, diz.

Mesmo com o parecer 
do órgão jurídico da Casa o 
projeto continua tramitando. 
Ele precisa receber parecer 
pela legalidade na Comissão 
de Justiça e Redação que 
conta com o voto dos três 
membros. Caso seja favorável, 

o projeto segue para votação 
em plenário.

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

A proposta de Branco 
determina que a lei, caso 
aprovada, “não se aplica a 
estabelecimentos públicos 
ou privados onde exista um 
único banheiro, desde que 
garantidas as condições de 
privacidade a quem dele se 
utilizar”.

Em descumprimento, por 
parte da iniciativa privada, 
acarretará autuação, com 
a aplicação de advertência 
escrita, na primeira autuação; 
multa de 5 UFM’s (Unidades 
Fiscais do Município), o que 
representa R$ 314,18.

Consta na justificativa do 
projeto que o objetivo é “de 
coibir eventuais tentativas 
de instituir princípios da ide-
ologia de gênero nas escolas 
e demais locais destinados 
ao público em geral, por 
pessoas que tentam politizar 
as nossas crianças, e que 
vergonhosamente insistem 
em desrespeitar os pensa-
mentos da maioria dos cida-
dãos rio-pretenses, que são 
contra ideologia de gênero, 
linguagem neutra e banheiros 
neutros”, conclui.

Da REDAÇÃO

Divulgação

COPACABANA

Prefeito do Rio de 
Janeiro cancela festa 

de Réveillon

O prefeito Eduardo Paes 
anunciou na manhã deste 
sábado (4) em suas redes 
sociais que decidiu cancelar a 
celebração oficial do réveillon 
no Rio.

“Respeitamos a ciência. 
Como são opiniões divergen-
tes entre comitês científicos, 
vamos sempre ficar com a 
mais restritiva. O Comitê da 
prefeitura diz que pode. O do 
Estado diz que não. Então não 
pode. Vamos cancelar dessa 
forma a celebração oficial do 
réveillon do Rio”, disse Paes.

O prefeito disse que toma 
a decisão com tristeza, mas 
que não tem como organizar 
a celebração sem a garan-
tia de todas as autoridades 
sanitárias. “Infelizmente não 

temos como organizar uma 
festa dessa dimensão, em 
que temos muitos gastos e 
logística envolvidos, sem o 
mínimo de tempo para pre-
paração”, garantiu.

As autoridades públicas 
passaram a semana discu-
tindo questões de segurança 
e sanitária para a realização 
das festas de fim de ano e 
que medidas adotar após a 
chegada da nova variante 
ômicron ao país.

“Se é esse o comando do 
Estado(não era isso o que 
vinha me dizendo o governa-
dor), vamos acatar. Espero 
poder estar em Copacabana 
abraçando a todos na passa-
gem de 22 para 23. Vai fazer 
falta mas o importante é que 
sigamos vacinando e salvan-
do vidas”, disse o prefeito.
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O Grupo Coletivo Mais Or-
gulho Rio Preto está encabe-
çando a organização da Parada 
LGBTQIA+ de 2021, agendada 
para domingo (5), na avenida 
Alberto Andaló, em frente à 
Prefeitura.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, Rio Preto já 
vacinou 98,12% dos adultos 
com as duas doses contra a 
Covid. Por isso, a organização 
da Parada está tranquila em 
realizar esta edição de forma 
presencial.

“Os brasileiros já voltaram 
há alguns meses às ruas, para 
protestar contra vários des-
montes que vêm ocorrendo, 
principalmente de conquistas 
sociais. A parada é um mo-
vimento político, de um povo 
historicamente marginalizado, 
e sei que os manifestantes 
terão bom senso, seguindo 
todos os protocolos sanitários” 
afirma Carlos Ricceli, que está 
à frente do evento desde a 
edição de 2019.

Por conta da pandemia, 
as duas últimas edições do 
evento, realizadas em outubro 
de 2020 e julho deste ano, 
aconteceram de forma virtual 
e foram transmitidas pelas 
redes sociais, com várias apre-
sentações artísticas e debates 
importantes sobre a militância. 
Este ano a estimativa é reunir 
20 mil pessoas, segundo Ric-
celi: “Além de atrair público de 
todo o interior paulista, tivemos 
notícia que vem gente do Para-
ná, por exemplo”.

O objetivo da parada, de 
acordo com Carlos, é mostrar 

Parada LGBTQIA+ 
hoje na Andaló 

espera reunir 20 mil

que o público LGBTQIA+ existe 
e aumenta a cada dia. “Quere-
mos acabar com esse estigma 
de nos colocar de forma margi-
nalizada, à beira da sociedade 
e sempre ‘de canto’. Isso tem 
que acabar. O exemplo negativo 
disso, é o próprio legislativo da 
cidade, onde a maioria dos ve-
readores rejeitaram a inclusão 
da Parada no calendário anual. 
Um projeto de lei de custo zero 
para a cidade, porque rejeitar? 
Conseguimos apoio do governo 
do estado e do legislativo local 
não”, frisa Carlos.

Levando em conta a Parada 
de 2012, onde cerca de 80 
mil pessoas participaram em 
Rio Preto, o público LGBTQIA+ 
é muito extenso e, ao mesmo 
tempo, se deparam com um 
preconceito acentuado. e a 
gente vai lutar por isso. A para-
da é uma luta, é um momento 
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simbólico de luta, assim como 
todas as ações que a gente vem 
fazendo diariamente”.

Para o dia 5 de dezembro, 
data agendada para a Parada 
LGBTQIA+, Gaia frisa que “a 
população pode esperar na 
avenida um manifesto contra 
todas essas abominações que 
vêm acontecendo dentro da 
nossa Câmara e, também, a 
falta de abraço do executivo da 
nossa cidade”, finaliza.

O trajeto da Parada é de 
2,4 Km, até o Centro Regional 
de Eventos.  Além das atrações 
artísticas, como shows de Drag 
Queens e apresentações de 
D’Js, o evento trará ao palco, 
montado no estacionamento, 
ativistas ligados à causa. Fun-
cionários  do CTA, Centro de 
Testagem e Aconselhamento, 
também estarão presentes para 
distribuir preservativos e testes 

rápidos para detecção do HIV.

O tema deste ano 
é: Vacina sim, 
preconceito não!

A Parada de Rio Preto 
tem um diferencial dentre 
as outras: ela é feita em 
quase 100% sem verba 
pública, com exceção do 
palco, que é cedido pela 
Prefeitura. Toda a verba é 
captada pelo Coletivo Mais 
Orgulho Rio Preto, através 
de contatos com empresá-
rios e pessoas que apoiam 
a causa.

“Este ano a Parada será 
uma grande vitrine e tenho 
esperança que para o ano 
que vem conseguiremos 
mais patrocínios” finaliza o 
organizador Carlos Ricceli.
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Caminhada pelo fim da violência contra 
as mulheres acontece neste domingo 

Neste domingo (5), vários 
grupos de mulheres engajadas 
em políticas públicas farão 
uma  mobilização que preten-
de reunir  milhares de pessoas 
nas ruas de todo o país.

Vestindo laranja, a cor 
dos 16 Dias de Ativismo pelo 
Fim da Violência contra as 
Mulheres e Meninas, o Grupo 
Mulheres do Brasil, por meio 
do seu Comitê de Combate 
à Violência contra a Mulher 
e Meninas, convoca toda a 
sociedade a se unir por uma 
causa que diz respeito a todo 
mundo: o fim da violência 
contra as mulheres.

E é com esse intuito que 
realiza a 4ª Caminhada pelo 
Fim da Violência contra as 
Mulheres, no dia 5 de dezem-
bro, a partir das 9h, em vários 
pontos do país, como também 
ações no exterior. Ao todo, 
mais de 20 cidades participa-
rão desta grande mobilização.

Segundo Luiza Helena Tra-
jano, presidente do Grupo 
Mulheres do Brasil, será uma 
grande mobilização que colo-
cará nas ruas a voz de todas 
as pessoas, pedindo um basta 
aos índices vergonhosos da 
violência contra as mulheres.

“Não podemos mais acei-
tar que uma mulher seja morta 
a cada duas horas e que haja 
um estupro a cada 11 minu-
tos. Temos que mudar essa 
realidade urgente, é a união de 

todos e todas por uma causa 
global”, diz a executiva.

A iniciativa integra os “16 
Dias de Ativismo pelo Fim da 
Violência contra as Mulheres” 
– uma campanha internacional 
de combate à violência contra 
as mulheres e meninas, que 
consiste numa mobilização 
global da sociedade civil em 
torno desse propósito. No 
Brasil, a mobilização dura 21 
dias, pois começa em 20 de 
novembro – no Dia Nacional 
da Consciência Negra e pelo 
fato de mulheres negras serem 
as maiores vítimas da violên-
cia –, e se encerra em 10 de 
dezembro, Dia Internacional 

lência, lutando por legislações 
favoráveis a elas, detectando 
os casos e recuperando os 
agressores, por exemplo. Essa 
campanha de conscientização 
é uma grande ação, pois cha-
ma a atenção de

toda a sociedade para um 
problema que diz respeito a 
todos nós”, diz Elizabete.

De acordo com Alexandra 
Soraia Segantini, CEO do Grupo 
Mulheres do Brasil, a caminha-
da deverá reunir milhares de 
pessoas. “Essa grande mobi-
lização ganhou agora caráter 
internacional com os nossos 
Núcleos no exterior. A violên-
cia contra a mulher acontece 
em todo o mundo, não é um 
problema exclusivo do Brasil. 
Com camisetas laranjas, vamos 
ocupar as ruas em sintonia 
com as mulheres de todo o 
planeta que ainda vivem em 
situação de violência”, estima 
Alexandra.

Em Rio Preto, a concentra-
ção será às 9h, no Mercadão 
Municipal, que fica na Rua 
Antônio de Godoy, nº 3048. 
O incio da caminhada está 
marcado para às 10h com um 
trajeto com saída de frente ao 
Mercadão Municipal passando 
pelas ruas Silva Jardim sen-
tido região norte, Rua XV de 
Novembro, Rua Jorge Tibiriçá, 
Avenida Alberto Andaló em 
frente a Prefeitura Municipal, 
Rua Silva Jardim passando pela 
Câmara Municipal e retornando 
ao Mercadão Municipal.
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dos Direitos Humanos. Nos 
demais países ocorre entre 
25 de novembro, Dia Interna-
cional para a Eliminação da 
Violência contra as Mulheres 
(o “Dia Laranja”, proclamado 
pela ONU), e 10 de dezembro.

Elizabete Scheibmayr, uma 
das líderes do Comitê de 
Combate à Violência contra 
a Mulher, também acredita 
que é um momento de unir 
forças e avançar na questão. 
“Já tivemos grandes avanços 
com a Lei Maria da Penha e 
as delegacias da mulher, mas 
ainda temos muito a fazer 
para garantir uma assistência 
adequada às vítimas de vio-

Divulgação 
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Procura por financiamento e crédito de 
painéis solares cresce mais de 110%

O aumento na pro-
cura por financia-
mento para aqui-
sição de equipa-

mentos de energia solar tem 
sido registrado pelo Sicredi, 
uma instituição financeira 
cooperativa que atua no Brasil 
inteiro. A carteira de crédito 
da instituição para essa mo-
dalidade já ultrapassa os R$ 
3,5 bilhões, crescimento de 
mais 110% em um ano. Em 12 
meses, a instituição financeira 
registrou uma alta de 143% no 
número de associados atendi-
dos com produtos de energia 
solar. Para associados Pessoa 
Física Agro o número de opera-
ções cresceu 165% em agosto 
de 2021, em comparação com 
o mesmo período de 2020.

“A energia solar tem se 
mostrado uma alternativa vi-
ável para muitas pessoas, 
tanto pela sustentabilidade 
quanto pela economia gera-
da”, comenta o gerente de 
Desenvolvimento de Negócios 
da Central Sicredi, Gilson No-
gueira Farias.

Em Rio Preto, a empre-

sa Ecori Energia Solar, que 
trabalha com distribuição e 
exportação de soluções para 
projetos fotovoltaicos residen-
ciais, comerciais, rurais e indus-
triais, também registrou uma 
alta significativa nas vendas, 
com aumento crescente desde 
2019. Segundo o diretor Arthur 
Santini, “na Ecori apresenta-
mos crescimentos de 2019 
para 2020 acima de 75% e de 
2020 para 2021 com certeza 
passaremos este número, uma 
vez que o ano ainda não está 
encerrado”, explicou.

O diretor ainda ressalta que 
o mercado vem crescendo ano 
a ano e o motivo, em espe-
cial, está sendo os aumentos 
significativos nas tarifas de 
energia elétrica, além da crise 
hídrica. “O aumento da conta 
de energia, na prática, tirou do 
orçamento familiar poder de 
consumo, uma vez que uma 
parcela importante dos ganhos 
mensais vão para a conta de 
energia elétrica e não mais para 
o supermercado, o açougue, as 
lojas e um curso que a família 
queira fazer”, comenta Arthur.

Nas empresas não é diferen-
te. “Quanto mais dependente 
de energia elétrica nos centros 
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de custo, o empresário precisa 
decidir entre eventualmente 
repassar um aumento para seus 
clientes ou diminuir a margem, 
o que não é uma boa opção 
para o empresário em nenhum 
dos casos. Os empresários tam-
bém, cada vez mais, vem bus-
cado energia solar como uma 
solução para este problema, 
o que se traduz em diferencial 
competitivo”, frisa.

Apesar do aquecimento de 
vendas neste setor, muito se 
fala do valor de compra e ins-
talação dessas placas, se com-
pensa ou não. Arthur esclarece 
que o sistema de energia solar 
fotovoltaica pode ser mais ba-
rato do que se imagina. “Alguns 
financiamentos são bastante 
vantajosos e entre a conta de 
luz e a parcela financiada você 
ainda pode gastar menos do 
que sua conta de luz atual. Ao 
longo do tempo, conforme você 
quitar o financiamento, vai ficar 
apenas com uma conta de luz 
de baixo valor e aproveitar a lon-
ga durabilidade do sistema, que 
tem garantia de até 25 anos”.

Ainda fazendo demonstra-
tivos em números, a ANEEL 
(Agência Nacional de Energia 
Elétrica) divulgou os dados a 

nível nacional. Em 2019 fina-
lizou-se o ano com 122.962 
unidades de relógios ligados 
às placas fotovoltaicas vendi-
das, deste total, 87 mil foram 
residenciais, 23 mil comerciais 
e 3 mil industriais. Em 2020 
foram 213.712 unidades, sen-
do 158 mil residenciais, 32 mil 

comerciais e 4 mil industriais. 
E em 2021, até o momento, 
conta com 275.680 unidades 
consumidoras conectadas à 
rede, sendo 221 mil residen-
ciais, 27 mil comerciais e 3,6 
mil industriais. De 2019 para 
2021, houve um aumento de 
124,2%, já  comparando 2020 

com 2021 o aumento, por 
enquanto, foi de 29%.

De acordo com a Asso-
ciação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (Absolar) 
a geração de energia fotovol-
taica distribuída no país deve 
crescer 4,4 para 8,3 gigawatts 
em 2021.
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Rede supermercadista 
faz mutirão de 

empregos 

A Secretaria do Traba-
lho e do Emprego de 
Rio Preto vai apoiar 

mutirão de empregos que 
será realizado pela Grupo Mu-
ffato na próxima segunda e 
terça-feira (6 e 7). O objetivo 
é contratação para recompo-
sição de equipe e formação 
de banco de talentos.

Interessados devem com-
parecer ao Max Atacadista, 
que fica na rua Dr. Antônio 
Marques dos Santos, no Jar-
dim Seyon, das 8h às 12h e 
das 13h30 às 17h.

Os candidatos deverão 
apresentar RG, CPF e Carteira 

de Trabalho. Algumas das 
vagas disponíveis são para 
as funções de: operador de 
caixa; repositor de mercado-
rias; açougueiro; agente de 
prevenção e perdas; balco-
nista; auxiliar de panificado-
ra; encarregados de setor; 
assistente financeiro; auxiliar 
de estacionamento; aju-
dante de armazenamento; 
operador de empilhadeira; 
recebedor de mercadorias; 
recepcionista; vendedor.

Interessados também 
devem realizar pré-cadastro 
pelo link: https://grupomu-
ffatovagas.gupy.io/. Outras 
informações podem ser ob-
tidas pelos 3211-4950.
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13º salário deve garantir crescimento de 
5% nas vendas de varejo para o Natal

A Fecomércio (Fede-
ração do Comércio 
Varejista do Estado 

de SP) fez uma pesquisa entre 
os varejistas e registrou que o 
13º salário deve garantir cres-
cimento de 5% nas vendas do 
Natal, tendo como carro-chefe 
o setor de vestuário e calça-
dos, com melhor desempenho 
e alta de 28% em relação ao 
mesmo período de 2020.

Em segundo lugar ficou a 
venda de veículos e peças com 
perspectiva de alta de 13%, 
comparando com dezembro 
de 2020 e em terceiro lugar 
outras atividades, com cres-
cimento de 11%. Em seguida 
vem a venda de eletrodomés-
ticos e eletrônicos com 3% 
e materiais de construção 
também em 3%.

Á os setores que estão 
com perspectivas negativas, 
ou seja, de diminuição nas 
vendas varejistas estão super-
mercados (-2%); farmácias e 
perfumarias (-3%) e lojas de 
móveis e decoração (-5%).

Para o vice-presidente do 
Sincomércio, Ricardo Arroyo, 
Rio Preto seguirá o mesmo 
sentido. “Aqui na região, a 

expectativa é ainda um pouco 
melhor, sinalizando aumento 
de 5.3%. Por se tratar de in-
terior e termos um comércio 
forte, o número acaba sendo 
um pouco diferente do esti-
mado par ao Estado em geral”, 
explica.

As lojas do centro da cida-
de passarão a funcionar até 
às 22h, durante a semana, a 
partir desta segunda-feira (6). 
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Aos sábados o horário definido 
é até às 20h e aos domingos 
até às 15h.

Na sexta-feira que ante-
cede o dia de Natal, no caso, 
o dia 24 de dezembro, o co-
mércio vai funcionar das 9h 
às 18h e na sexta-feira que 
antecede o dia de ano, no 
caso, dia 31 de dezembro, as 
lojas estarão abertas das 9h 
às 15h.

As lojas do centro da 
cidade passarão a 
funcionar até às 22h, 
durante a semana, a 
partir desta segunda-
-feira (6)

Arquivo DHOJE
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Serviço:
 Educação na pandemia - Quebrando barreiras
 Produção do 6º Período de Comunicação Social – Unilago
 Direção: Deodoro Moreira (Doutor em Comunicação e Semiótica, professor e jornalista)
Disponível no canal Heróis da Educação: www.youtube.com/heroisdaeducacao
Duração: 17:47

        A pandemia de Covid transformou nosso mundo. Milhares de pessoas perderam suas vidas, o distanciamento social tornou-se uma
forma de prevenir o contagio, as empresas aderiram ao home-office, restaurantes e lanchonetes investiram no delivery para sobreviver e as
escolas fecharam suas portas atendendo apenas de forma remota. Mas em um país tão desigual como o nosso, será que o ensino remoto
funcionou? Uma pesquisa divulgada pela Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de SP) mostrou que cerca de 90%
dos alunos do ensino médio da rede pública de São Paulo não recebeu equipamentos tecnológicos para acompanharem o ensino remoto. Os
docentes tiveram que se desdobrar refazendo as atividades, adaptando o material para o ensino remoto e improvisando um ensino a
distância, que na maioria dos casos, utilizou os equipamentos (computadores, smartphones, pacote de dados e energia elétrica) pessoais. E
qual é o papel do jornalismo diante deste fato? O principal desafio do jornalismo no momento em que é apresentar informação de qualidade
em um cenário tóxico, no qual a disseminação de fake news atingiu um patamar assustador. Pensando em registar este momento o Doutor
em Comunicação e Semiótica, professor e jornalista Deodoro Moreira desafiou seus alunos a produzirem um documentário. Os estudantes
entrevistaram professores, pais, alunos e colocaram a mão na massa. “A realização de um documentário é tarefa integrante do programa da
disciplina “Documentário” para quinto e sexto semestre do curso de Jornalismo na Unilago. A ideia do documentário é sempre discutida no
quinto semestre. A partir daí desenvolvemos sinopse, argumento e roteiro. 
        Tudo é debatido com os alunos e a ideia sempre parte deles. Especificamente neste documentário, todos optaram por trabalhar as
diversas experiências da Educação durante a pandemia. Cerca de dez alunos participaram da produção”, explica o professor.
No primeiro semestre de 2021, foi discutida a ideia, posteriormente, iniciou-se uma pesquisa relativa ao tema para comprovar sua
viabilidade. Nesta fase de pesquisa são definidos personagens, locações, além de documentação publicada sobre o tema. Posteriormente, é
produzida a sinopse, o argumento e finalmente o roteiro. 
      Na sequência, iniciam-se os agendamentos para captação de imagens. Esta fase é realizada no sexto semestre, que é inteiro reservado
para as atividades práticas da disciplina. Logo após a captação completa de imagens, foi realizada a decupagem do material produzido.
Depois edição e finalização.
        O principal desafio é transformar aquela ideia inicial em um produto de qualidade, que faça valer todo o trabalho de um ano. Docente e
alunos se surpreenderam positivamente com o resultado final. 
Como este é um material muito rico, que registra um momento importante da educação brasileira, da luta por uma educação de qualidade
por parte dos professores surgiu a ideia de disponibilizar este material para reflexão de alunos, professores e comunidade. O documentário
está disponível no canal Heróis da educação do Youtube. O canal é destinado a apresentar boas práticas docentes, dicas e atividades para
alunos e professores. O doc está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1JHKJzHBp-U

Universitários fazem documentário
sobre a educação na pandemia
Trabalho de faculdade, faz um retrato da educação
brasileira durante o período de isolamento social

leandroferreiraprof@gmail.com
Leandro Ferreira é pedagogo, 
especialista em mídias digitais e 
mestre em Educação.

Rio Preto recebe espetáculo 
musical neste domingo

O espetáculo “Brincando 
com a Broadway - Aos Cantos e 
Encantos dos Musicais” chega 
a São José do Rio Preto, em 
apresentação única, neste 
domingo (5). O musical, que 
conta com interpretações ao 
vivo, que relembram os maio-
res sucessos do famoso teatro 
de Nova York, acontece às 18h, 
no Teatro SESI, e tem entrada 
gratuita, bastando apenas fazer 
um cadastro prévio online.

O espetáculo foca na his-
tória de Zirabér, uma imigrante 
do interior de Minas Gerais 
que se muda para São Paulo e 
consegue um emprego de faxi-
neira em um teatro. Entre uma 
limpeza aqui e ali, ela também 
faz o papel de camareira de 
atrizes muito conhecidas, o 

que desperta nela devaneios 
sobre como seria sua vida se 
fosse famosa. Com um toque 
cômico revela, inclusive, o so-
nho de ser cantora.

Com uma interação perfor-
mática entre os artistas e as 
imagens projetadas ao fundo do 
palco, as músicas executadas 
ao vivo vão desde números de 
grande sucesso da Broadway, 
como Cabaret, A Bela e a Fera 
e A Hurt Full of Love (Les Mise-
rables) até músicas mais atuais, 
como Let it Go, do filme Frozen.

Um dos destaques é a in-
terpretação de canções da 
luso-brasileira Carmen Miranda. 
Além disso, os espectadores 
serão presenteados com um 
livro ilustrado inspirado na peça 
e narrado com a linguagem 
tão característica de Zirabér 
– acompanhado, ainda, de 
curiosidades sobre os musicais 
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CULTURA

Ricardo LIMA

da Broadway.
Para assistir ao espetáculo, 

que tem entrada gratuita e 

classificação livre, é preciso se 
cadastrar no link disponibilizado 
abaixo. Depois, é só apresentar 

os ingressos gerados, na entra-
da do evento. O Teatro SESI fica 
na avenida Duque de Caxias, 

4656, Jardim dos Seixas, São 
José do Rio Preto (SP).

Serviço:

Brincando com a Broadway 
- Aos Cantos e Encantos dos 
Musicais

Dia: 5 de dezembro l Horá-
rio: 18h

Ingresso gratuito: http://
www.dcolor.art.br/site/agen-
da/592/2021/12/espetaculo-
-teatral--brincando-com-a-bro-
adway-sao-jose-do-rio-preto-
--sp/

Classificação livre
Local: Teatro SESI -  avenida 

Duque de Caxias, 4656, Jardim 
dos Seixas, São José do Rio 
Preto (SP)

Informações: (19) 3256-
4500 | contato@dcolor.art.br
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CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2022 
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 
Edital e Normas de Seleção para Residência Médica na Especialidade de Urologia, reconhecida 
pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e pela Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM) / MEC. 
O Prof. Doutor Miguel Zerati Filho, Diretor Clínico do IUN Urologia de São José do Rio Preto, faz 
saber que realizará nesta cidade de São José do Rio Preto, São Paulo – Brasil, seleção para 
preenchimento de vagas para o primeiro ano de Residência Médica em 2022, conforme dispõe a 
legislação vigente, reger-se-á na forma da Lei 6.932/81, pela Resolução CNRM 01/2000 e 
Resoluções complementares pertinentes estabelecidas pela Comissão Nacional de Residência 
Médica e pelo Estatuto da COREME - Comissão de Residência Médica do IUN Urologia de São 
José do Rio Preto. 
 
Capítulo I – Da Residência Médica 
Art. 1º - A Residência Médica com início em 2022, junto ao IUN Urologia de São José do Rio Preto, 
oferecerá vagas para a área indicada abaixo: 
Especialidade Vagas Oferecidas Duração 
Urologia 2 3 anos 

 
Art. 2º - O médico residente desenvolverá atividades no IUN Urologia de São José do Rio Preto e 
nos hospitais conveniados, sempre sob a supervisão de preceptores da equipe médica.  
 
Capítulo II – Das Vagas 
Art. 3º - A seleção destina-se ao preenchimento de vagas para médicos residentes, que tenham os 
pré-requisitos, conforme quadro a seguir: 
Especialidade Pré-requisito Vagas Oferecidas Duração 
Urologia 2 anos de Cirurgia Geral 

ou 
2 anos em Cirurgia Geral - 

Programa de pré requisito em 
Área Cirúrgica Básica 

2 3 anos 

 
Capítulo III – Das Inscrições 
Art. 4º - Ao Concurso de Seleção à Residência Médica junto ao IUN Urologia de São José do Rio 
Preto serão aceitas inscrições de Médicos provenientes de Escola Médica reconhecida pela 
Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) / MEC. 

Art. 5º - O candidato graduado no exterior deverá apresentar o diploma revalidado por 
Universidade Pública, na forma da lei e, se estrangeiro, também deverá apresentar visto 
permanente e proficiência da língua portuguesa comprovada por instituição oficial, de acordo com 
as resoluções CFM nº1.831/2008, nº1.832/2008. 
Art. 6º - O candidato convocado para servir as Forças Armadas, matriculado no primeiro ano de 
Programa de Residência Médica, poderá requerer a reserva da vaga em apenas 1 (um) programa 
de Residência Médica em todo o território nacional, pelo período de 1 (um) ano, desde que seu 
alistamento tenha sido efetuado anteriormente à matrícula no Programa de Residência Médica. O 
pedido deverá ser feito por escrito e formalizado na Comissão de Residência Médica – COREME, 
em até 30 (trinta) dias consecutivos após o início da Residência Médica, implicando na suspensão 
automática do pagamento da bolsa do médico residente até o seu retorno ao programa. O 
reingresso do médico residente com matrícula trancada se dará mediante requerimento à 
COREME, até o dia 30 de julho do ano em que presta Serviço Militar – ou seja, do ano anterior ao 
ano de reintegração ao Programa de Residência Médica, de acordo com CNRM nº4/2011. 
Art. 7º - A duração do Programa de Residência Médica será de 3 (três) anos, sendo que o Programa 
encontra-se credenciado junto a CNRM, sob Parecer 926/2014, renovado em 23/10/2014. 
Art. 8º - As inscrições para o Concurso de Seleção, no IUN Urologia, estarão abertas no período de 
20 de dezembro de 2021 a 07 de janeiro de 2022, havendo 2 (duas) vagas em Urologia.  
 
PARA RESIDÊNCIA EM UROLOGIA: 
É OBRIGATÓRIO COMPROVAÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS EM CIRURGIA GERAL OU 2 (DOIS) 
ANOS EM CIRURGIA GERAL - ROGRAMA DE PRÉ REQUISITO EM ÁREA CIRURGIA 
BÁSICA, EM RESIDÊNCIA CREDENCIADA PELA CNRM, CONSTANDO O NÚMERO DO 
PARECER DE CREDENCIAMENTO DO PROGRAMA. 
 
Art. 9º - No ato da inscrição o candidato deverá: 
§1º - Preencher o formulário de inscrição que estará disponível no site www.iun.com.br, imprimir, 
assinar e encaminhar junto com os demais documentos relacionados no §2º.  As informações 
prestadas no formulário ou na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dando à COREME o direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o 
formulário de forma completa, correta e legível. 
 
§2º - O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR: 
Atestado que comprove o cumprimento do pré-requisito exigido, realizado em programa 
credenciado junto à Comissão Nacional de Residência Médica, incluindo o número do Parecer de 
credenciamento 
Formulário de inscrição, Cópia simples e legível do CPF, RG e CRM 
Diploma de médico com número do registro - Cópia autenticada e legível 
1 foto 3x4 recente 
Curriculum Vitae documentado - Cópias simples e legível dos certificados anexados 
Comprovante de depósito da Taxa de Inscrição no valor de R$500,00 (Quinhentos reais) no 
SICRED – Ag. 3003, Conta nº 26985/9 a crédito do IUN UROLOGIA LTDA – CNPJ: 
38.294.533/0001-04 

 
Art. 10º - As inscrições poderão ser efetuadas pessoalmente, no período de 20/12/2021 a 
07/01/2022, no horário das 8h às 12h, excluídos sábados, domingos e feriados, na recepção do IUN 
Urologia de São José do Rio Preto, à Rua Voluntários de São Paulo, 3826 – Bairro Redentora – Cep: 
15015-200 São José do Rio Preto. 
§1º - A inscrição poderá ser feita pelo Correio, através de remessa postal registrada ou SEDEX.  
Neste caso o candidato deverá enviar toda documentação exigida até o dia 07/01/2022, juntamente 
com o formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado para a Secretaria do IUN 
Urologia de São José do Rio Preto, à Rua Voluntários de São Paulo, 3826 – Bairro Redentora – Cep: 
15015-200 São José do Rio Preto. 

§2º - O candidato poderá ter acesso ao edital através do site www.iun.com.br e comunicar-se com a 
Secretaria do IUN Urologia para esclarecer dúvidas e confirmar sua inscrição através do e-mail 
iun@iun.com.br 
§3º - Para candidatos com necessidades especiais, a prova poderá ser diferenciada de acordo com 
as necessidades. O candidato deverá informar sua necessidade na ficha de inscrição, no período de 
20 a 30/12/2021. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e 
razoabilidade do pedido.  
§4º - O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de 
cancelamento do concurso por conveniência ou interesse do IUN Urologia. 
Art. 11º - Não serão aceitas as inscrições: 
§1º - Cujos formulários e/ou documentos estejam incompletos; 
§2º - Cujo carimbo do Correio indique que foi enviado após o dia 07/01/2022, último dia previsto 
para as inscrições. 
§3º - Serão devolvidos em até 90 (noventa) dias após publicação do resultado final do Concurso, os 
documentos do candidato cuja inscrição não foi aceita ou que não obteve classificação dentro do 
limite de vagas.  O candidato que não comparecer na Secretaria do IUN Urologia, perderá o direito 
à retirada dos documentos, dentro do prazo acima citado. 
 
Capítulo IV – Dos Exames 
Art. 12º - O exame constará: 
Prova Objetiva, Argüição e Análise do Curriculum Vitae. 
 
É obrigatória a apresentação de documento oficial com foto – RG, CNH ou Carteira do CRM 
Todos os candidatos deverão usar máscaras de proteção facial, conforme o Decreto Estadual nº 
64.959, de 04 de maio de 2020. Não será permitida a entrada, nem a permanência no prédio sem 
máscara de proteção facial individual que cubra totalmente a boca e nariz. O candidato será 
responsável pelo acondicionamento e/ou descarte de seu material de proteção utilizado, seguindo as 
recomendações dos órgãos de saúde, bem como a posse de máscaras extras adicionais para casos 
em que seja necessária a substituição. 
A prova acontecerá no IUN Urologia – Rua Voluntários de São Paulo, 3826 - Redentora – Cep: 
15015-200, São José do Rio Preto - SP. 
 
Art. 13º - A Prova Objetiva que trata o artigo 12º, será realizada no dia 14/01/2022 às 13h. 
§1º - Prova Objetiva abrangerá conhecimentos de Cirurgia Geral, contendo 50 (cinquenta) questões 
de múltipla escolha cujo valor total é 7.0 (sete pontos) e 2 (duas) questões escritas (dissertativas) de 
valor 1.0 (um ponto) cada, totalizando a prova objetiva 9.0 (nove pontos). A seleção obedecerá à 
Resolução Nº 008/04 da CNRM, observando o mínimo de 90% para as provas objetivas (escrita e 
prática) e o máximo de 10% para análise e arguição do currículo. 
§2° - A Prova Objetiva terá duração de 2 (duas) horas, iniciando às 13h e terminando às 15h, 
totalizando 2h. 
§3° - A correção da prova objetiva se dará das 15h às 16h. 
Art. 14º - A Arguição e Análise do Curriculum Vitae serão realizadas no dia 14/01/2022 a partir das 
16h30 até as 17h30, para todos os candidatos. 
Art. 15º - A nota final será determinada pelas somas obtidas na primeira fase (prova objetiva) cujo 
valor é 9.0 (nove inteiros) acrescida da arguição, cujo valor é 0.5 (meio ponto), e da Análise do 
“Currículun Vitae”, cujo valor é 0.5 (meio ponto).  
A nota final será atribuída de 0 a 10(zero a dez). 
a) Na Arguição serão avaliados: conhecimentos gerais, objetivos de vida e língua estrangeira, 
cujos valores estão relacionados abaixo: 
Avaliação Valor 
Conhecimentos gerais 0,1 
Objetivos de vida 0,1 
Língua estrangeira 0,3 

 
b) Na Análise Curricular serão valorizados nesta ordem: trabalhos publicados, trabalhos 
apresentados, estágios não curriculares e monitorias, cujos valores estão relacionados abaixo: 
Avaliação Valor 
Trabalhos publicados em revistas indexadas (de 1 a 3 trabalhos) 0,13 
Trabalhos publicados em revistas indexadas (mais de 3 trabalhos) 0,20 
Trabalhos publicados em revistas não indexadas ou em anais de 
congressos 

0,07 

Estágios não curriculares 0,05 
Monitorias 0,05 

 
Art. 16º - Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada de candidatos nas salas de exame 
após o inicio das provas, como também o porte de aparelhos eletrônicos de qualquer natureza, 
mesmo que desligados, tais como aparelhos celulares ou similares, de Pager, de Beepe, de controle 
remoto, de máquinas calculadoras ou similares, de qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, de 
relógios, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta.  
§1º - Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre candidatos, a 
utilização de chapéus ou bonés. Também não será permitido o porte de armas. O candidato que for 
identificado com qualquer um dos itens relacionados, durante a aplicação da prova, estará sob 
pena de imediata retirada da sala de exame e automática desclassificação na prova. 
§2º - A Comissão Organizadora não se responsabiliza por objetos porventura esquecidos na sala de 
exame. 
§3º - O malote de cadernos de questões será aberto em cada sala de exame na presença dos 
candidatos, conforme horário estabelecido de início das provas. 
§4º - Será eliminado do processo seletivo o candidato que não comparecer ao local das provas no 
horário determinado, usar de fraude ou atentar contra a disciplina e urbanidade durante a 
realização do processo seletivo ou deixar de entregar a folha de respostas.  
Art. 17º - O gabarito da prova objetiva bem como a classificação e nota final serão afixados no 
mesmo dia da realização do exame (14/01/2022), no mural do local do exame.  
Art. 18º - Se houver empate entre candidatos o critério de desempate será:  
a) Maior nota obtida na primeira fase, ou, se persistindo o empate à escolha do candidato com 
maior idade. 
 
Capítulo V – Matrícula 
Art. 19º - A matrícula será realizada no período de 07 à 21/02/2022, junto à Secretaria do IUN 
Urologia no horário das 8h às 12h. 
Serão aceitas matrículas mediante instrumento de mandato com firma reconhecida em Cartório, 
acompanhado de documento de identidade do candidato e apresentação de identidade do 
procurador. A procuração deve ser específica para matrícula na residência Médica do IUN 
Urologia e ficará retida na secretaria. 
§1° – Para ser matriculado o candidato classificado deverá: 
a) apresentar-se pessoalmente para assinar documento de matrícula da Coreme.  
b) apresentar cópia legível do comprovante de inscrição junto ao INSS – modalidade autônomo. 
 
Capítulo VI – Da Residência 
Art. 20º - Os residentes regularmente matriculados iniciarão seu programa em 01 de março de 
2022, sendo obrigatório a participação no programa de integração e terão direito à: 
a) bolsa de estudo conforme valor determinado pelo MEC 
b) alimentação 
c) férias estabelecidas pela CNRM 
Art. 21º - O candidato regularmente matriculado que não comparecer até o dia 02 de março de 
2022 às 8h, será considerado desistente. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A convocação de candidatos excedentes, nos termos do artigo 19º, será 
feita por telegrama ou comunicação telefônica pela Secretária da COREME, tendo o candidato 
convocado prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da convocação, para efetuar sua matrícula, 
caso contrário será considerado desistente da vaga, sendo convocado o candidato classificado na 
sequência imediata. 
Caso o candidato excedente não seja encontrado por telefone ou seu endereço não conferir, será 
considerado desistente em 24 horas a partir do comprovante do aviso do correio (por mudança de 
endereço ou não encontrar alguém no local). A comissão organizadora não se responsabiliza por 
falhas de comunicação decorrentes da mudança de dados constantes na ficha de inscrição (e-mail, 
telefone, etc.). 
Art. 22º - Os médicos admitidos como Residentes obedecerão ao Estatuto da Comissão de 
Residência Médica, Regimento Interno do IUN Urologia de São José do Rio Preto e as 
determinações da Comissão Nacional de Residência Médica. 
Art. 23º - As condições previstas neste Edital estão sujeitas a modificações face à nova deliberação 
e/ou resolução da Comissão Nacional de Residência Médica. 
Art. 24º - Os recursos sobre os resultados divulgados, de acordo com artigo 3º, anlínea “K” da 
resolução CNRM nº 12/2004, deverão ser endereçados à Secretaria do IUN Urologia à Rua 
Voluntários de São Paulo, 3826 – Bairro Redentora – Cep: 15015-200 São José do Rio Preto, e 
deverão protocolar no prazo certo e improrrogável de 02(dois) dias úteis a contar a partir da 
publicação do Edital, do Gabarito e das Notas Finais, sendo que o referido prazo começa a fluir no 
primeiro dia útil após a devida divulgação.  
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
 

ETAPAS DATAS 
Inscrições 20/12/2021 a 07/01/2022 

Solicitação de condição adequada para realização da 
prova por candidato com necessidade especial 

20 a 30/12/2021 

Data da prova, divulgação do gabarito e do resultado 14/01/2022 

Prazo para recursos contra questões da prova  48h (quarenta e oito horas após a 
divulgação do gabarito) 

Prazo para recursos contra o resultado  18/01/2022 

Devolução dos Currículos Até 90 dias após a divulgação do 
resultado 

Confirmação de interesse ou desistência dos 
selecionados  

07 à 21/02/2022 

Convocação sucessiva de excedentes para 
preenchimento de vagas 

Prazo máximo até 31/03/2022 

 
 
 

São José do Rio Preto, 05 de dezembro de 2021. 
 
 

Prof. Dr. MIGUEL ZERATI FILHO 
Diretor Clínico – IUN Urologia 

2022
Unesp divulgará amanhã o 

resultado da 1ª fase do Vestibular 

A Unesp informou 
que vai publicar a 
partir das 10h do 
dia 6 de dezembro 

(segunda-feira) o resultado 
da primeira fase do Vestibular 
2022, com oferta de 7.690 
vagas em 24 cidades (in-
cluindo Rio Preto) e 69.031 
inscritos.

A consulta do desempe-
nho na prova dos dias 14 e 
15 de novembro e a eventual 
consulta de local de prova da 

segunda fase estarão dispo-
níveis no site da Fundação 
Vunesp (www.vunesp.com.
br), responsável pelo exame. 
Também estará disponível, na 
mesma página ou no site da 
Unesp (vestibular.unesp.br), a 
tabela com o número mínimo 
de acertos por curso dos con-
vocados para a próxima etapa.

A prova comum da segunda 
fase será aplicada em 19 de 
dezembro (domingo), em 31 
cidades paulistas (além das 
24 onde são oferecidos cur-
sos, os exames acontecerão 
em Americana, Campinas, 
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Guarulhos, Jundiaí, Piracicaba, 
Ribeirão Preto e Santo André) e 
ainda em Brasília (DF), Campo 
Grande (MS), Curitiba (PR) e 
Uberlândia (MG). No Vestibular 
2021, a segunda fase foi apli-
cada em 8 de maio deste ano 
para 35.434 candidatos.

Para os cursos do Instituto 
de Artes, na capital, e de Ar-
quitetura e Urbanismo, Artes 
Visuais e Design, em Bauru, é 
aplicada a prova de habilidades, 
conforme o calendário do Ma-
nual do Candidato, disponível 
para consulta na página da 
Vunesp.

Os cursos da Unesp são 
oferecidos nas seguintes cida-
des: Araçatuba (140 vagas), 
Araraquara (855), Assis (405), 
Bauru (1.085), Botucatu (600), 
Dracena (80), Franca (410), 
Guaratinguetá (310), Ilha Sol-
teira (470), Itapeva (80), Jabo-
ticabal (280), Marília (475), 
Ourinhos (90), Presidente Pru-
dente (640), Registro (80), Rio 
Claro (485), Rosana (80), São 
João da Boa Vista (80), São 
José do Rio Preto (460), São 
José dos Campos (120), São 
Paulo (185), São Vicente (80), 
Sorocaba (80) e Tupã (120).

Mirassol 
anuncia 

retorno de 
Camilo 
para o 

Paulistão 

O Mirassol anunciou nes-
te sábado (4) o seu 
primeiro reforço para a 

disputa do Campeonato Paulista 
2022. Se trata do meio-campista 
de 35 anos Camilo, que chega 
para sua terceira passagem pelo 
Leão. Além do Paulistão, ele 
também deverá atuar na Copa 
do Brasil pelo time da região, que 
garantiu a vaga pelo segundo ano 
consecutivo.

“Estou de volta, muito feliz e 
motivado com mais uma opor-
tunidade de vestir essa camisa. 
Sou muito grato por tudo que 
esse clube fez por mim e agora 
só tenho a corresponder dentro 
do campo. Espero fazer o meu 
melhor para ajudar todo grupo, o 
clube, a cidade e aos torcedores”, 

afirmou jogador.
Camilo teve sua primeira pas-

sagem pelo Mirassol em 2013, 
onde ficou marcado por fazer 
um dos gols na goleada por 6 a 
2 diante do Palmeiras. A equipe, 
no entanto, acabou rebaixada 
para a Série A2 naquela tem-
porada. Sete anos depois, ele 
retornou ao Leão e fez parte da 
incrível campanha que culminou 
na 4ª colocação do Paulistão 
daquele ano. Somando as duas 
passagens, Camilo disputou 26 
jogos e marcou 12 gols.

A última equipe de Cami-
lo foi a Ponte Preta. O meia 
também já vestiu as camisas 
de Botafogo-RJ, Internacional, 
Chapecoense, Sport, Cruzeiro, 
Avaí, América Mineiro, Ceará, 
além de passagens pelo futebol 
árabe e chinês.

Raphael FERRARI 

ESPORTE

retorno de 

ESPORTE

FENOVI
Ovinos Dorper e White Dorper começam a chegar ao Recinto

A inédita FENOVI –  Feira 
Noroeste Paulista de 
Ovinos tem início na 

próxima terça-feira, 7 de de-
zembro, véspera de feriado de 
Imaculada Conceição. Nesta 
sexta-feira, 3 de dezembro, 
mais de 200 ovinos, entre ma-
chos e fêmeas, das raças Dor-
per e White Dorper chegaram ao 

Recinto de Exposições “Aberto 
Bertelli Lucatto”, em São José 
do Rio Preto. Animais de outras 
três raças estão previstas para 
chegar neste final de semana.

A FENOVI deverá contar com 
mais de 700 animais, a maioria 
das raças Dorper e White Dor-
per, que vão participar da 14ª 
Exposição Nacional das Raças 
Dorper e White Dorper, realizada 
pela Associação Brasileira dos 

Criadores de Dorper e White 
Dorper (ABCDorper).

A organização da FENOVI, 
que busca fomentar a ovinocul-
tura na região de São José do 
Rio Preto, é da Associação No-
roeste Paulista de Ovinocultores 
(ANPOVINOS). A expectativa é 
que todos os animais tenham 
chegado ao Recinto de Expo-
sições até segunda-feira, 6 de 
dezembro.

Da REDAÇÃO

EDITAL 
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DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

WELLINGTON NARDIN FAVARO e ARIELLE APARECIDA LOPES MATOS. Ele, brasileiro, 
natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos sete (07) de dezembro de um mil novecentos e 
noventa (1990), com trinta (30) anos de idade, policial civil, solteiro, filho de ANTONIO FAVARO FILHO e de 
dona DELENICE JÊSSUS NARDIN FAVARO. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, nascida aos  dez (10) de agosto de um mil novecentos e oitenta e nove (1989), com trinta  e dois (32) anos 
de idade, obstetriz, solteira, filha de MANUEL FRANCISCO DIAS MATOS e de dona DELZA LOPES ROLIM 
MATOS.

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

São José do Rio Preto - SP, quatro (04) de dezembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 

Editais de
PROCLAMAS



10
A

DOMINGO, 05 DE DEZEMBRO DE 2021

O reajuste foi conquistado para todos os comerciários após diversas rodadas de negociação. Sincomerciários conquistou 100% da inflação 
acumulada do período e retroativo a data base 1º de setembro também foi garantido - limite para pagamento do reajuste é agora dezembro

O Sincomerciários (Sin-
dicato dos Empregados no 
Comércio) fechou a Convenção 
Coletiva deste ano.

Segundo Márcia Caldas, 
presidente do sindicato, as 
negociações deste ano foram 
difíceis, onde, mas uma vez o 
patronal tentou fazer mudan-
ças tentando retirar direitos 
conquistados ao longo dos 
anos, como, por exemplo, o 
pagamento do feriado e outros 
direitos. Por conta destas ten-
tativas as negociações acabam 
sendo cansativas e estressan-
tes. “Mas acredito que no final 
tivermos os interesses dos dois 
lados. Pois a pandemia afetou 
os dois lados atendidos, nós 
sabemos que o trabalhador 
mais ainda, pois a inflação 
acaba com toda diferença con-
quistada”, salientou Márcia.

O reajuste definido foi a 
reposição de 100% da infla-
ção do período10,42% – ficou 
acordado que as empresas que 
já tinham fechado suas folhas 
de pagamento na data da assi-
natura da convenção que foi no 
dia 26 de novembro – deverão 
efetuar o reajuste na folha de 
dezembro – no qual deverá 
constar as diferenças retroati-
vas dos meses de: setembro, 
outubro e novembro últimos.

“Caso o trabalhador tenha 
alguma dúvida podem entrar 
em contato com o nosso jurí-
dico”, salientou a presidente 
do sindicato.  O jurídico fica no 
Centro de Benefícios no bairro 
Boa Vista e o telefone é o 17 
3214-7171.

Acompanhe os pisos base 
no quadro ao lado e os demais 
no link. 

Fechado reajuste dos comerciários
Sérgio SAMPAIO - Foto: JT
amaralsampaio@hotmail.com 

1. a) empregados em geral……………….....R$ 1.656,00

2. b) operador de caixa……………………….R$ 1.774,00

3. c) faxineiro e copeiro………………………R$ 1.460,00

4. d) office boy e empacotador………………R$ 1.181,00

5. e) garantia do comissionista ……………..R$ 1.939,00

https://www.secriopreto.com.br/wp-content/uploads/2021/11/
CCT-2021-2022.pdf

Reajuste os novos pisos em geral 

O Sindalquim (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Fabricação do Álcool, Químicas e Farmacêuticas) está finalizando 
a confecção de um boletim que será entregue aos trabalhadores 
a partir desta semana.

Segundo João Pedro Alves Filho, presidente do sindicato, este 
material contará com os feitos, lutas e conquistas do Sindalquim 
nestes dois últimos anos desde o inicio da pandemia da corona-
vírus.  Ele destaca o boletim trará um balanço das negociações 
coletivas e acordos fechados, as lutas para a proteção, saúde 
e segurança do trabalho, além de um foco sobre a entrega dos 
kits escolares, dos brindes para as mulheres e homens, além 
claro da entrega de máscaras de proteção que foram entregues 
nesse período. 

A previsão é iniciar a entrega nesta segunda-feira (6) e con-
cluir a entrega em no máximo 10 dias. “Nós vamos soltar as 
equipes (de diretores) para estar indo às empresas dos quatro 
setores (etanol, químico, farmacêutico e reciclagem)”, salientou 
Alves Filho.

Kit Escolar – nesta última passada as empresas das quatro 
categorias os diretores do Sindalquim vão aproveitar e entregar 
kits escolares para trabalhadores que ainda não tinham recebido 
e que fizeram o preenchimento correto da fica de cadastro junto 
com o comprovante de matricula escolar. 

Boletim traz 
balanço das 
atividades 
e lutas do 
Sindalquim 
na pandemia

Sérgio SAMPAIO - Foto: JT
amaralsampaio@hotmail.com 

Frentistas têm opção de 
lazer em Cardoso

O  Sindicato dos Frentistas têm uma opção de lazer no município de Cardoso (127,2 Km de Rio 
Preto) é o Rancho de Pesca da 
categoria.

Para utilizar o espaço que fica a poucos 
metros da prainha de Cardoso.  
   O frentista pode fazer a reserva 
exclusivamente pelo telefone 17 3219-9400.

Ao todo são 08 ranchos individuais 
para que o frentista e seus dependentes 
possam desfrutar momentos de descanso 
e diversão. 

No local existe uma piscina para atender 
a todos da família frentista.


