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PPI começa na
segunda-feira; 
contribuintes 
devem R$ 1,6 bi 
Quem já fez parcelamento e não conseguiu pagar em dia também 
é benefi ciado; a adesão poderá ser feita pela internet

PREFEITURA DE RIO PRETO

O PPI prevê descontos de 
juros e multas de dívidas 
vencidas até dezembro de 
2021, contemplando dé-
bitos de IPTU, ISS e ta-
xas municipais e entra 
em vigor dia 2 de maio e 

vai até o dia 30 de junho.
Não entram no parcelamen-
to dívidas relacionadas a 
ISS retido na fonte, multas 
de trânsito, dívidas com a 
Emcop, débitos de água e 
esgoto e Simples Nacional. 

Até 28 de fevereiro deste 
ano, a Dívida Ativa para 
cálculos do PPI era de R$ 
1,61 bilhão, mas a prefeitu-
ra estima arrecadar com o 
programa R$ 30 milhões.
POLÍTICA Pág.3

CONSUMO

Comércio tem 
semana com 
atrações para o 
Dia das Mães

A partir de amanhã haverá 
espetáculos teatrais, brin-
des e trenzinho. A progra-
mação  vai até 7 de maio, no 
centro. Shoppings também 
têm atrações.
CIDADES Pág.6

HOJE

VENEZUELANA

Criança
perdida e 
sozinha pede 
ajuda em posto
O frentista contou aos agen-
tes que a criança chegou até 
ele chorando e disse que es-
tava dormindo na rua com 
sua mãe e, quando acordou, 
ela não estava mais. Menino 
tem 8 anos e foi recolhido 
pelo Conselho Tutelar, que 
depois encontrou a mãe 
internada. CIDADES Pág.4

1º DE MAIO

Unidade do Sesi 
organiza hoje 
festa do 
Trabalhador
CIDADES Pág.6

NESTE SÁBADO

Apae faz 
evento para 
pets com 
deficiência

Hoje a partir das13h, na 
sede da APAE (Associação 
Pais Amigos Excepcionais) 
de Rio Preto, acontecerá 
um evento voltado aos cães 
portadores de defi ciências.  
A proposta é combater o 
preconceito com os pets 
que possuem defi ciências. 
A ação contará com pro-
fissionais da área como 
treinadores e veterinários. 
O evento será aberto ao 
publico.  CIDADES Pág.5

ÁREA

ARRASTÃO DA POLÍCIA
Os policiais civis agiram em 31 cidades da região Metro-
politana de São José do Rio Preto. Foram expedidos e 
cumpridos 89 mandados de prisão, dois menores apre-
endidos e realizados 36 fl agrantes com um total de 125 
presos. CIDADES  Pág.4

OPERAÇÃO

GOVERNADOR 
VEM 2ª FEIRA
Rodrigo Garcia traz para Rio 
Preto diversos secretários no 
programa Governo na Área. 
Evento será na Swift.
POLÍTICA  Pág.3

TJ ORDENA 
IMISSÃO

O Tribunal de Jus� ça deter-
minou a imissão de posse  
imediata para a prefeitura da 
área da favela da Vila Itália. 
CIDADES Pág.5

Contribuintes de Rio Preto terão oportunidade de parcelar dívidas com descontos de juros e multas

Divulgação SMCS

Divulgação

Divulgação SMCS

Saúde faz Dia D 
da Vacinação 
contra sarampo, 
gripe e covid 
CIDADES Pág.5

Divulgação/Polícia Civil
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PREFIXO 0303 NO TELEMARKETING: 
ANATEL DIVULGA TOTAL DE 

TELEFONES JÁ CADASTRADOS

FREDERICO GLASER PINTO - Veterinário
FREDERICO - ADQUIRI UM NOTEBOOK DA HP EM SETEMBRO DE 2020, EM MARÇO DO 
ANO PASSADO ELE APRESENTOU DEFEITO E FOI REPARADO. EM DEZEMBRO DE 2021 ELE 
PAROU DE FUNCIONAR, E COMO A GARANTIA JÁ HAVIA ESPIRRADO, A HP DISSE QUE EU 
DEVERIA PROCURAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. SÓ QUE ESTA ME COBROU R$ 
150,00 PARA AVALIAR O PROBLEMA E UM R$ 1.700,00 PARA TROCAR A PLACA-MÃE, QUE HAVIA 
QUEIMADO. CONSTATEI EM SITES DE RECLAMAÇÃO QUE ESSE MODELO JÁ DEIXOU 
VÁRIOS CONSUMIDORES NA MÃO DEVIDO AO SUPERAQUECIMENTO DA PLACA, E QUE 
COSTUMA QUEBRAR LOGO APÓS O TÉRMINO DA GARANTIA. COMO DEVO PROCEDER?
SOS – Se o produto possui um defeito e não pode ser identifi cado imediatamente, temos o que se chama vício 
oculto. Nesse caso o consumidor tem direito, segundo o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, de 
exigir o produto em perfeitas condições de uso e de acordo com as características indicadas no momento da 
compra. A reclamação deve ser feita no prazo de 90 dias se for um bem durável, e de 30 dias se for um bem não 
durável, contados a partir do momento em que o defeito for detectado.
Orientamos o consumidor, a enviar, à empresa carta de aviso de recebimento (AR), solicitando as devidas 
providências. É interessante estabelecer um prazo para resposta. Na impossibilidade de resolver a questão 
de maneira amigável, a recomendação é formalizar queixa no PROCON ou ingressar com ação no Juizado 
Especial Cível (JEC).

ANA CLARISSE - EM OUTUBRO DE 2020 COMPREI UMA TV DA SAMSUNG COM GARANTIA 
DE 12 MESES. EM 04 DE NOVEMBRO DE 2021 (MENOS DE 30 DIAS APÓS VENCIMENTO DA 
GARANTIA) A TV DEIXOU DE FUNCIONAR. 
DOIS DIAS DEPOIS, LEVEI-A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DA EMPRESA, QUE 
INFORMOU QUE O CONSERTO CUSTARIA R$ 900,00. PASSADO UM MÊS, COMO O APARELHO 
AINDA NÃO HAVIA SIDO CONSERTADO, ENVIEI UM E-MAIL PARA O SAC (SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO AO CLIENTE) DA SAMSUNG, QUE INFORMOU QUE A REPOSIÇÃO DA PEÇA 
ERA INVIÁVEL, PRINCIPALMENTE POR SE TRATAR DE UM PRODUTO COM A GARANTIA 
VENCIDA. 
JÁ ESTAMOS EM ABRIL DE 2022 E MINHA TELEVISÃO CONTINUA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 
O QUE DEVO FAZER?
SOS – O artigo 32 o Código de defesa do Consumidor CDC garante ao consumidor o fornecimento de peças 
de reposição de todos os produtos disponíveis no mercado enquanto eles forem fabricados e/ou importados. 
Cessada a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por um período razoável de tempo. E o 
responsável pela restituição é o fabricante ou o importador do produto. 
O fato de a garantia contratual ter expirado não isenta o fornecedor de arcar com a reposição da peça, pois são 
questões distintas. Portanto, a resposta da empresa não tem qualquer justifi cativa legal. Além disso, no caso em 
que o bem fi cou defeituoso passado pouco mais de um ano da aquisição, sua expectativa em relação a vida útil 
do produto foi frustrada. 
Como se trata de defeito oculto, o consumidor deve pleitear o conserto do aparelho, e se este não ocorrer no 
prazo máximo de 30 dias, pode optar entre a substituição do produto por outro da mesma espécie, mas em 
perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada; ou o abatimento 
proporcional do preço, de acordo com artigo 18 do CDC. 
O consumidor deve, primeiramente, enviar carta à empresa, com aviso de recebimento (AR), e prazo para a 
resposta, questionando a falta da peça. Se o problema não for resolvido, deve registrar queixa no PROCON ou 
ingressar com ação no Juizado Especial Cível (JEC).

Um mês após a entrada em vigor 
da norma que obriga as empresas 
de telemarketing a usarem números 
de telefone móvel com o prefi xo 0303, 
para permitir que os consumidores 
identifi quem a chamada e decidam 
se querem atendê-la, apenas 324 
códigos foram cadastrados e 
ativados na Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel).
Embora o uso do prefi xo tenha se 
tornado obrigatório em 10 de março 
para as chamadas feitas de celulares, 
as empresas que usam telefones fi xos 
têm até 8 de julho para se adequar à 
nova regra, ressaltando que  o 0303 
está valendo o prefi xo obrigatório 
para telemarketing ativo.
A maior parte dos serviços 
de telemarketing ativo ainda é 
oferecida pelas plataformas de 
telefonia fi xa, cujo prazo para 
migração só termina daqui a quase 
dois meses, explicando que a 
agência reguladora não têm dados 
que permitam verifi car se, com a 
obrigação de ativar o código para 
os serviços de telefonia móvel, mais 
empresas de call center passaram 
a usar a telefonia fi xa para ganhar 
tempo antes de se ajustar à mudança.

PUNIÇÃO
 O objetivo da medida é reduzir o 
número de ligações indesejadas para 
quem tem aparelho de telefone. 
Segundo a norma, as redes de 
telecomunicações deverão permitir 
aos usuários identifi car o prefi xo 
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do telefone que chama, de forma 
clara, no visor dos aparelhos. Assim, 
a pessoa poderá não só optar por 
não atender o telefonema naquele 
momento, como programar seu 
aparelho para não mais receber 
chamadas daquele número.
Após 8 de junho, caso receba 
chamadas de telemarketing de 
números não identifi cados 
pelo prefi xo 0303 (sejam da rede 
móvel ou da rede fi xa), a pessoa 
deverá entrar em contato com sua 
operadora de telefonia e reclamar 
do uso indevido de recursos de 
numeração para telemarketing ativo, 
identifi cando a empresa e o número 
por ela utilizado.
A Anatel promete punir as 
empresas que descumprirem a regra, 
bloqueando os números de telefone 
indevidamente utilizados. Para isso, 
pede que as pessoas que receberem 
ligações comerciais indesejadas 
de números não identifi cados 
pelo prefi xo 0303 registrem suas 
reclamações.
Portanto, as  pessoas incomodadas 
devem  acionar  suas prestadoras 
de serviço de telecomunicações 
e registrar  a reclamação. É 
obrigação dessas prestadoras que 
programam as redes fazer o correto 
encaminhamento do 0303, segundo 
a fi nalidade determinada pela Anatel. 
E às empresas de telemarketing que 
quiserem usar a rede, cabe solicitar à 
operadora e utilizar o prefi xo 0303.
Se a reclamação à operadora não 

for sufi ciente, o consumidor deve 
entrar em contato com a Anatel 
pelo telefone 1331 ou pelos canais 
disponíveis no site da agência e 
informar o ocorrido e o número do 
protocolo fornecido pela operadora.

PERTURBAÇÃO
A norma da Anatel não agradou 
às empresas de telemarketing. 
Em dezembro, quando a agência 
reguladora anunciou que as empresas 
de telefonia móvel teriam 90 dias 
para providenciar a identifi cação das 
chamadas, e as operadoras da telefonia 
fi xa, 180 dias, a Associação Brasileira 
de Telesserviços (ABT) chegou a 
pedir que a medida fosse debatida a 
fi m de evitar demissões no setor.
Além disso, as empresas vêm 
apontando a plataforma Não Me 
Perturbe, criada pelas próprias 
operadoras de telecomunicações 
e disponível desde julho de 2019, 
como a ferramenta mais efi ciente 
para os clientes que queiram bloquear 
chamadas de telemarketing e ofertas 
de crédito consignado.
Segundo a Conexis Brasil Digital, 
entidade que reúne as empresas de 
telecomunicações e de conectividade, 
os detentores de 10 milhões de 
números de telefones já cadastraram 
seus dados na plataforma, bloqueando 
as chamadas para oferta de crédito e 
de serviços de telecomunicação – 
por se tratar de uma iniciativa 
de autorregulamentação do setor, a 
plataforma não bloqueia ligações de 
outros ramos de atividade, como, por 
exemplo, planos de saúde ou redes 
varejistas, embora a ampliação do 
serviço esteja em análise.
Segundo Anatel existe tratativas 
com as operadoras a ampliação para 
todos os ramos da economia e já há, 
inclusive, um despacho nesse sentido.
Finalizando, quem quiser deixar de 
receber ligações de telemarketing dos 
dois segmentos citados deve fazer o 
cadastro diretamente no site ou por 
meio dos Procons de todo o país. O 
bloqueio ocorre em até 30 dias após 
o cadastro no site.

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

Reclame Aqui
RECLAME AQUI

FREDERICO GLASER PINTO - Veterinário

ANA CLARISSE BORGES – Funcionária Pública

17-99279-4724PEÇA PELO DELIVERY
04 LOJAS EM BREVE LOJA 05 !!!04 LOJAS EM BREVE LOJA 05 !!!
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Política Absorventes
Câmara analisa projeto do vereador 
João Paulo Rillo para distribuição
gratuita de absorventes em Rio Preto

Apoio estatal
O Governo de São Paulo está
oferecendo  R$ 130 milhões para 
apoiar empreendedores no estado.

Os vereadores de Rio Preto 
analisam durante sessão de 
terça-feira, 3, projeto de lei 
que proíbe a nomeação de 
pessoas que foram condenadas 
por agressões contra idosos, 
crianças e adolescentes em 
cargos de comissão na Prefei-
tura de Rio Preto. A proposta 
é do vereador Júlio Donizete 
(PSD) e estabelece critérios 
para identifi car quem são os 
agressores. A proposta entra 
na pauta de votação quanto a 
legalidade, ou sema, primeira 
discussão. 

O projeto estabelece que 
fi cará proibida a nomeação na 
administração pública direta e 
indireta “para todos os cargos 

Proibição de nomear condenados 
por agressão será votada na Câmara

SESSÃO DE 3ª

em comissão de livre nomea-
ção e exoneração, de pessoas 
que tiverem sido condenadas 
por agressão, nas condições 
previstas pela Lei Federal n° 
8.069/90, Estatuto da Criança 
e do Adolescente e pela Lei 
Federal n° 10.741/03, Estatuto 
do Idoso”. 

No entanto, a proibição só 
poderá ocorrer por parte do 
Poder Público caso “a conde-
nação em decisão transitada 
em julgado, até o comprovado 
cumprimento da pena. A ve-
dação prevista nesta Lei se es-

tende aos ocupantes de postos 
de serviços contratados pelo 
Poder Público Municipal me-
diante terceirização”, afi rma. 

Donizete justifica o pro-
jeto alegando que a adoção 
da medida seria uma forma 
de enfrentar a violência con-
tra idosos, crianças e adoles-
centes, que segundo ele, tem 
avançado nos últimos anos 
através do Estatuto da Criança 
e do Adolescente e o Estatuto 
do Idoso. 

“Este projeto de lei aspira 
alinhar a conduta de contra-

Donizete justifica o pro-
jeto alegando que a 
adoção da medida seria 
uma forma de enfrentar 
a violência

SEGUNDA-FEIRA

Governador confirma 
vinda a Rio Preto

Projeto que barra nomeação de comissionados condenados por agressão entra na pauta

Garcia trará programa Governo na Área para a cidade

O governador  Rodrigo 
Garcia (PSDB) desembarca 
novamente na cidade nesta 
segunda-feira, 2, para nova 
agenda política: o Programa 
‘Governo Na Área’. Garcia tem 
visitado uma série de cidades 
do Estado para se aproximar 
dos prefeitos. 

O objetivo é levar parte 
do secretariado de Estado até 
os prefeitos dos municípios 
paulistas. Ao todo serão 21 
agendas nas regiões adminis-
trativas do Estado. Regiões 
maiores, como a Grande São 
Paulo, vão receber mais de um 
encontro. 

Serão visitas às segundas e 
sexta. Além da questão política 
envolvida nos encontros entre 
Garcia e os prefeitos do Esta-
do, está a questão eleitoral. 
Muito conhecido na região 
de Rio Preto, Rodrigo tenta 

melhorar sua popularidade 
em regiões fora do interior 
paulista. 

“O Governo na Área é uma 
forma de ouvir ainda mais a so-
ciedade de São Paulo e mostrar 
que o governo está presente 
em todas as regiões do Esta-
do, atuando para melhorar a 
qualidade de vida das pessoas. 
A prioridade neste momento é 
cuidar dos mais pobres. É ge-
rar oportunidade de emprego e 
é cuidar da segurança pública. 
É esse tripé que temos como 
prioridade”, afi rma ao Dhoje 
Interior, Rodrigo Garcia. 

Para esta segunda-feira, em 
Rio Preto, o encontro aconte-
ce no Complexo da Swfi t, as 
margens do lago 1 da Represa 
Municipal, das 8 às 14 horas. 

A partir das 8h30 e até as 
10h30 acontece reunião de 
secretariado. Às10h30 Garcia 
concede coletiva à imprensa. 
Na sequência anuncia uma 
série de investimentos.

Divulgação

Raphael Ferrari

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Ao contrário do que pre-
viu o vereador Paulo Pauléra 
(PP), o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) sancionou nesta sex-
ta-feira (29) o Programa de 
Pagamento Incentivado (PPI) 
com a emenda do vereador 
João Paulo Rillo (Psol). Edi-
nho vetou a emenda do vere-
ador Jorge Menezes (PSD).
O PPI oferece descontos de 
até 100% de juros e multas. Os 
devedores têm até o dia 30 de 
junho para fazer o acordo com 
a Prefeitura. Pauléra argumen-
tou na sessão que a emenda 
João Paulo de Rillo “desfi-
gurava o projeto original”.
O PPI prevê descontos de juros 
e multas de dívidas vencidas 
até dezembro de 2021, con-
templando débitos de IPTU, 
ISS e taxas municipais e en-
tra em vigor dia 2 de maio e 
vai até o dia 30 de junho.
Não entram no parcelamento 
dívidas relacionadas a ISS 
retido na fonte, multas de 
trânsito, dívidas com a Em-
cop, débitos de água e esgoto 
e Simples Nacional. A emen-
da de Jorge Menezes permi-
tia o parcelamento departe 
desses débitos, como o ISS.
A proposta de Menezes ti-
nha pontos que podem ser 

PPI abre adesão na segunda-feira; 
dívida a renegociar chega a R$ 1,6 bi

EDINHO SANCIONOU

O PPI oferece descontos 
de até 100% e  devedo-
res têm até 30 de junho 
para aderir ao acordo

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

considerados ilegais. Ela era 
dirigida a apenas dois seto-
res e permitia desconto de 
50% na dívida principal, mais 
100% de desconto de juro e 
multa de mora para quem 
fizesse o pagamento à vista.
Outro problema da proposta 
do vereador do PSD, é que a 
emenda era pontual, dirigida a 
apenas dois setores: o de entre-
tenimento e ao comércio. A de 
João Paulo diminuiu a parcela 
principal para pagamento à 
vista, mantendo o mesmo des-

conto proposto pelo prefeito, 
dirigido a toda a população.

Elogio
A p ó s  a  p r o m u l g a ç ã o , 

João Paulo Rillo disse que 
“da mesma maneira que eu 
faço críticas contundes contra 
o prefeito quando eu consi-
dero que ele erra nas medi-
das, também sou capaz de 
reconhecer os seus acertos”.
Disse ainda que Edinho ajuda 
a cidade e as pessoas e que 
ele deu uma demonstração de 

(IPTU, multas sobre proprie-
dade urbana e outros), mobili-
árias (ISS, multa de posturas, 
etc) e outras receitas, ajuizadas 
ou não, e que agora terão a 
oportunidade de parcelas os 
débitos”, pontuou Martinho.
A adesão ao PPI poderá ser feita 
pela internet, no endereço ele-
trônico www.riopreto.sp.gov.br
O contribuinte também pode 
agendar seu atendimento no 
Poupatempo ou na Prefeitura 
Regional Norte para aderir ao 
PPI de forma presencial.

Edinho sanciona e Programa de Pagamento Incentivado (PPI) começa na segunda-feira

respeito ao Poder Legislativo, 
e espera que a ação se repita 
mais vezes.

 Rombo 
Até o último dia 28 de feve-

reiro deste ano, a Dívida Ativa 
Tributária utilizada para cálcu-
los do PPI era de R$ 1,61 bilhão.
O secretário da Fazenda José 
Martinho Ravazzi Neto desta-
cou que a estimativa de arreca-
dação com o programa é de R$ 
30 milhões. “São contribuin-
tes com dívidas imobiliárias 

Projeto doa área 
para construção 
de Hospital  
Veterinário

Os vereadores de Rio 
Preto vão analisar na 
sessão de terça-feira, 3, 
projeto de lei do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) 
que concede imóvel pú-
blico municipal a Secre-
taria de Estado da Saúde 
para ser construído o fu-
turo Hospital Veterinário 
de Rio Preto. 

A área total do imó-
vel público é de 2,7 mil 
metros quadrados e está 
situado no Rua Santina 
Figliadi Ceccato em con-
frontação com a Rua Abla 
Calil Muanis, no bairro 
Vila Itália.

Segundo Edinho a 
concessão da área a Saú-
de do Estado tem único 
objetivo da “construção e 
instalação de uma Clínica 
Veterinária destinada ao 
atendimento gratuito em 
prol de animais domésti-
cos (cães e gatos) do Mu-
nicípio e Região”, afi rma. 

A implantação dos 
hospitais veterinários 
foi anunciado pelo então 
governador João Doria 
(PSDB) no fim do ano 
passado. Os hospitais 
custarão R$ 5 milhões 
cada um para constru-
ção do prédio e equi-
pamentos. A Prefeitura 
será a responsável pela 
contratação de profi ssio-
nais, como também pelo 
custeio das atividades 
assistenciais.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

tação de servidores e terceiri-
zados, por meio de contrato e 
livre nomeação e exoneração, 
tendo como impedimento 
para o processo de admissão 
candidato(a) condenado(a) 
com a condenação em decisão 
transitada em julgado pelas le-
gislações supracitadas, elevan-
do o respeito pela instituição 
pública, uma vez que torna-se 
incoerente integrar ao quadro 
funcional público”, afirma o 
vereador. 

A sessão de terça-feira co-
meça às 14 horas.

Da REDAÇÃO

A vedação prevista 
se estende aos ocu-
pantes de postos de 
serviços contrata-
dos pelo Poder Pú-
blico Municipal me-
diante terceirização

Divulgação SMCS

Divulgação
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CIDADES Traficante armado
Um rapaz de 25 anos foi preso por tráfico 
de drogas, na Estância São Carlos.
A PM também apreendeu uma arma. 

Bandido identificado
Polícia identifica falso entregador
suspeito de matar jovem em SP
e roubar o celular da vítima

Um menino venezuelano 
de 8 anos foi encontrado por 
um frentista em um posto 
de combustível na Avenida 
Bady Bassitt na madrugada 
desta quinta-feira, 29. O fun-
cionário ligou para a Guarda 
Civil Municipal, que foi até o 
local e verifi cou que o garoto 
estava meio sonolento e não 
conseguia explicar o que havia 
acontecido. 

O frentista contou aos 
agentes que a criança chegou 
até ele chorando e disse que 
estava dormindo na rua com 
sua mãe e, quando acordou, 
ela não estava mais lá. A 
Guarda entrou em contato 
com o Conselho Tutelar Nor-
te que buscou o menor e o 
encaminhou a uma casa de 
acolhimento. 

Internada
Com algumas característi-

cas que o menor forneceu ao 
Conselho Tutelar, foi possível 
encontrar sua mãe internada 
no Hospital Bezerra De Me-
nezes. 

Devido à confusão mental 
que a mulher se encontrava, 
não foi possível obter mais 
informações sobre o ocorrido. 

O Conselho Tutelar con-
tinuará com a criança até a 
genitora se recuperar.

Criança venezuelana perdida pede 
ajuda em posto de combustível

DE MADRUGADA

Segundo o frentista, 
criança disse que , es-
tava dormindo com a 
mãe e acordou sozinha

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Casal em fuga 
é preso por 
tráfico de 
drogas

Policiais militares 
prenderam em fl agrante, 
por tráfi co de drogas, um 
casal que estava dentro de 
um Kia Picanto e a moto-
rista tentou fugir, fazendo 
um retorno na contramão 
da avenida Brigadeiro Fa-
ria Lima, nas imediações 
do Hospital de Base, na 
noite desta quinta-feira, 
28. 

A guarnição apreen-
deu celulares e em revista 
no carro uma porção de 
maconha na lateral da 
porta e uma porção bruta 
de crack debaixo do banco 
da condutora. 

O homem, de 25 anos, 
alegou desconhecer os en-
torpecentes. Já a mulher, 
de 33 anos, disse que as 
drogas eram para consu-
mo próprio. 

Na casa
Na residência, no Resi-

dencial Caetano II, dentro 
de um cofre debaixo da 
cama, foram confi scados 
R$ 3,5 mil, uma agenda 
com anotações de tráfi co, 
33 pacotes de zip lock 
com cocaína e 22 porções 
de crack.  Levados à dele-
gacia de plantão eos acu-
sados tiveram as prisões 
confi rmadas.

Operação da Polícia Civil apreendeu armas, munições e levou 125 pessoas para a delegacia

Divulgação/Polícia Civil

Idoso morre e jovem tem convulsões em acidentes de trânsito
Um rio-pretense, de 62 anos, 

morreu no Hospital de Base 
após capotar seu automóvel. O 
óbito foi comunicado pelo HB à 
Central de Flagrantes na madru-
gada desta sexta-feira, 29. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o paciente Jayme Bar-
raviera não resistiu à gravidade 
dos ferimentos. 

Arnaldo Antunes

PMs apanham 
em ocorrência 
de perturbação 
do sossego

Ao atenderem um cha-
mado de perturbação de 
sossego, no Jardim João 
Paulo II, em Rio Preto, na 
madrugada desta sexta-
-feira, 29, policiais milita-
res acabaram sendo agre-
didos por quatro homens. 

Ofensas
De acordo com o bole-

tim de ocorrência, quando 
a viatura chegou havia 
várias pessoas no local 
e uma delas começou a 
ofender a guarnição. 

Quando os pms des-
ceram, o grupo veio para 
cima deles, desferindo 
socos e chutes. Um dos 
policiais fi cou ferido num 
joelho e no nariz e o outro 
sofreu uma pancada num 
joelho e arranhões pelo 
corpo. 

Um dos acusados foi 
preso e os demais fugi-
ram. As vítimas passaram 
por atendimento médico 
na UPA Jaguaré. O caso 
será investigado pelo 3º 
DP rio-pretense.

No registro policial não men-
ciona o quadro clínico da vítima 
e nem o local do capotamen-
to. A Delegacia de Mirassol 
fi cou encarregada das investi-
gações do acidente de trânsito.

Convulsão
Um motociclista, de 27 anos, 

foi arremessado ao chão e teve 

Divulgação

RIO PRETO E REGIÃO

Operação Atalaia prende 125 pessoas

Nesta quinta-feira, 28, a 
Delegacia Seccional rio-pre-
tense realizou a ‘Operação 
Atalaia’, que visava tirar de cir-
culação criminosos envolvidos 
em furtos, roubos, posse ilegal 
de armas e tráfi co de drogas. 
Os policiais civis agiram em 31 

cidades da região Metropolita-
na de São José do Rio Preto. 

Foram expedidos e cum-
pridos 89 mandados de pri-
são, dois menores apreendi-
dos e realizados 36 fl agrantes 
com um total de 125 presos. 

Armas e munições
Também foram tiradas de 

circulação 11 armas de fogo 
e mais de quatro mil muni-
ções de diversos calibres. Os 
civis aprenderam também 
maconha, crack, cocaína e 
ecstasy. Todos os presos fo-
ram trazidos para a carcera-
gem da Deic em Rio Preto.
 C o l a b o r o u  –  S a r a h 
BELLINE

Da REPORTAGEM

OCORRÊNCIAS

Polícia registra morte e prisão de jovens

Morreu às 17h05 desta 
quinta-feira, 28, no Hospital 
de Base de Rio Preto, o ado-
lescente, de 17 anos, que havia 
sido baleado no Jardim Santo 
Antônio, na Região Norte da 
cidade, em 2 de março. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o paciente deu entrada 
no HB com perfurações no 
cotovelo, na coluna cervical e 

Da REPORTAGEM

Foram cumpridos 
89 mandados de 
prisão, dois meno-
res apreendidos e 
36 flagrantes

na coxa direita.

Preso
Um jovem, de 25 anos, foi 

preso em fl agrante pela Guar-
da Civil Municipal (GCM) após 
agredir a mãe, de 59 anos, na 
casa da família e em uma UBS, 
no Jardim Santo Antônio, na 
Região Norte de Rio Preto, na 
noite desta quinta-feira, 28. 

Conforme o boletim de 
ocorrência, o acusado procu-
rou atendimento médico no 
postinho do bairro acompa-
nhado da vítima. 

Dentro da unidade de saú-
de o suspeito desferiu um soco 
na mãe, causando-lhe feri-
mentos.  No Plantão, a mulher 
disse que o fi lho a ameaça de 
morte com frequência. Após 
ter a prisão confirmada por 
violência doméstica, o indi-
ciado foi levado para o Centro 
de Progressão Penitenciária 
(CPP) rio-pretense. Colabo-
rou – Sarah BELLINE

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

uma crise convulsiva após so-
frer um acidente de trânsito, na 
tarde desta quinta-feira, 28, no 
cruzamento das ruas José Pinto 
de Moraes e Padre José Bento, na 
Vila Diniz, em Rio Preto. 

Sinal de pare
O Samu foi acionado e socor-

reu a vítima para a Santa Casa. 

Para a PM, o motorista do Fiat 
Argo, envolvido na colisão, afi r-
mou que o piloto não respeitou 
o sinal de Pare e bateu em seu 
carro. A perícia técnica compa-
receu no local e vai emitir um 
laudo sobre o acidente, que segue 
sendo investigado pela Polícia 
Civil. Colaborou – Sarah 
BELLINE 

Acusado de bater na mãe foi encaminahdo ao CPP de Rio Preto

No Plantão, a mu-
lher disse que o 
filho a ameaça de 
morte com fre-
quência e ele foi 
preso por violên-
cia doméstica

Após receberem uma 
denúncia anônima de que 
um rapaz, de 25 anos, es-
tava trafi cando drogas, na 
Estância São Carlos, em 
Rio Preto, policiais mili-
tares fi zeram o fl agrante e 
apreenderam droga e arma 
de fogo. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, a guarnição 
foi até o endereço, na noite 
desta quinta-feira, 28, e 
encontrou o suspeito na 
frente da residência. 

Ao ser questionado so-
bre tráfico, ele negou e 
autorizou a entrada no 
imóvel. Como o terreno 
era muito grande os pms 
acionaram o canil. Foram 
apreendidos um revólver, 
calibre 32, e uma porção 
de maconha.

 O acusado teve a prisão 
confirmada no Plantão e 
está detido provisoriamen-
te na carceragem local. 

Traficante é
preso com arma

Divulgação
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A desembargadora Flora Ma-
ria Nessi Tossi Silva, da 13ª 
Câmara de Direito Público, 
do Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJSP), autorizou 
a imissão de posse (escritura) 
da área da Favela Marte para 
a Prefeitura de Rio Preto an-
tes do laudo pericial determi-
nado pela juíza da 2ª Vara da 
Fazenda de Rio Preto, Tatiana 
Ferreira Viana Santos. 
Ela foi provocada pela Prefei-
tura Municipal após a negativa 
da liminar da imissão de posse 
pela Vara da Fazenda em Rio 
Preto. Advogados do municí-
pio tentaram um contato com 
a juíza Tatiana Ferreira para 
que ela revertesse a decisão 
em um embargo declaratório, 
mas não foram recebidos. No 
dia anterior, a juíza viajou à 
São Paulo com o prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) para tratar 
da reforma do prédio do Fó-
rum. 
A Prefeitura entrou com uma 
ação na Vara da Fazenda pe-
dindo a imediata imissão da 
posse da área para iniciar 
os trabalhos de urbanização 
e construção de 260 casas. 
Os proprietários Téo Ferrei-
ra Zanelato, Cláudia Regina 
Grandisoli Agostinho e Bill 
Ferreira Zanelato assinaram 
um documento concordando 
com a transferência. 
Eles se reservaram o direito 
de continuar com uma ação 
na Justiça contestando o valor 
de R$ 676.961,04 depositado 
em juízo pela Prefeitura após 
uma Comissão Municipal de 
Avaliação entender que esse é 
o valor que o mercado imobili-
ário pratica naquela região. 
A juíza Tatiana entendeu que 
a disputa judicial pela discor-
dância do valor pode invia-
bilizar o negócio no futuro, e 
nomeou uma perita judicial 
para fazer a avalição e emitir 
um laudo em dez dias. A de-
sembargadora discordou da 
decisão e mandou conceder a 
“imissão provisória na posse 
antes da realização do laudo 
pericial provisório”. 
A legislação afirma que a con-
cordância por escrito dos pro-
prietários, mesmo que haja 
discordância nos valores da 
desapropriação, autoriza a 
imissão da posse.
Na decisão, a desembargado-
ra apenas alerta os herdeiros 
sobre os levantamentos dos 
valores depositados, para que 
não sejam prejudicados na 
partilha durante o inventá-
rio. Uma proteção, uma vez 
que em um segundo processo, 
existem herdeiros. 
Flora Maria Nessi Tossi Silva 
autorizou a imissão excepcio-
nal porque o objetivo é a regu-
larização fundiária de favela 
localizada no local, em projeto 
entre o governo municipal, em 
parceria com o governo esta-
dual e a iniciativa privada. Se 
houver diferença no preço da 
área, deverá ser pequena.

TJ ordena imissão de posse 
da Vila Itália à prefeitura

SEM PERÍCIA JUDICIAL

A Prefeitura entrou 
com uma ação na Vara 
da Fazenda pedindo 
a imediata imissão da 
posse da área

Hoje a partir das 13h, na 
sede da APAE (Associação Pais 
Amigos Excepcionais) de Rio 
Preto acontece evento voltado 
aos cães portadores de defici-
ências, com presença confir-
mada da pet influenciadora 
Olívia Golden Especial, que 
tem mais de 150 mil seguido-
res na rede social Instagram. 

De acordo com Emerson 
Natal Cavalieri, diretor de 
comunicação da APAE, exis-
te preconceito com os pets 
que possuem deficiências e 
o Pet Day busca promover a 
integração entre os donos de 
cachorros especiais. 

A ação contará com pro-

HOJE

Apae faz evento para Pets deficientes
fissionais da área como trei-
nadores e veterinários que 
irão compartilhar seus co-
nhecimentos com o público 
presente. Haverá também 
amostras de rações, brindes e 
muita troca de informações do 
universo canino especial. 

O evento será aberto ao 
publico e quem quiser pres-
tigiar deverá levar um qui-
lo de alimento não perecí-
vel (com exceção de sal e 
fubá) ou um quilo de ração. 
Segundo Cavalieri, somen-
te será permitida a entra-
da de cães com deficiências. 
O endereço é Rua Dr. Raul 
Silva, 1863 - Nova Redentora.

TJ descarta laudo judicial e ordena imissão de posse da Vila Itália

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação SMCS

OLIMPIA

Thermas participa de ação 
e doa planta que ajuda 
no combate à dengue

O Thermas dos Laranjais 
realizou a doação de 200 mu-
das de Crotalária, espécie que 
auxilia no combate à dengue. 
As plantas serão distribuídas 
neste sábado (30), a partir das 
8h, durante ação da Secretaria 
Municipal de Saúde de Olím-
pia, na Praça Central. 

De acordo com a bióloga 
do parque aquático, Janiele 
Santos, a Crotalária é usada 
pela agricultura para adubo do 
solo e fixação de nitrogênio e é 
estudada para servir de com-
bate ao Aedes aegypti. 

“A flor da Crotalária atrai a 
libélula, que é predadora e se 
alimenta de pequenos insetos, 

o que inclui o Aedes aegypti. É 
uma forma de quebrar a cadeia 
reprodutora do mosquito da 
dengue auxiliando no controle 
do vetor da doença”, fala.

PREFEITURA

Professores da Educação 
Especial recebem novos  
computadores para aulas

O prefeito de Rio Preto 
Edinho Araújo entregou na 
tarde desta quinta-feira, dia 
28/4, notebooks e modems 
com acesso à internet para os 
49 professores da rede muni-
cipal que atuam nos Núcleos 
de Atendimento Educacional 
Especializado – NAEE. 

Os novos recursos fazem 
parte da ampliação do atendi-
mento especializado na Rede 
Municipal de Ensino. Em 
fevereiro deste ano, o prefeito 
autorizou a contratação de 15 
novos professores para atuar 
com as crianças com deficiên-
cia nas escolas do município. 

Até o ano passado eram 34 

professores que atuavam em 
45 escolas de ensino funda-
mental, para que todas as salas 
de recursos multifuncionais 
(SEM) fossem atendidas.

Saúde faz 
dia D da 
Vacinação 
neste sábado

Dez Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) abrem 
neste sábado (30) das 9h 
às 17h para o Dia D da 
vacinação contra a gripe 
e a tríplice viral (que in-
clui a cobertura contra o 
sarampo). O Ministério 
da Saúde estabelece que 
a cobertura necessária 
para as duas vacinas é de 
90% das populações alvo. 
A vacinação contra os três 
vírus influenza que cir-
culam no país está muito 
baixo da expectativa. 

Os profissionais de 
saúde é o grupo que mais 
se imunizou e chegou a 
apenas 54%. Os idosos 
estão muito aquém da 
expectativa, com 32% 
das pessoas acima dos 60 
anos, vacinadas, segundo 
a gerente da Vigilância 
Epidemiológica da Secre-
taria de Saúde, Michele 
Barcelos. 

A vacina contra a gri-
pe estará disponível para 
idosos, trabalhadores da 
saúde e crianças de seis 
meses a menores de cinco 
anos, que passam a ser 
incluídas na campanha 
no dia 30. 

A vacina contra a Co-
vid estará disponível para 
crianças a partir de cinco 
anos, adolescentes, adul-
tos e idosos. Todos que 
não iniciaram o esquema 
vacinal ou estão com as 
doses atrasadas poderão 
comparecer.

Queda 
Os rio-pretenses aci-

ma de 18 anos tomaram a 
primeira ou, no máximo, 
a segunda dose. A dose 
de reforço está atrasada 
para 116 mil pessoas. Ela 
continua sendo ofereci-
da na rede municipal de 
saúde. Outro fator, se-
gundo Michele Barcelos, 
é que, com a diminuição 
dos casos da doença, as 
pessoas se sintam segu-
ras e acreditam que não 
correm mais risco. 

A vacinação contra o 
sarampo é outro proble-
ma grave para os setores 
responsáveis pela imu-
nização. Antes do surto 
de 2019, o Brasil tinha 
conquistado a condição 
de área sem a prevalência 
da doença. Mas em 2019 
o país teve 70 casos da 
doença, por falta de imu-
nização. Em Rio Preto, 
houve um. Desde então, 
o país perdeu essa con-
dição. Nos anos de 2020, 
2021 e 2022 a doença não 
foi registrada na cidade. 
Mas outras cidades pau-
listas registraram. 

A imunização contra o 
sarampo faz parte do ca-
lendário de vacinação de 
todas as pessoas nascidas 
a partir de 1960. Ela é di-
rigida para todas pessoas. 
As crianças de zero a 5 
anos começam a ser va-
cinadas dia 30 deste mês 
e ela prossegue nos dias 
uteis em todas as UBSs. 
No Dia D, a vacinação 
acontece para crianças 
de zero a 5 anos, jovens 
e adultos que nasceram a 
partir de 1960, que hoje 
estão com 62 anos. 

As puérperas (que de-
ram à luz nos últimos 45 
dias- e as grávidas come-
çam a ser vacinadas na 
segunda-feira (2). O dia 
D da Vacinação é dirigido 
às pessoas que trabalham 
e têm dificuldade de ir até 
uma Unidade de Saúde ao 
longo da semana.

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Após detectar situações 
preocupantes em escolas mu-
nicipais e estaduais em no-
vembro de 2021, o Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo (TCESP) realizou, na 
quinta-feira, 28, Dia da Edu-
cação, uma nova fiscalização 
surpresa nas unidades esco-
lares para vistoriar se foram 
feitas adequações e correções 
das falhas apontadas na ins-

EDUCAÇÃO

TCE volta fiscalizar duas escolas de Rio Preto 
peção anterior. 

Em Rio Preto duas escolas 
foram vistoriadas: Escola Es-
tadual Professora Alzira Valle 
Rolemberg e Escola Municipal 
Roberto Jorge. 

Ao todo a ação envolveu um 
corpo técnico de 502 Agentes 
da Fiscalização, que realizaram 
a vistoria simultânea de 485 
unidades de ensino – 345 
escolas municipais e 140 es-

taduais – distribuídas em 348 
municípios do Estado, incluin-
do a Capital, com escolas sob a 
responsabilidade do Governo 
Estadual e dos municípios. 

“Um dos efeitos mais dano-
sos e perversos da pandemia 
foi o acesso desigual ao ensino. 
Recuperar o tempo perdido 
deve ser prioridade. Nós volta-
mos a essas escolas para checar 
se algo foi feito para melhorar 

a situação dos alunos. Vamos 
cobrar e insistir com os gesto-
res”, afirmou o Presidente do 
TCESP, Dimas Ramalho. 

Os dados sobre as unidades 
escolares que foram vistoria-
das serão divulgados somente 
após a consolidação total das 
informações. O Tribunal não 
informou o que foi verificado 
nas unidades de ensino de Rio 
Preto.

Decisão é da 
desembargadora 
Flora Maria Nessi 
Tossi Silva, da 
13ª Câmara 
de Direito Público, 
do TJ-SP Por segurança só pets com deficiência podem entrar no evento

Divulgação Divulgação SMCS
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FÁTIMA
CRUZ
fatimacruz@bol.com.br
(17) 99113 - 4901

RAINHA DOS BAIXINHOS 
A homenageada do Dia das Mães é a Xuxa Meneghel. Ela 
tem um relacionamento firme com o Junno Andrade. A 
apresentadora deu uma entrevista e fez várias revelações. 
Disse que o seu finalista preferido para ganhar o BBB22 é o 
ator Arthur Aguiar. Xuxa também contou que se considera 
ativista na luta contra homofobia. Além disso, confessou 
que teve depressão pós-parto quando a Sasha nasceu, 
pois ficou com problema hormonal - a filha dela sempre foi 
bem-vinda. Xuxa disse que já surgiram vários boatos sobre 
ela. Por fim, a apresentadora aproveitou para falar do seu 
livro “Maya: Bebê arco-íris”, que narra a história de uma 
anjinha que mora no céu há algum tempo e que recebe a di-
fícil tarefa de escolher quem serão seus responsáveis para 
viver na Terra. A história foi inspirada em sua afilhada. 

CARNAVAL 2022 DO RIO DE JANEIRO
A Portela homenageou o Monarco e o seu Baobá. A escola de 
samba leva a águia africana que exalta os seus ancestrais. 
Entre os ancestrais está o Monarco que já esteve em Rio Pre-
to como hóspede do ex-prefeito Caboclo. Monarco faleceu no 
ano passado. Este é o primeiro ano que a Portela desfila sem 
ele. A árvore Baobá sempre foi associada a Monarco. Baobá 
é uma árvore que dá flores lindíssimas e frutos deliciosos. 
Ela é o simbolismo que representa a luta e a religiosidade no 
Brasil.

EXPOSIÇÃO
Por que amamos o esporte? Em Londres, vai acontecer a 
mostra de design homenageando o Brasil. O país é homena-
geado em Londres através do Rei Pelé. A mostra de design 
em brilho Copa do Mundo, em Londres, nos lembra porque 
amamos o esporte. No museu de esporte design Pelé faz 
sucesso. Ele sempre fez sucesso no mundo todo. Recente-
mente, ele esteve doente, mas a última notícia é que ele está 
bem.

ESPORTE 
Marta, ex-pivô e medalhista olímpica, batalha por respeito. 
Ela falou sobre ganhar salário maiores que outras jogadoras, 
como a Paula.

TENDÊNCIA
Já que o assunto é costelada. Tem se popularizado o preparo 
de costela no escapamento da moto. Viajantes aproveitam 
a viagem para assar a carne no escapamento. A costela é 
embalada em papel alumínio e presa ao escapamento com 
arame. No fim do trajeto, a costela está pronta para ser de-
gustada.  De acordo com os adeptos da nova moda, a costela 
precisa de 400 km para assar, enquanto mantém o conta-
to com o escapamento. Gustavo Zanon mandou bem em 
interlagos. Ele fez sucesso. O mercado vegano cresce a cada 
dia mais mesmo com muitas festas: feijoada, churrascada, 
costelada e a vida continua.

CIÊNCIA
Banco de dados reúne mais de 7300 sons de animais. Gruído 
revela diferentes sons de porcos no Estado de São Paulo.

NOVA REALIDADE
A venda digital já supera a física. As grandes redes varejis-
tas faturam mais na internet. A Nissin Miojo surpreende os 
clientes com o lançamento de dois novos sabores: beijinho e 
chocolate. Segundo os responsáveis pela marca, os sabores 
doces terão edição limitada.

MUSICAL DA BROADWAY
Estou sendo convidada para um musical maravilhoso “Peter 
Pan - Terra do Nunca”. Estreia dia 03 de junho no teatro Alves 
São Paulo. Com Saulo Vasconcelos, Mateus Ribeiro, Carol 
Costa e grande elenco. Você vai ter os melhores figurinos, 
cenografia, coreografia, ensemble. Entre os melhores atores 
está Saulo Vasconcelos e Carol Costa.

PÓS-PANDEMIA
O custo da passagem aérea subiu. O mercado de intercâmbio 
híbrido deve permanecer.
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O comércio de Rio Preto 
preparou diversas atrações e 
prêmios para atrair ao público 
e, assim, melhorar as vendas 
para a semana do Dia das Mães, 
comemorado segundo domingo 
de maio. 

Para incentivar o comércio 
local a Associação Comercial 
e Empresarial de Rio Preto 

Comércio inicia programação 
para semana do Dia das Mães

A PARTIR DE AMANHA

A partir do dia 1 haverá 
espetáculos teatrais, 
entrega de brindes e 
passeio de trenzinho.

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

(Acirp) está com a campanha 
“Dia das Mães no Coração de 
Rio Preto”. A partir do dia 1 
haverá espetáculos teatrais, 
entrega de brindes e passeio 
de trenzinho. A programação 
especial terá mais de dez atra-
ções até 7 de maio, no centro 
da cidade. 

A ação contará com o Fes-

tival de Teatro para Criança é o 
Maior Barato. Serão oferecidos 
diversos shows teatrais todos os 
dias em vários horários, além 
da distribuição gratuita de pi-
poca, brindes ao público e pas-
seio de trenzinho às crianças, 
que sairá da rua Voluntários 
de São Paulo, em frente à Praça 
Rui Barbosa. 

A primeira atração será 
promovida neste domingo (1), 
às 15h, com o teatro “É mesmo 
uma palhaçada” da Trupe Du-
Navô, das 14h30 às 16h. 

Já o “Praça Shopping” tam-
bém apresenta uma promoção 
em que o cliente participará de 
um sorteio nas compras acima 
de R$ 150. Após o cadastro, 
o comprador irá concorrer a 
cinco Spa Day. 

No shopping Plaza a campa-
nha “Um dia de SPA” também 
promete emocionar as mamães. 
A cada R$ 300 em compras, o 
cliente poderá trocar as notas 
fiscais por um  “Kit Relaaaxa”, 
que conta com um mini difusor 
para ambientes com aroma 
capim limão, sais com horte-
lã para um banho relaxante 
e um conjunto para escalda 
pés com camomila, alecrim 
e bolinhas massageadoras. 
No Iguatemi, a cada R$ 500 
em compras, os clientes ganha-
rão uma bolsa artesanal com 
estampas e cores exclusivas 
produzidas em parceria com a 
ONG Orientavida, instituição 
que desde 1999 desenvolve o 
projeto “Geração de Renda”.

ÀS 14 HORAS

Entidades realizam neste  sábado festa do 
Dia do Trabalhador no Sesi de Rio Preto

O Centro da Indústria do 
Estado de São Paulo (Ciesp), 
regional Noroeste Paulista, 
o Serviço Social da Industria 
(Sesi) e o Serviço Nacional da 
Indústria (Senai) realizam nes-
te sábado (30) a partir das 14h, 
a Festa do Dia do Trabalhador. 
Vai ser nas dependências do 
Sesi e marcar o retorno das 
atividades presenciais naquele 
espaço. 

Segundo a presidente da 
delegacia regional do Ciesp 
Noroeste Paulista, Aldina 
D’Amico, as três instituições 
são braços da indústria nacio-
nal e vão realizar a confrater-
nização os colaboradores. “Não 
adianta a gente ter o melhor e 
mais avançado equipamento, 
máquina moderna, se não tiver 
uma equipe de trabalhadores 

2019

Semae convoca dez 
aprovados em concurso 
para tomar posse

O Semae (Serviço Munici-
pal Autônomo de Água e Esgo-
to) esta convocando dez apro-
vados no concurso 01/2019 
para tomar posse no dia 9 de 
maio às 8h. 

Os convocados assumirão 
vagas para os cargos de Agente 
Administrativo, Agente Ad-
ministrativo (Contabilidade), 
Agente de Saneamento, Agente 
de Saneamento (Edificações), 
Agente de Saneamento (Ele-
trotécnica), Agente de Sane-
amento (Mecânica/Eletrome-
cânica/Mecatrônica), Agente 
de Saneamento (Química/
Microbiologia), Agente de 
Saneamento I, Agente de Sa-
neamento II Agente de Sane-
amento III, Analista Adminis-
trativo, Arquivista, Assistente 

bem treinada, motivada e 
comprometida”, diz. 

Família
A Festa do Dia do Trabalho 

é dirigida à família do traba-
lhador, com espaços de lazer 
para atividades aos adultos 
e às crianças. Ela foi anteci-

pada para o dia 30 porque, 
aos domingos, o trabalhador 
descansa e realiza outras ativi-
dades, como as religiosas, por 
exemplo. Dia 1º de maio, Dia 
do Trabalho, é domingo

Todos os espaços do Sesi 
estarão abertos aos traba-
lhadores. Crianças e adultos 

terão acesso gratuito a doces 
e pipoca. Monitores estarão 
à disposição dos filhos dos 
trabalhadores para brincadei-
ras e diversão. O espaço para 
esporte também estará aberto. 
Haverá uma praça de alimen-
tação com Fastruck para quem 
desejar se alimentar no local. 

EMPREGO

Usina da Tereos abre 
16 vagas de trabalho 
para Olímpia e região

A Tereos Açúcar & Energia 
Brasil, uma das líderes na 
produção de açúcar e etanol do 
país, situada em Olímpia, aca-
ba de anunciar a abertura de 
uma nova área na companhia, 
chamada Suporte Produção 
Agrícola. 

O setor será responsável 
por levantar informações de-
talhadas e atualizadas das 
propriedades rurais cultivadas 
pela Tereos, o que propor-
cionará um melhor acompa-
nhamento dos processos e 
identificação de oportunidades 
de melhorias durante o ciclo de 
produção da cana-de-açúcar. 
A empresa está com 16 vagas 
abertas para essa nova função. 
Cada profissional da área de 
Suporte Produção Agrícola 

Comércio e shoppings têm atrações para esta semana

Aldina, presidente da delegacia regional do Ciesp Noroeste Paulista

A primeira atração 
será promovida 
neste domingo (1), 
às 15h, com o tea-
tro “É mesmo uma 
palhaçada” da Tru-
pe DuNavô

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Sergio SAMPAIO Da REDAÇÃO

Social, Gestor de Saneamento 
(Engenharia Civil), Gestor 
de Saneamento (Engenharia 
Mecânica) e Gestor de Sanea-
mento (Engenharia Sanitária). 

Os candidatos devem com-
parecer na Rua Antônio de Go-
doy, 2181, Jardim dos Seixas.

será responsável pelo moni-
toramento de macrorregiões 
de aproximadamente 12.000 
hectares. Entre as principais 
funções, estão a realização de 
visitas diárias na região mape-
ada, relatórios diários com as 
informações da área.

Divulgação

Arquivo Pessoal

Arquivo Cláudio Lahos

Divulgação
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FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ - 60.003.761/0001-29

Demonstrações Contábeis - exercício 2021

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021. 
    Dr. Jorge Fares - Diretor Executivo Marcos Roberto Bogaz - CRC/SP - 1SP256668/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Em reais)

RECEITAS
RECEITAS HOSPITALARES
RECEITAS COM RESTRIÇÕES
Receitas Convênio SUS
Receitas Convênio “Lucy Montoro”
RECEITAS COM RESTRIÇÕES 
E VINCULADAS A PROJETOS
CIP - Centro Integrado de Pesquisa
RECEITAS LIVRES
Receitas Convênios Médicos - (Planos 
de Saúde)
Receitas Pacientes Particulares
Receitas Convênios Prefeituras
RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS COM RESTRIÇÕES
Convênio Prefeitura de S. José do Rio Preto
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS LIVRES
Doações recebidas
Receitas Patrimoniais
Receitas Financeiras
Receitas Diversas
Ajuste de estoques
OUTRAS RECEITAS COM RESTRIÇÕES 
- CONVÊNIO “LUCY MONTORO”
Doações recebidas
Receitas Financeiras
Receitas Diversas
Ajuste de estoques
DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas com Pessoal – Ordenados
Despesas com Pessoal – Encargos
Material de Uso hospitalar
Serviços de terceiros
Material de Uso geral
Repasses convênios
Despesas tributárias
Despesas Financeiras
Cursos / Treinamentos
Provisão para Contingência Judicial
Despesas com Provisão de Perdas
Outras Despesas Operacionais
Depreciações do Ativo Imobilizado
Baixas de Imobilizado
Ajustes de estoques
DESPESAS OPERACIONAIS COM 
RESTRIÇÕES - CONVÊNIO “LUCY 
MONTORO”
Despesas com Pessoal
Despesas com Pessoal – Encargos
Material de Uso hospitalar
Serviços de terceiros
Material de Uso geral
Despesas tributárias
Despesas Financeiras
Outras Despesas Operacionais
Ajustes de estoques
PROJETOS ESPECIAIS - 
USO COM RESTRIÇÕES
CIP - Centro Integrado de Pesquisa
RESULTADO (DÉFICIT) OPERACIONAL
RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS 
COM RESTRIÇÕES
Estadual
Federal
Municipal
Destinação Solidária - CMDCA / CMDI
Recursos ao enfrentamento COVID - 
Ministério Público do Trabalho
OUTRAS RECEITAS 
DE ÓRGÃOS PÚBLICOS
Renúncia Fiscal - Contribuição INSS
Renúncia Fiscal - Contribuição INSS 
Convênio “Lucy Montoro”
ISENÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS
Renúncia Fiscal - Contribuição INSS
Renúncia Fiscal - Contribuição INSS 
Convênio “Lucy Montoro”
SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO EXERCÍCIO

31/12/2021
 769.075.511 
 723.534.522 
 258.883.148 
 248.558.311 
 10.324.837 

 
37.423.842 
 37.423.842 

 264.047.676 
 

216.648.033 
 37.300.944 
 10.098.699 

 
163.179.857 
 163.179.857 
 45.540.989 
 45.319.101 
 13.977.878 
 6.078.171 

 10.351.534 
 12.114.863 
 2.796.656 

 
221.888 

 2.151 
 114.970 

 9.729 
 95.037 

 979.725.708 
 952.108.582 
 435.838.609 
 105.658.882 
 194.665.940 
 119.300.002 
 37.678.863 
 12.593.946 

 35.441 
 1.087.029 
 1.098.334 
 1.719.072 

 432.624 
 16.412.942 
 21.262.510 

 113.071 
 4.211.316 

 

11.101.115 
 4.846.335 
 1.061.663 
 1.460.399 
 2.275.135 

 136.508 
 214 

 1.799 
 1.294.895 

 24.167 
 

16.516.010 
 16.516.010 

 (210.650.197)
 

244.919.254 
 196.547.579 
 44.180.082 

 57.394 
 4.038.474 

 
95.725 

 
119.043.212 
 117.705.503 

 
1.337.708 

 119.043.212 
 117.705.503 

 
1.337.708 

 34.269.058 

31/12/2020
 610.366.502 
 577.940.413 
 254.196.563 
 243.396.563 
 10.800.000 

 
19.033.024 
 19.033.024 

 179.194.304 
 

150.372.119 
 19.603.601 
 9.218.583 

 
125.516.522 
 125.516.522 
 32.426.088 
 32.318.904 
 8.939.887 
 5.538.749 
 6.219.791 
 8.591.923 
 3.028.555 

 
 107.184 
 17.351 
 71.436 
 7.319 

 11.078 
 768.133.529 
 750.483.610 
 352.413.120 
 79.866.013 

 143.182.806 
 96.431.360 
 26.629.579 
 10.770.262 

 58.641 
 759.792 
 678.258 
 771.371 

 1.749.312 
 14.253.874 
 18.614.606 

 90.305 
 4.214.311 

 

9.898.112 
 4.790.132 
 1.018.544 

 938.510 
 1.983.557 

 67.242 
 - 

 1.931 
 1.087.182 

 11.013 
 

7.751.807 
 7.751.807 

 (157.767.027)
 

187.448.942 
 144.302.200 
 42.600.536 

 - 
 156.498 

389.709 
 

97.847.730 
 96.533.921 

 
1.313.809 

 97.847.730 
 96.533.921 

 
1.313.809 

 29.681.915 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2021 E 2020 (Em reais)

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Disponível
Caixa Geral
Bancos c/movimento - recursos livres
Bancos c/movimento - 
recursos com restrições
Aplicações financeiras - recursos livres
Aplicações financeiras - 
recursos com restrições
Realizável a curto prazo
Contas a Receber
Adiantamentos a funcionários
Adiantamentos a Fornecedores
Impostos a recuperar
Outros adiantamentos
Despesas com Importações
Estoques - livres para uso
Estoques - com restrições para uso
Outros créditos
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Ações Judiciais
Investimentos
Telas e Esculturas
Conta Capital
Imobilizado
Imobilizado em andamento
Terrenos
Edificações
Máquinas e Equipamentos
Móveis Utensílios/Livros Mat.Didáticos
Veículos
Informática
Depreciação ( - )
Edificações
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Veículos
Informática
Intangível
Software
Amortização ( - )
TOTAL DO ATIVO

 2.021 
 270.038.972 
 158.372.307 

 33.219 
 6.049.353 

 
274.162 

 79.387.561 
 

72.628.011 
 111.666.665 
 51.694.911 

 3.111.741 
 3.195.261 

 66.065 
 1.270.764 
 1.976.170 

 40.673.551 
 587.419 

 9.090.783 
 280.968.064 
 10.814.372 
 10.814.372 

 109.574 
 26.260 
 83.313 

 439.794.403 
 87.110.175 
 3.900.000 

 144.948.558 
 162.587.884 
 21.168.356 
 1.104.405 

 18.975.025 
 170.106.460 
 51.943.544 
 92.267.117 
 12.144.210 

 722.295 
 13.029.295 

 356.175 
 3.556.004 
 3.199.829 

 551.007.036 

 2.020 
 237.401.870 
 143.649.782 

 26.972 
 472.079 

 
1.708.377 

 91.036.566 
 

50.405.788 
 93.752.088 
 45.852.990 
 2.623.675 
 3.533.682 

 33.934 
 1.329.904 

 35.589 
 34.622.208 

 591.045 
 5.129.062 

 226.919.676 
 5.029.668 
 5.029.668 

 105.249 
 26.260 
 78.989 

 373.568.249 
 59.068.344 
 3.900.000 

 133.893.337 
 141.509.764 
 17.750.265 

 947.443 
 16.499.095 

 151.885.256 
 46.549.084 
 82.485.621 
 10.752.277 

 591.387 
 11.506.887 

 101.766 
 3.212.149 
 3.110.383 

 464.321.546 

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações sobre Folha de Pagamento
Obrigações trabalhistas
Contas Correntes Passivas
Outras obrigações
Retenções de Impostos a recolher
Antecipações de Receitas
Recursos de Projetos - 
Entidades Públicas Nac.
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
Provisão para contingências
Receitas Diferidas 
Bens em Comodato - 
Convênio “Lucy Montoro”
PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio Social
Reserva de Reavaliação
Ajuste de Avaliação Patrimônial
Superávit (Déficit) no exercício
TOTAL DO PASSIVO

  2.021 
 223.009.563 
 45.137.979 
 14.428.055 
 73.981.762 
 1.869.838 
 1.506.475 

 997.691 
 2.781.516 

 
82.306.247 
26.983.334 
 24.430.912 
 2.490.555 

 
61.867 

301.014.139 
277.940.309 

 7.359.845 
 (18.555.072)

 34.269.058
551.007.036 

  2.020 
 171.510.184 
 34.179.321 
 11.852.875 
 63.365.567 
 1.849.101 

 344.937 
 633.937 

 1.986.879 
 

57.297.567 
26.101.339 
 22.775.584 
 3.263.889 

 
61.867 

266.710.023 
248.223.335 

 7.359.845 
 (18.555.072)

 29.681.915
464.321.546 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021

 2.021 
34.269.058 
 18.310.651 
 52.579.708 

 (5.841.922)
 (90.505)

 (6.047.717)
 (1.940.581)
 (9.778.557)

 10.958.657 
 363.754 

 13.191.376 
 2.858.906 

 25.008.679 
 

81.261.800 

 - 
 (66.570.009)

 
(66.570.009)

 - 
 - 

 (10.542.485)
 

(10.542.485)

 4.149.306 
 

2.207.428 
 

6.356.734 

 2.020 
29.681.915 
 16.541.455 
 46.223.371 

 9.089.998 
 (1.263.692)

 (15.479.746)
 2.855.001 

 (4.028.386)

 1.264.410 
 153.278 

 10.654.211 
 638.849 

 22.340.566 
 

72.447.860 

 - 
 (45.670.019)

 
(45.670.019)

 - 
 - 

 (31.297.292)
 

(31.297.292)

 (4.519.451)

 6.726.880 

 2.207.428 

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit (déficit) do período
Reversão de Depreciação / amortização
Superávit(déficit) ajustado
Redução (aumento) nos Ativos
Contas a receber
Adiantamentos
Estoques
Despesas antecipadas
Outros contas a receber
Aumento (redução) nos Passivos
Fornecedores
Impostos
Salários
Contas a pagar
Subvenções a aplicar
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS 
ATIVIDADES OPERACIONAIS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimento pela venda 
(baixa) de Imobilizado
Pagamento pela compra de imobilizado
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Recebimento por empréstimos
Pagamento de empréstimos
Aplicações Financeiras
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS 
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA 
NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTE DE 
CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO
CAIXA E EQUIVALENTE DE 
CAIXA NO FINAL DO PERÍODO

INSTITUIÇÃO  SALDO 
Banco Santander S/A 32.235.193,62
Banco do Brasil S/A 78.198.526,93 
Caixa Econômica Federal 612.477,36
Banco Bradesco 681.052,19
Cooperativa de Crédito - SICREDI 87.075,15
Cooperativa de Crédito - BANCO SICOOB 46.524.761,91
TOTAL GERAL 158.339.087,16

Saldo em 31/12/2020
Recursos de juros aplicados
Incorporação Resultado Acumulado
Ajustes Exercícios Anteriores
Resultado do Exercício
Ajuste Avaliação Patrimonial
Saldo em 31/12/2021

Patrimônio 
Social

  248.223.335 
 35.059 

 29.681.915 
 - 
 - 
 - 

 277.940.309 

Ajuste Avaliaç. 
Patrimon.

  (18.555.072)
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 (18.555.072)

Reserva de 
Reavaliação
  7.359.845 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 7.359.845 

Resultado do 
Exercício

  29.681.915 
 - 

 (29.681.915)
 - 

 34.269.058 
 - 

 34.269.058 

TOTAL
 

 266.710.023 
 35.059 

 - 
 - 

 34.269.058 
 - 

 301.014.139 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.021

1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, 
denominada resumidamente de FUNFARME, é uma entidade civil, com 
personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com auto-
nomia administrativa, financeira e patrimonial. Foi criada em 12/06/1967, 
com sede e foro em São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, tendo 
por regência o seu Estatuto Social, Regimento Interno e normas legais 
aplicáveis.
A entidade de caráter beneficente tem por objetivo exclusivo de utilidade 
pública a realização direta, constante e ativa na assistência integral à saú-

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

de e no ensino, a quem dela necessitar, sem qualquer tipo de preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discrimina-
ção, através do Hospital de Base e demais Unidades Assistenciais, Hospi-
talares e de Ensino existentes e a serem criadas.
O Hospital de Base mantido pela Fundação é também utilizado como Hos-
pital Escola em parceria com a Faculdade de Medicina de São José do 
Rio Preto. Além do Hospital de Base, compõem o complexo FUNFARME o 
Hospital da Criança e Maternidade, Instituto de Reabilitação “Lucy Monto-
ro”, o Hemocentro de São José do Rio Preto e o Ambulatório de Especia-
lidades. No desenvolvimento de suas atividades mantém convênios com 
órgãos públicos federais, estaduais e municipais, inclusive SUS, mantendo 
convênios de prestação de serviços hospitalares com operadoras de pla-
nos de saúde e equivalentes.
2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as 
peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos, com consonân-
cia com as novas práticas contábeis adotadas no país, especialmente os 
pronunciamentos do C.P.C. e normas aprovadas em resoluções do C.F.C., 
com as adaptações normatizadas pela Res. 1.409, de 27/09/2012 que ins-
tituiu as normas contidas no “ITG 2002 (R1) – Interpretação Técnica Geral 
para Entidade sem finalidade de lucro”. As suas demonstrações observam 
no que é compatível com as normas fixadas pela legislação das socieda-
des anônimas.
3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2021 foram elabora-
das de acordo com os agrupamentos de contas ativas e passivas fixadas 
pelas Leis nº 11.638/2007 e 11.941/09, estando no mesmo padrão da apre-
sentação de 2020 para efeitos comparativos.
O Ativo Circulante e o Passivo Circulante apresentam os direitos e as 
obrigações da FUNFARME com prazos não superiores a 365 dias. Já os 
direitos conversíveis e constantes do Ativo Não Circulante e do Passivo 
Não Circulante apresentam vencimentos após aquele prazo. O Patrimônio 
da entidade é apresentado como Patrimônio Social e os resultados dos 
exercícios conceituados como superávit ou déficit. As principais práticas 
contábeis adotadas são:
1)Disponibilidades Financeiras: Disponibilidades e equivalentes, além das 
Aplicações Financeiras de liquidez imediata, pelos saldos existentes na 
data da elaboração dos demonstrativos, inclusos os rendimentos corres-
pondentes até a data do balanço, dentro do regime de competência, clas-
sificados como:
a. Recursos livres: aqueles que podem ser utilizados para pagamentos de 
despesas e/ou investimentos da Instituição sem qualquer restrição;
b. Recursos com restrições: valores decorrentes dos recebimentos oriun-
dos de Convênios, Parcerias, Termos Aditivos e outros mais firmados com 
o ente público, sejam eles Federal, Estadual ou Municipal.
2) Provisão para Perdas: Estimativa de valores prováveis de perdas nos 
créditos a receber de atendimentos à convênios (glosas) e particulares, 
reduzindo-se os riscos de perdas futuras, feitos com fundamento em esti-
mativas conservadoras. 
3) Contas a receber: Consistem nas contas a receber da prestação de 
serviços a pacientes particulares e de diversos convênios com entidades 
ou empresas que mantém serviços ou planos de assistência à saúde, in-
cluindo nestes o SUS e as operadoras de planos de saúde, estando os 
saldos apresentados pelo valor efetivo dos serviços prestados. Eventuais 
glosas (recusas de pagamentos) de operadoras de saúde encontram-se 
registradas nestas contas contábeis aguardando finalização dos processos 
de recursos e/ou aceites de glosas.
4) Estoques: Estão avaliados pelo custo de aquisição e são destinados 
ao uso nos serviços prestados pela entidade. Estão classificados como 
“livres para uso” e “restritos para uso”, respectivamente, estoques próprios 
da FUNFARME e estoques do convênio Instituto de Reabilitação “Lucy 
Montoro”.
5) Investimentos: Não existem investimentos em sociedades controladas.
6) Imobilizado: Os bens integrantes do Imobilizado estão avaliados pelo 
custo de aquisição, acrescido, quando for o caso, pela correção monetária 
de balanço até 31/12/1995. As depreciações foram registradas e avaliadas 
pelo conceito fiscal estabelecido pela Receita Federal, sendo que este con-
ceito é adequado ao restante de vida útil dos respectivos bens.
7) A segregação contábil entre Ativo Circulante e Ativo não Circulante leva 
em consideração a expectativa da administração nas respectivas realiza-
ções, observando-se o prazo de 365 dias.
8) O Passivo Circulante, constituído por contas a pagar a fornecedores, 
obrigações sobre a folha de pagamento (repasses e encargos), salários 
a pagar, tributos a recolher, além de contas decorrentes das operações 
normais da entidade, todas apropriadas pelo regime de competência, en-
contram-se registradas pelo valor de liquidação. A segregação se fez com 
o prazo de vencimento até 365 dias.
9) O Passivo Não Circulante abrange as obrigações com prazos de liqui-
dação superior a 365 dias, estando os encargos dessas operações regis-
tradas de forma segregada. Seu volume principal se restringe aos valores 
referentes aos processos (contingências judiciais).
10) O Patrimônio Social apresenta o saldo acumulado ao longo da vida 
da instituição e seu valor é composto pelas contas de superávit / déficit 
do exercício, Ajuste de Valor Patrimonial, saldo do Fundo Institucional, 
Ajuste de Exercícios Anteriores e Reserva de Reavaliação..., que, por sua 
vez, será mantida até a sua realização final, conforme os termos da Lei nº 
11.638/07.
11) As Contas de Resultados levaram em consideração o regime de com-
petência. As receitas decorrem dos serviços prestados pela entidade, de 
auxílios e subvenções públicas e também de captação de recursos na so-
ciedade em geral. Os custos e as despesas são decorrentes das ativida-
des da FUNFARME e são fundamentadas em documentos considerados 
idôneos.
12) As estimativas contábeis foram aplicadas nas provisões para perdas 
de contas a receber, nas depreciações, amortizações e nas Contingências 
Judiciais registradas no Passivo.
4 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Não existem operações com derivativos ou de hedge. A entidade mantém 
CDB e aplicações em fundos financeiros convencionais, sem riscos, de 
liquidez imediata.
Na data de encerramento do exercício constam valores depositados no 
Banco do Brasil, Banco Santander, Banco Bradesco, Cooperativa SI-
COOB, Cooperativa SICREDI e Caixa Econômica Federal e que, no mon-
tante geral, totalizam R$ 158,3 milhões de reais.
São representados por instrumentos financeiros, especialmente por CDBs 
e Fundos de investimentos, além de poupança, nos convênios públicos 
federais, todos com liquidez imediata, cujos valores apresentados se en-
contram com os rendimentos apropriados até 31/12/2021, com taxas prati-
cadas no mercado e não sendo destinados a negociações ou mantidos até 
o vencimento. Seguem abaixo discriminados os valores depositados por 
Instituições Financeiras:

Do valor acima disposto, cumpre esclarecer que parte deste, especifica-
mente R$ 72,9 milhões, aproximadamente 46%, é restrito para uso, decor-
rente dos valores recebidos através de convênios, parcerias e termos adi-
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dos bens poderão ter as suas vidas úteis ampliadas e, na oportunidade, 
poderão ser revistos os percentuais de depreciação.
10 – RECURSOS DE PROJETOS
No passivo circulante existe um agrupamento de contas denominada “Re-
cursos de Projetos – Entidades Públicas Nacionais”. Este agrupamento 
registra os valores que foram recebidos referente repasses de órgãos pú-
blicos das esferas nacional, estadual de São Paulo e municípios da região, 
além de doações de imobilizado, e que ainda não foram consumidos ou 
depreciados até a data de 31 de dezembro de 2021. Os recursos ainda não 
consumidos totalizam um valor de R$ 82,3 milhões de reais e se resumem 
da seguinte forma:
• Federal = R$ 42.195.317,62
• Estadual de São Paulo = R$ 19.423.432,99
• Municipais = R$ 16.302.367,04
• Outras doações = R$ 4.385.129,15
Total = R$ 82.306.246,80
Da classificação apresentada acima, “outras doações” referem-se a doa-
ções realizadas por entidades públicas e também pela iniciativa privada 
ao nosso parque imobilizado e, desta forma, encontram-se lançados no 
ativo não circulante, grupo imobilizado. A grande maioria das doações são 
decorrentes de ações de enfrentamento ao COVID19 e seguem listadas 
abaixo, com as descrições e valores na data de 31/12/2021:
1) Camas hospitalares – 10 unidades R$ 18.172,30
2) Equipamento de Ressonância Magnética R$ 3.346.729,17
3) Leitor de scanner CCD – código de barras R$ 1.698,97
4) Monitores Cardíacos – 10 unidades R$ 181.445,54
5) Refrigeradores – 02 unidades  R$ 4.211,62
6) Sistema de vídeo conferência – TelemedicinaR$ 16.294,81
7) Veículo motorhome Marcopolo 2013/2014 R$ 68.388,83
8) Veículo Van – consultório móvel  R$ 270.039,43
9) Ventiladores Pulmonares – 08 unidades R$ 478.148,48
Total    R$ 4.385.129,15
As contrapartidas dos valores Federal, Estadual e Municipal encontram-
-se registrados no ativo..., especificamente bancos (contas restritas para 
uso). As contas bancárias restritas apresentam diferenças com este agru-
pamento pois, no final do exercício 2021, mais precisamente final de de-
zembro/2021, houve recebimento de valores em conta corrente própria, ou 
seja, não restrita, e que foi identificada posteriormente, já em 2022, como 
sendo recursos de subvenções públicas.
Sendo assim, os saldos constantes no Balanço Patrimonial nas disponi-
bilidades restritas seguem os saldos das contas correntes bancárias do 
balancete e, apresentam diferenças com os valores do passivo a aplicar, 
conforme resumo abaixo:

FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ - 60.003.761/0001-29

Demonstrações Contábeis - exercício 2021

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021
Dr. Jorge Fares - Diretor Executivo Marcos Roberto Bogaz - CRC/SP - 1SP256668/O-4

CONVÊNIO R$
Amil Assistência Médica 1.086.960,67
Bradesco Saúde S/A 2.677.259,09
CABESP  464.117,70
Fundação CESP 541.301,25
HB Saúde S/A 13.801.651,05
Unimed de São José do Rio Preto 12.414.162,01
SUS 22.826.050,61
Outros 1.132.143,88
TOTAL 54.943.646,26
(-) PROVISÃO P/PERDAS   (3.248.735,10)
TOTAL FINAL 51.694.911,16

A entidade entendeu que não existem bens com valores contábeis superio-
res aos respectivos valores de mercado e não realizou, em virtude desse 
entendimento, registros de “IMPAIRMENT”.
   O alto valor acumulado na conta “Imo-
bilizado em Andamento” é resultado de obras e seus consequentes equi-
pamentos, ainda não colocados em produção, conforme abaixo discrimina-
dos:
Obras
o Blocos C e D R$ 40.382.174,99
o Bloco E + Emergência térreo R$ 9.355.138,34
o Anexo Hospital da Criança R$ 4.185.154,97
o Outras R$ 902.015,23
Total R$ 54.824.483,53
Os blocos “C”, “D” e “E” contarão com o mesmo número de pavimentos dos 
blocos “A” e “B” (8 andares) e apresentam, até o momento, investimentos 
na ordem de R$ 50,0 milhões de reais. Já o anexo ao Hospital da Criança 
possui quatro pavimentos e custo aproximado, até o momento, de R$ 4,2 
milhões de reais.
Os equipamentos comprados e ainda não colocados em uso somam um 
total de R$ 32,3 milhões e são, em sua grande maioria, investimentos em 
centrais de ar condicionado para todo o complexo dos blocos C, D e E, 
além de cabeamento e infraestrutura para a tecnologia de informática, al-
guns equipamentos médicos, camas hospitalares, entre outros de menor 
valor, que aguardam finalização de obras em determinados andares para 
serem colocados em uso.
As taxas de depreciações praticadas consideraram o tempo de vida útil 
remanescente dos respectivos bens. Contudo, registre-se que determina-

Ativo
Circulante
Disponibilidades
Recursos restritos
(-) Lucy Montoro (Orçamento SP)
(+) Valores lançados como irrestritos
(-) Valores lançados como restritos
Saldo

Passivo
Circulante
Recursos de 
Projetos
(-) Outras 
doações
 
Saldo

Mil

72.902,2
1.647,4
7.394,7

728,4
77.921,1

Mil

82.306,2

4.385,1

77.921,1

5.2 – GLOSAS DE CONTAS HOSPITALARES
No ativo circulante, em créditos a receber, existem o valor total de R$ 2,1 
milhões de reais a título de glosas pendentes de recebimento, em discus-
são através de recursos e que atual posição não pode ser reconhecida 
como perda. Os principais convênios e os valores das respectivas glosas 
estão demonstrados abaixo:
CONVÊNIO R$
Amil Assistência Médica 180.773,45
Bradesco Saúde S/A 51.652,87
Fundação CESP 17.722,17
HB Saúde S/A 1.012.045,74
Unimed de São José do Rio Preto 824.540,52
Outros Convênios 4.157,52
Total das Glosas 2.090.892,27
6 – ESTOQUES
São constituídos por medicamentos, materiais hospitalares e de consumo 
em geral, da própria entidade. Não são destinados à venda e sim ao uso 
hospitalar com os próprios pacientes. Totalizam R$ 41,3 milhões de reais, 
avaliados pelo custo de aquisição.
Do valor mencionado acima, 40,7 milhões são constituídos por estoques 
livres para uso e 0,6 milhões são restritos para uso, decorrentes do convê-
nio firmado entre a FUNFARME e a Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo (Convênio “Lucy Montoro”). Tanto nos estoques livres para uso como 
nos restritos foram realizados inventários no exercício nos meses de junho 
e dezembro, existindo, no caso, contagens físicas e de valores.
7 – AÇÕES JUDICIAIS
No ativo não circulante, grupo de “realizável a longo prazo”, existem valo-
res contabilizados a título de “ações judiciais” no montante de R$ 10,8 mi-
lhões de reais. São valores referentes depósitos judiciais (interposição de 
recursos) trabalhistas e outros valores oriundos de ações de cobrança por 
inadimplência de clientes, apresentados pelos valores originais, conforme 
abaixo discriminados:
Depósitos Judiciais - Trabalhistas = R$ 633,1 mil
Outras ações (cobrança – inadimplência) = R$ 10.181,3 mil
8 – ATIVO INTANGÍVEL
O valor do Ativo Intangível é de R$ 3.556,1 mil e sua correspondente par-
cela de amortização é de R$ 3.199,8 mil, totalizando intangível líquido de 
R$ 356,2 mil. Refere-se apenas a programas de computador (softwares).
9 – ATIVO IMOBILIZADO
Totaliza R$ 439,8 milhões de reais em 31/12/2021, com os valores apre-
sentados pelo custo de aquisição mais reavaliação de bens ocorrida em 
anos anteriores, ainda quando permitido. A depreciação acumulada, em 
31/12/2021, apresenta valor de R$ 170,1 milhões, totalizando um imobiliza-
do líquido de R$ 269,7 milhões de reais. Os valores seguem discriminados 
abaixo, conforme classificação constante em nosso Balanço Patrimonial.

Vale ressaltar que existe variação no saldo desta conta, em comparação 
com o ano anterior, de aproximados 40% para mais, pois, o aporte neste 
ano dos governos Federal e Estadual foi bastante superior, ainda devido ao 
enfrentamento do COVID19.
11 – CONTINGÊNCIAS PASSIVAS
A entidade vem adotando o critério técnico de definição das contingências 
passivas conforme as normas e recomendações do CFC, IBRACON e da 
CVM.
Atende, especialmente, as normas fixadas pela Resolução nº 1.180/09 do 
CFC que normatizou essas práticas através da NBC-TG 25 (R1).  Dentro 
desses critérios foram provisionadas a totalidades das ações consideradas 
PROVÁVEL, mensuráveis com suficiente segurança. Estão sendo relata-
das as consideradas de probabilidade PROVÁVEL, não mensurável, e as 
consideradas de probabilidade POSSÍVEL. Assim sendo, pelos critérios 
adotados foram levados em consideração os seguintes enquadramentos:
a) Ações prováveis, mensuráveis com suficiente segurança;
b) Ações prováveis, não mensuráveis, com suficiente segurança;
c) Ações possíveis, mensuráveis com suficiente segurança;
d) Ações possíveis, não mensuráveis, com suficiente segurança;
e) Ações remotas.
Neste exercício de 2021, como já vem acontecendo desde 2018, a Admi-
nistração da Entidade entendeu por bem provisionar, no Balanço Patrimo-
nial elaborado em 31 de dezembro de 2021, os valores de ações judiciais 
consideradas de “riscos possíveis” pelo Setor Jurídico, uma vez que essas 
ações, em futuro, passarão a ser de risco provável.
Como esta Fundação neste exercício apresentou um superávit elevado, 
resolveu-se utilizá-lo para resguardar eventualidades futuras e para maior 
segurança patrimonial desta organização. Assim, para exercícios futuros, 
quando estas provisões ou parte delas se transformarem em riscos prová-
veis, elas já se encontrarão provisionadas em benefício da proteção patri-
monial da Fundação.
As ações prováveis e possíveis, conforme relatado acima, com valor men-
surável em bases seguras, foram consideradas para efeitos de provisões 
de contingências e foram apropriadas / mantidas em 2021. As ações prová-
veis e possíveis, sem valores mensuráveis com bases seguras encontram-
-se divulgadas nestas Notas Explicativas. As ações remotas foram descon-
sideradas para efeito de apropriação ou divulgação.
As informações bases para esses procedimentos advieram do Depar-
tamento Jurídico de forma a estarem de acordo com a Deliberação nº 
489/2005 da CVM em conjunto com o IBRACON. Em decorrência dos tra-
balhos resultaram-se nos quadros seguintes:

 31/12/2021
DESPESAS  979.725.708,04 
Despesas com Pessoal  547.405.489,39 
Material de Uso hospitalar e em geral  233.941.710,64 
Serviços de terceiros  121.575.137,20 
Repasses convênios  12.593.946,44 
CIP - Centro Integrado de Pesquisa  16.516.010,47 
Despesas tributárias  35.655,01 
Despesas Financeiras  1.088.828,04 
Cursos / Treinamentos  1.098.333,88 
Provisão para Contingência Judicial  1.719.072,04 
Despesas com Provisão de Perdas  432.623,85 
Outras Despesas Operacionais  17.707.837,52 
Depreciações do Ativo Imobilizado  21.262.510,03 
Baixas de Imobilizado  113.070,80 
Ajustes de estoques  4.235.482,73 

Em resumo, as provisões de contingências para ações totais, prováveis e 
possíveis com valor, somam R$ 24.430,9 mil e englobam 223 ações. Exis-
tem, ainda, 127 ações com possibilidades remotas de perda.

Resumo
Ações prováveis c/ valor
Ações possíveis c/ valor
Ações remotas
TOTAIS

Trabalh.
6.548,3
2.907,8

0,0
9.456,1

Total
11.222,1
13.208,8

0,0
24.430,9

Demais ações
4.673,8

10.301,0
0,0

14.974,8

Valores (mil)

RESUMO
Ações prováveis c/ valor
Ações possíveis c/ valor
Ações remotas
TOTAIS

Valores (mil)
4.673,8

10.301,0
0,0

14.974,8

Nº de ações
31
72
82

185

II – DEMAIS AÇÕES (PROCESSOS) JUDICIAIS

O resumo apresentado acima resultou na provisão de contingenciamento 
de R$ 14.974,8 mil, entre ações prováveis e possíveis de perda, devendo 
ser objeto de relato nas Notas Explicativas o total de 82 ações remotas 
de perda.

Resumo
Ações prováveis c/ valor
Ações possíveis c/ valor
Ações remotas
TOTAIS

Trabalh.
78
42
45

165

Total
109
114
127
350

Demais ações
31
72
82

185

III – RESUMO DAS AÇÕES TOTAIS
Número de ações

O resumo apresentado acima resultou na provisão de contingenciamento 
de R$ 9.456,1 mil, entre ações prováveis e possíveis de perda, devendo 
ser objeto de relato nas Notas Explicativas o total de 45 ações remotas de 
natureza de indenização trabalhista.

RESUMO
Ações prováveis c/ valor
Ações possíveis c/ valor
Ações remotas
TOTAIS

Valores (mil)
6.548,3
2.907,8

0,0
9.456,1

Nº de ações
78
42
45

165

I – AÇÕES TRABALHISTAS

tivos firmados com a Administração Pública, em sua grande maioria com 
a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e, como tal, obedecem a 
critérios rigorosos para sua destinação.
5 – CONTAS A RECEBER DE CONVÊNIOS MÉDICOS-HOSPITALARES
5. 1 – CRÉDITOS A RECEBER
O “Contas a Receber” derivados de convênios médicos hospitalares, con-
vênios firmados com Prefeituras da região, convênio do SUS e outras de 
menores valores somam R$ 54,9 milhões de reais. Foi apropriado em con-
ta redutora denominada de Provisão para Perdas o total de R$ 3,2 milhões, 
fato este que gerou a totalização líquida de R$ 51,7 milhões de reais nos 
demonstrativos contábeis.
A Provisão para Perdas de R$ 3,2 milhões de reais destina-se à garantia 
do valor dos riscos sobre eventuais insolvências de devedores relativos 
aos créditos a receber e às glosas sobre contas hospitalares promovidas 
pelos convênios.
O saldo destina-se à cobertura de eventuais riscos de não recebimento, 
cujas estimativas foram apropriadas de forma conservadora sobre o total 
a receber de operadoras de Planos de Saúde e de atendimentos particula-
res. Os principais créditos são decorrentes dos serviços prestados ao SUS 
e outros convênios, conforme apresentação abaixo:

12 – RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS
A FUNFARME em 2021 realizou, através do regime de competência contá-
bil, o valor de R$ 244.919,3 mil de receitas originárias de órgãos públicos, 
sendo;
• Governo do Estado de São Paulo R$ 196.547,6 mil
• Governo Federal   R$  44.180,1 mil
• Governos Municipais   R$ 57,4 mil
• Destinações solidárias do imposto de renda  
(CMDCA / CMDI)    R$ 4.038,5 mil
• Recursos para enfrentamento do COVID19 – 
MP do Trabalho   R$  95,7 mil
Nos casos de doações particulares, recebeu R$ 13.980,0 mil que, em sua 
grande maioria, é composto de doações de fornecedores de materiais mé-
dicos, medicamentos e também gêneros alimentícios, sendo este último, 
destinado ao nosso Serviço de Nutrição e Dietética.
Através de Convênios firmados com a Prefeitura Municipal da cidade de 
São José do Rio Preto, a FUNFARME também recebeu em conta corrente 
bancária, a importância de R$ 167.170,0 mil e realizou, através do regime 
de competência, o valor de 163.179,9 mil. Abaixo seguem os valores rece-
bidos, por convênios:
 Convênio  Valor recebido
 Urgência e Emergência / SAMU  = 67.650.000,00
 Atenção Básica  = 58.620.000,00
 Média e Alta Complexidade = 38.300.000,00
             Vigilância em Saúde  = 2.600.000,00
 TOTAL   = 167.170.000,00
13 – PRINCIPAIS RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS DO EXERCÍCIO
13.1 – RECEITAS
As receitas estão classificadas na Demonstração de Resultado, através 
de suas origens e suas destinações. Considerando as glosas ocorridas, 
as receitas geradas pela prestação de serviços ao SUS, operadoras de 
convênios médicos privados e pacientes particulares fecharam em R$ 
502.507,3 mil.
A principal receita é a oriunda do convênio firmado com o SUS..., R$ 
248.558,3 mil. Em seguida foram outros convênios médicos (operadoras 
de planos de saúde) e atendimentos particulares, que juntos geraram R$ 
253.949,0 mil.
O Convênio existente entre FUNFARME e Instituto de Reabilitação “Lucy 
Montoro” gerou receita bruta de R$ 10.324,8 mil. Abaixo seguem discrimi-
nados os agrupamentos existentes nas contas de Receitas.
RECEITAS HOSPITALARES 723.534.522
RECEITAS COM RESTRIÇÕES 258.883.148
Receitas Convênio SUS 248.558.311
Receitas Convênio “Lucy Montoro” 10.324.837
RECEITAS COM RESTRIÇÕES E 
VINCULADAS A PROJETOS 37.423.842
CIP - Centro Integrado de Pesquisa 37.423.842
RECEITAS LIVRES 264.047.676
Receitas Convênios Médicos - (Planos de Saúde)  216.648.033
Receitas Pacientes Particulares 37.300.944
Receitas Convênios Prefeituras 10.098.699
RECEITAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS COM RESTRIÇÕES 163.179.857
Convênio Prefeitura de São José do Rio Preto 163.179.857
As glosas de contas hospitalares consideradas definitivas em 2021 totali-
zaram R$ 4.471,6 mil, representando aproximadamente 2,06 % sobre as 
receitas de Convênios Médicos (operadoras de planos de saúde). As de-
mais receitas relevantes, já citadas no item 12, foram às subvenções, que 
totalizaram R$ 244,9 milhões. 
Outras Receitas ocorridas no ano, de valores menos relevantes, são re-
lacionadas às Receitas Financeiras, Patrimoniais, Doações de Pessoas 
Físicas e Jurídicas e outras receitas diversas, que juntas, somam valor 
de R$ 45.541,0 mil. As receitas totais abrangem, descontadas as glosas e 
incluídas as subvenções públicas, o valor de R$ 1.013.994,8 mil, estando 
controladas pelo setor financeiro, setor este subordinado à Controladoria 
Financeira da Instituição.
13.2 – CUSTOS E DESPESAS
Os custos e despesas da entidade totalizam um montante de R$ 979.725,7 
mil e estão relacionados logo a seguir. Os gastos com pessoal representa-
ram 55,87% e o conjunto que envolve o material de consumo (hospitalar e 
outros) corresponde a 23,88%. Ou seja, mão de obra e material representa 
em conjunto 79,75% dos custos e despesas totais da entidade.

Discrimi-
nação
Imobilizado 
em 
andamento
Terrenos
Edificações
Máquinas 
e Equipa-
mentos
Móveis e 
Utensílios 
/ Livros e 
Materiais 
Didáticos
Veículos
Informática
TOTAL

 Reavaliação 
de ativos 

 - 

 - 
 7.569.009 

 
2.369.728 

 66.194 

 7.163 
 - 

 10.012.093 

 Valor de 
aquisição 

 87.110.175 

 3.900.000 
 137.379.549 

 160.218.156 

 21.102.162 

 1.097.242 
 18.975.025 

 429.782.310 

 Depreciação 

 - 

 - 
 51.943.544 

 
92.300.214 

 12.111.113 

 722.295 
 13.029.295 

 170.106.460 

 Imobilizado 
líquido 

 87.110.175 

 3.900.000 
 93.005.014 

 
70.287.670 

 9.057.243 

 382.110 
 5.945.730 

 269.687.943 

 Total 
imobilizado 

 
 87.110.175 

 3.900.000 
 144.948.558 

 
162.587.884 

 21.168.356 

 1.104.405 
 18.975.025 

 439.794.403 

13.3 – RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2021
O ano de 2021 encerrou-se com déficit operacional de R$ 210.650,2 mil 
e com superávit total de R$ 34.269,1 mil. A diferença apresentada entre 
o déficit operacional e o superávit total é resultado dos recebimentos no 
montante de R$ 244.919,3 mil, oriundos de subvenções Públicas, em sua 
maioria, do Governo do Estado de São Paulo.
 DISCRIMINAÇÃO  VALOR 
 Receitas totais 769.075,5
 Despesas totais 979.725,7
 DÉFICIT OPERACIONAL (210.650,2)
 Subvenções Públicas 244.919,3
 SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO 34.269,1 
14 – PATRIMÔNIO SOCIAL
O Patrimônio Social sofreu aumento em seu valor, passando de R$ 
266.710,0 mil para R$ 301.014,1 mil entre 31/12/2020 e 31/12/2021. As 
mutações limitaram-se ao resultado do exercício superavitário, no valor de 
R$ 34.269,1 mil e juros sobre a conta de investimento do Fundo Institucio-
nal no valor de 35,1 mil.
A entidade optou por manter a Reserva de Reavaliação até a realização fi-
nal, nos termos da permissão da Lei nº 11.638/2007. Segue abaixo quadro 
das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social – DMPL.
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PUBLICIDADE LEGAL

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021
Dr. Jorge Fares - Diretor Executivo Marcos Roberto Bogaz - CRC/SP - 1SP256668/O-4

FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CNPJ - 60.003.761/0001-29

Demonstrações Contábeis - exercício 2021

15 – ESTACIONAMENTO FUNFARME
A partir de agosto/2017 a FUNFARME passou a administrar seu próprio es-
paço de estacionamento, antes terceirizado para empresa do ramo. Com 
isto, foi constituído nova filial da Instituição, aprovada pelo Conselho de 
Administração da Entidade, para promover o perfeito controle da movimen-
tação contábil e financeira desta nova unidade.
Sua gestão segue, hierarquicamente, normas definidas pelo Conselho de 
Administração e pela Diretoria Executiva da FUNFARME.
Respectiva filial apresenta resultado favorável, devido ao grande fluxo de 
atendimentos existentes na FUNFARME. Porém, Todo o resultado obtido 
nesta operação é revertido para o atendimento nas unidades assistenciais 
da FUNFARME, quais sejam, o Hospital de Base, Hemocentro, Ambulató-
rio de especialidades médicas e o Hospital da Criança e Maternidade de 
São José do Rio Preto.
Neste exercício encerrado de 2021 foram R$ 2,8 milhões investidos na 
assistência em saúde, sendo, em sua grande maioria, utilizados no custeio 
das atividades operacionais da Instituição.
 16 – SEGUROS
A entidade mantém seguros suficientes para atendimento de eventuais co-
berturas de sinistros, incluindo edifícios, veículos e equipamentos, além de 
fornecer seguro de vida para todos os seus colaboradores empregados.
17 – HOSPITAL DA CRIANÇA
Inaugurado em 11 de outubro de 2013, iniciou suas atividades em 15 de 
novembro de 2013, ainda como um bloco do Hospital de Base, vinculado 
à unidade Matriz. Toda a sua movimentação ainda é gerada dentro da uni-
dade “matriz”, porém, possui informações descentralizadas por centros de 
custos para atender aspectos de origem gerencial.
18 – NORMAS FEDERAIS PARA USUFRUIR BENEFÍCIOS FISCAIS – LEI 
Nº 12.101/2009 (revogada pela Lei Complementar 187/2021)
Em 2009 houve a promulgação da Lei nº 12.101, que institui normas relati-
vas ao terceiro setor, formado por entidades de fins filantrópicos.
A legislação contempla diversas exigências para a concessão das isen-
ções tributárias e transferiu para o Ministério da Saúde, o acompanhamen-
to do atendimento das normas. A entidade atende a todos os requisitos 
mínimos da legislação vigente após a promulgação da Lei 12.101, que, 
no seu art. 4º, fixa atendimento no percentual mínimo de 60% na oferta de 
prestação de serviços pelo SUS.
No final de 2021, a Lei 12.101/2009 foi revogada pela Lei Complementar 
187, de 16 de dezembro de 2021. Esta última também preconiza o atendi-
mento mínimo de 60% aos usuários do Sistema Único de Saúde, conforme 
abaixo descrito:
Art. 9º Para ser certificada pela prestação de serviços ao SUS, a entidade 
de saúde deverá, nos termos de regulamento:
I – celebrar contrato, convênio ou instrumento congênere com o gestor 
do SUS; e
II – comprovar, anualmente, a prestação de seus serviços ao SUS no per-
centual mínimo de 60% (sessenta por cento), com base nas internações e 
nos atendimentos ambulatoriais realizados.
Em termos de atendimentos físicos de pacientes, incluindo internações, 
consultas e exames, a Instituição se enquadra, com segurança, no percen-
tual mínimo exigido na legislação. Os demonstrativos a seguir apresentam 
os atendimentos físicos dos pacientes no decorrer do exercício de 2021.

Valores 
R$1,00
Saldo em 
31/12/2020
Recursos 
de juros 
aplicados
Incor-
poração 
Resultado
Ajustes 
Exercícios 
Anteriores
Resultado 
do Exercício
Ajuste 
Avaliação 
Patrimonial
Saldo em 
31/12/2020

Reserva de 
Reavaliação

7.359.845 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 7.359.845 

Patrimônio 
Social

248.223.335 

 35.059 
 

29.681.915 

 - 

 - 

 - 

 277.940.309 

Result. do 
Exercício

29.681.915 

 - 

 29.681.915

 - 

 34.269.058 

 - 

 34.269.058 

TOTAL

266.710.023 

 35.059 

 - 

 - 

 34.269.058 

 - 

 301.014.139 

Ajustes Aval. 
patrimonial

 
(18.555.072)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 (18.555.072)

%
49,47
50,53

100,00

Tipo Receita
Receita de atendimento ao SUS
Receita de atendimento Particular e Convênio
Total

Vl total (mlh)
248,6
253,9
502,5

2 – RECEITAS COMPARADAS

Como se pode constatar nas informações dos quadros anexos, a Fundação 
trabalha, no atendimento ao convênio SUS, com grande defasagem de re-
muneração em comparação aos demais convênios médicos e atendimentos 
particulares.
3 – RECURSOS HUMANOS
A gestão em Recursos Humanos possui uma equipe de 67 colaboradores, 
sendo 3 destes estagiários, subordinados diretamente a Diretoria Executiva 
da Instituição, com o objetivo de oferecer ao funcionário da FUNFARME um 
ambiente organizacional satisfatório para o desenvolvimento biopsicossocial 
deste colaborador. Para atender as necessidades mercadológicas, institu-
cionais e do próprio funcionário, existe, anualmente, o planejamento estraté-
gico, o qual, realiza as seguintes ações:
a) Atendimento psicológico (Trabalho de Psicoterapia Breve e grupos de 
Manejo de Estresse).
b) Atendimento para Terapia Ocupacional para prevenção da saúde ocupa-
cional, principalmente osteomuscular.
c) Atendimento socioeconômico e suporte assistencial ao colaborador e ao 
familiar.
d) Fornecimento de equipamento de proteção individual (E.P.I.) e equipa-
mento de proteção coletivo (E.P.C.).
e) Incentivos ao plano de carreira, promovendo o Recrutamento Interno, 
aonde 206 funcionários foram promovidos de cargo, todos recebendo o trei-
namento e o desenvolvimento de novas competências profissionais.
f) Reenquadramento de 06 funcionários(as) do cargo de Auxiliar de Farmá-
cia para Técnico de Farmácia e 64 funcionários(as) de Auxiliar de Enferma-
gem para Técnico de Enfermagem.
g) O C.I.E.P.S. (Centro Integrado de Educação Permanente em Saúde) 
realiza continuamente treinamentos para capacitar em técnicas e procedi-
mentos, todos os profissionais de enfermagem (Enfermeiros, Técnicos e 
Auxiliares de Enfermagem).
h) Fornecimento de bolsas de estudos integrais para o nível técnico e par-
ciais para o nível superior.
i) Incentivo a Educação, fornecendo aos filhos de funcionários Kit’s de Mate-
rial Escolar. 2.700 crianças foram contempladas no ano de 2021.
j) Atendimentos individualizados aos funcionários que solicitam remaneja-
mento de setores.
k) Medicina preventiva, realizando o controle de imunização da Hepatite B, 
Tétano, Febre Amarela, T.V. (Sarampo, Caxumba e Rubéola) e campanhas 
Nacionais de Vacinação contra Influenza H1N1.
l) Adesão a Lei de Cotas, reabilitando funcionários conforme recomendação 
e orientação da Previdência Social.
m) Ações Sociais em benefício do Colaborador Funfarme, através do FAFF 
(Fundo de Amparo ao Funcionário Funfarme).
n) Reavaliação no Processo de investigação do Acidente de Trabalho de 
trajeto, com conseqüente redução no número dos mesmos.
o) Investimentos em equipamentos de Segurança no Trabalho (perfuro cor-
tante com dispositivo de segurança).
4 – CONVÊNIO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Dentro deste convênio entre a Fundação Faculdade Regional de Medicina 
de São José do Rio Preto - FUNFARME e a Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto - FAMERP, foram ofertadas 604 Bolsas de Residência 
Medica e 46 Médicos Estagiários sem remuneração. Ainda neste convênio, 
como “Aperfeiçoandos”, 80 Bolsas nas áreas de Enfermagem, Fisioterapia, 
Nutrição Hospitalar, Psicologia da Saúde e Reabilitação Física, aos alunos 
daquela faculdade, contribuindo no aperfeiçoamento do futuro profissional.
5 - EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID19
No início do ano de 2.020 surgiu o COVID-19, vírus biológico que se alastrou 
por todo o mundo e que gerou impactos financeiros na grande maioria das 
economias mundiais..., inclusive no Brasil, aumentando consideravelmente 
a demanda por serviços médicos no período de 2020 e 2021 (tabela 1.1 
deste relatório).
A FUNFARME, referência para 102 municípios da Divisão Regional de Saú-
de 15 do Estado de São Paulo, tornou-se o centro do noroeste paulista no 
respectivo tratamento. Devido a este aumento na demanda, foram realiza-
dos aportes dos governos federal e estadual de São Paulo para investimen-
tos e custeios em torno de R$ 70 milhões de reais no exercício 2020 e R$ 
100 milhões de reais para o exercício de 2021. Esta demanda começou a 
sofrer redução somente a partir do 4º trimestre de 2021.
6 – PERSPECTIVAS E PLANOS PARA 2022
Para o ano de 2022 a FUNFARME terá uma missão institucional voltada aos 
cuidados de saúde hospitalar de qualidade, defendendo um relacionamento 
personalizado e humanizado com os cuidados as pessoas doentes, a con-
quista de contínua evolução, a contribuição com pesquisas relevantes e o 
aprimoramento da formação e especialização de profissionais. Estabeleceu 
também como metas vários projetos sociais e assistenciais, tanto aos médi-
cos como aos demais colaboradores, além dos seus usuários.
7 – AGRADECIMENTOS
Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos nossos fornecedores, cor-
po clínico e funcionários, sem os quais, sabemos, não teria sido possível 
atingir o sucesso com que fomos agraciados, pois, nossa responsabilidade 
é grande por realizarmos mais de 5 milhões de atendimentos/ano, entre con-
sultas, internações e exames, e a prioridade é atender sempre.

Origem
Convênios
Particulares
SUS
Total

%
22,73
0,74

76,53
100,00

Quanto
138.229

4.515
465.400
608.144

Consultas Internações Exames
%

23,57
1,31

75,12
100,00

Quanto 
1.202.042

74.384
3.145.396
4.421.822

%
27,18
1,68

71,13
100,00

TOTAL DE ATENDIMENTOS

Quanto
13.076

728
41.682
55.486

Origem
Convênios
Particulares
SUS
Total

%
33,34
0,44

66,22
100,00

Quanto
1.748

23
3.472
5.243

Consultas Internações Exames
%

28,43
0,61

70,96
103,011

Quanto 
28.013

941
74.057

103.011

%
27,19
0,91

71,89
100,00

ATENDIMENTOS RELACIONADOS A COVID 19 

Quanto
1.163

25
2.903
4.091

Verifica-se que houve atendimento dos percentuais mínimos exigidos pelo 
SUS, tanto em internações quanto em consultas e demais exames reali-
zados pela entidade.
18.1 – ISENÇÕES USUFRUÍDAS
Em decorrência dos atendimentos acima prestados e por vários outros re-
quisitos, a FUNFARME se enquadrava na Lei 12.101/2009 e se enquadra 
na atual legislação de certificação das Entidades Beneficentes..., ou seja, 
a Lei Complementar 187 de 16 de dezembro de 2021.
Desta forma, se beneficia da imunidade de contribuições à Seguridade 
Social (cota patronal). Neste exercício de 2021 a imunidade da cota previ-
denciária patronal atingiu o total de R$ 119.043.211,64 (cento e dezenove 
milhões, quarenta e três mil, duzentos e onze reais e sessenta e quatro 
centavos). Em contrapartida, atendeu as exigências para uso deste bene-
fício através dos atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde 
- SUS.
19 – EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID19
No início do ano de 2.020 surgiu o COVID-19, vírus biológico que se alas-
trou por todo o mundo e que gerou impactos financeiros na grande maioria 
das economias mundiais..., principalmente no Brasil.
A FUNFARME também sentiu os impactos da pandemia. De março/2020 
até dezembro/2020 a demanda por atendimento COVID foi aumentando 
consideravelmente, o que continuou em 2021, conforme números abaixo 
expostos:

%
71,82
28,18

100,00

Tipo Atendimento
Atendimento ao SUS
Atendimento Particulares e Convênios
Total

Quantidade
3.652.478
1.432.974
5.085.452

1 – ATENDIMENTOS HOSPITALARES / AMBULATORIAIS / EXAMES

%
71,59
28,41

100,00

Tipo Atendimento
Atendimento ao SUS
Atendimento Particulares e Convênios
Total

Quantidade
80.432
31.913

112.345

1.1 – ATENDIMENTOS HOSPITALARES / AMBULATORIAIS / EXAMES 
-   COVID

A Administração da FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, no ensejo do encerramento do exercício, 
apresenta o seu relatório de ocorrências no exercício de 2021

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Para suprir a demanda por atendimentos foram adequados, no decorrer 
do período 2021, na média do ano, 174 leitos de enfermarias e 150 leitos 
de UTI’s, específicos para os pacientes COVID19, conforme discriminados 
abaixo:

o Enfermaria
• Pediátrico 30
• Adulto 144
• Total 174
A FUNFARME, entidade voltada ao atendimento público na área de saúde 
e de prestação de serviços ao SUS, de grande porte e alta complexidade, 
além de referência para 102 municípios da Divisão Regional de Saúde 15 
do Estado de São Paulo, tornou-se centro do noroeste paulista no trata-
mento da COVID19 e, por consequência, sentiu significativamente os refle-
xos em seus desempenhos econômicos e financeiros durante o ano 2021.
Devido ao aumento da demanda por atendimentos e consequentemente 
nos custos gerados, os governos federal e estadual entraram com aportes 
significativos na Instituição com o intuito de combater e amenizar o déficit 
gerado pelo vírus. Durante o ano de 2021 foram mais de R$ 100,0 milhões 
com aumento nos custos, despesas e investimentos voltados para o aten-
dimento de pacientes do COVID19. Em meados do 2º semestre de 2021 a 
Instituição começou a sentir a queda nestes atendimentos e, consequente-
mente, em seus custos correspondentes.

o UTI
• Pediátrico 13
• Adulto 137
• Total 150

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 

Página 1 de 1 
 

HOMOLOGAÇÃO 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM 
PROCESSO SICOM Nº 26/2022 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de escritório, conforme 
quantidades e especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
Pelo presente termo, HOMOLOGO o Processo Licitatório - SICOM nº 26/2022 - Pregão 
Eletrônico n° 06/2022, e as propostas adjudicadas das empresas com respectivos itens e 
valor unitário: BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA – ME, CNPJ 03.354.092/0001-
04, 1 - R$ 8,57; 2 - R$ 16,50; 3 - R$ 16,50; 4 - R$ 16,50; 5 - R$ 16,56; 6 - R$ 16,56; 7 – R$ 
16,56; 8 - R$ 1,80; 9 - R$ 27,49; 10 - R$ 16,39; 11 - R$ 1,95; 12 - R$ 7,09; 13 - R$ 40,00; 14 
- R$ 40,00; 15 - R$ 40,00; 16 - R$ 31,82; 18 - R$ 3,63; 19 - R$ 15,31; 20 - R$ 2,47; 21 - R$ 
3,57; 22 - R$ 2,67; 23 - R$ 5,31; 24 - R$ 4,90; 26 - R$ 2,05; 29 - R$ 5,90; 30 - R$ 18,24; 31 - 
R$ 54,90; 34 - R$ 4,72; 35 - R$ 3,98; 36 - R$ 1,85; 37 - R$ 25,03; 38 - R$ 1,40; 39 - R$ 6,54; 
40 - R$ 7,10; 42 - R$ 1,35; 43 - R$ 18,50. KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA, CNPJ 
96.507.728/0001-83, 25 - R$ 37,20; 27 - R$ 4,29; 28 - R$ 40,40; 32 - R$ 9,77; 33 - R$ 8,66; 
41 - R$ 24,10; 44 - R$ 2,11; 45 - R$ 22,75. BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA LTDA – ME, CNPJ 08.692.456/0001-71, 46 - R$ 20,00; 47 - R$ 22,00. 
São José do Rio Preto, 28 de abril de 2022. Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022 
TIPO: MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL 
PROCESSO SICOM Nº 27/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
publicação, em jornal, de atos oficiais da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
conforme Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
Pelo presente termo HOMOLOGO o procedimento licitatório e a proposta adjudicada da 
empresa EDITORA D HOJE INTERIOR RIO PRETO LTDA EPP, CNPJ: 06.090.241/0001-
55, declarada vencedora do item 01 no valor total global estimado de R$ 37.800,00(trinta e 
sete mil e oitocentos reais). São José do Rio Preto, 28 de abril de 2022. Ver. PEDRO 
ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 

 
 
 

 

1ª PUBLICAÇÃO DA EMENDA 01/22 AO  PROJETO DE LEI Nº 69/2022 – DO 
PODER EXECUTIVO,  QUE ALTERA A LEI Nº 13.709, DE 14 DE JANEIRO 
DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO E AS REGRAS PARA O 
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A ÍNTEGRA DESTA 
PROPOSITURA ENCONTRA-SE DISPONÍVEL, NO SITE: 
www.riopreto.sp.leg.br, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 13.730/21 

EXTRATO: Altera a redação do art. 11 do Projeto de Lei nº 69/2022, que altera a Lei nº 
13.709, de 14 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o Zoneamento e as regras para o Uso e 
Ocupação do Solo no Município de São José do Rio Preto. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Tomada de Preços nº 001/2022 – Retificação
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: To-
mada de Preços 001/2022. Objeto: Contratação de empresa 
para reforma e ampliação da Escola Municipal Nice Beochi 
Nunes Ferreira, localizada na Rua Indalécio Thomaz de Aqui-
no, em Bady Bassitt - SP. Sessão: 09h00 do dia 17/05/2022, 
na Biblioteca Municipal de Bady Bassitt. Edital retificado e 
maiores informações poderão ser obtidas através do site www.
badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.
sp.gov.br. Bady Bassitt, 29 de abril de 2022. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - Prefeito Municipal

 

EXTRATO DO CONTRATO ADM 18/2022 
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL 
CONTRATADA: TRUST MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 
CNPJ sob nº 36.149.883/0001-43 
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de show artístico musical 
com a dupla “RIONEGRO E SOLIMÕES”, para apresentação no dia 09 de junho de 
2022. 

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será compreendido até 
30/07/2022, para efeito de quitação total. 
VALOR TOTAL de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais). 

Monte Aprazível, 14 de abril de 2022. 

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal 
 
 

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 pretenden-
tes:
1. FELIPE DE SOUZA ABADE e CÁSSIA GABRIELA GU-
GLIELMETTI ALEGRE, sendo ELE filho de TERENCE CONRADO 
TAVARES ABADE e de CRISTIANE MAGRI DE SOUZA ABADE 
sendo ELA filha de JULIO CÉSAR ALEGRE e de CARLA CECILIA 
GUGLIELMETTI ALEGRE, brasileiro e residente neste 3º subdistri-
to. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 29/04/2022.
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Frentistas conquistam reajuste 
salarial de 10,85%em 2022

CAMPANHA SALARIAL

Reajuste do Tíquete 
Alimentação foi rea-
justado para R$ 24,00 
por dia trabalhado

Sérgio SAMPAIO 
amaralsampaio@hotmail.com

As negociações deste ano 
da campanha salarial dos 
Frentistas de todo o Estado de 
São Paulo foram fi nalizadas de 
forma positiva com a conquista 
de um piso de R$ 1.553,00 
para a categoria.

Segundo Antônio Marco 
dos Santos, presidente do 
Sindicato dos Frentistas de 
São José do Rio Preto e região, 
o reajuste conquistado foi de 
10,85%.

Por sua vez o Tíquete Ali-
mentação o percentual con-
quistado foi um pouco maior 
de 14,30% retroativo a 1º de 
março, com o reajuste o valor 
do benefício passa para R$ 
24,00 por dia trabalhado. No 

que diz respeito ainda à ali-
mentação foi mantido a cesta 
básica de 30 quilos.

“O grande diferencial da 
nossa negociação foi conseguir 
manter todos os benefícios 
(cláusulas) da nossa conven-
ção”, salientou Santos.

A convenção foi assinada 
pela Federação dos Frentis-
tas do Estado de São Paulo 

na última terça-feira, dia 26. 
Participaram das negociações 
os 18 sindicatos de frentistas 
do Estado. 

Boletim - Nos próximos 
dias um boletim informativo 
com todas as informações está 
sendo fi nalizado e será entre-
gue aos trabalhadores em todo 
a base territorial do Sindicato 
dos Frentistas. 

Concursados comemoram a posse das tão esperagas vagas  para os cargos públicos da cidade de Rio PretoConcursados comemoram a posse 

Ao todo os18 sin-
dicatos de frentis-
tas de todo o Es-
tado participaram 
efetivamente na 
campanha salarial 
deste ano

NOVOS PISOS E BENEFÍCIOS 

                                                      PISO                ADICIONAIS

FrentistaDiurno                   R$ 1.553,00 + R$ 465,90 =  R$ 2.018,90
Frentista Caixa/Diurno R$ 1.553,00 + R$ 465,90 + R$ 310,60 = R$ 2.329,50
Frentista Noturno R$ 1.553,00 + R$ 465,90 +  R$ 504,72 = R$ 2.523,62
Frentista Caixa/Noturno R$ 1.553,00 + R$ 465,90 + R$ 310,60 + R$ 582,37 = R$ 2.911,87
Gerente                                     R$ 3.106,00 + R$ 931,80 = R$ 4.037,80

Fonte: Sindicato dos Frentistas de São José do Rio Preto e região

CAMPANHA SALARIAL
Sindalquim avança nas 
negociações do Etanol
O Sindalquim (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da 
Fabricação de Álcool, Químicos 
e Farmacêuticos) avança nas 
tratativas individuais que estão 
acontecendo com representan-
tes das usinas de Etanol da re-
gião.
Segundo João Pedro Alves Fi-
lho, presidente do sindicato, 
o objeto é chegar ao dia 12 de 
maio quando deve sair à infl ação 
ofi cial acumulado do período 
com todas as cláusulas sociais 
já negociadas. “Tem dois gru-
pos (empresas) que ainda não se 
manifestara. Vamos intima-los 
via telefone, whatsapp e rede so-
ciais, pois esperamos chegar ao 
mês de maio com as cláusulas 
sociais concluídas – deixamos 
bem claro na entrega da pauta 
(01 de abril) que não ireamos 
barganhar as cláusulas sociais”, 
salientou Alves Filho.
O pedido dos trabalhadores é a 

reposição do INPC (Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor) 
que deve fi car na casa dos 11 ou 
12% e mais 2% de ganho real.
No que diz respeito os Tíquete 
Alimentação fi cou defi nido o pe-
dido de um reajuste fi xo de no 
mínimo R$ 75,00. O valor que 
se aceitos pelas empresas – ul-

trapassaria a infl ação do período 
independente do valor individu-
al de cada empresa.
Ao todos são 15 unidades do se-
tor do Etanol no qual as nego-
ciações tem como data base o 
dia 01º de maio, somente uma 
negociações acontece no mês de 
setembro (Guarani).

Comerciários

Alimentação

Os 72 sindicatos de comerciários de 
todo o Estado de São Paulo irão levar suas 
delegações para a Centro de Lazer da Fe-
comerciários (Federação dos Empregados 
no Comércio do Estado de São Paulo) no 
município de Avaré no próximo domingo, 
dia 01º de maio, Dia do Trabalhador.

Segundo Márcia Caldas, presidente do 
Sincomerciários Rio Preto (Sindicato dos 
Empregados no Comércio), será uma co-
memoração em Avaré, onde acontecerão 
refl exões sobre o atual momento que os 
trabalhadores estão vivendo como tam-
bém um dia de lazer e diversão.A expe-
tativa serão cerca de 3 mil trabalhadores 
de todo o Estado e Rio Preto vai com uma 
delegação de 180 comerciários.

Na próxima semana duas negocia-
ções coletivas do setor de Alimentação 
estão agendadas para acontecer na sede 
da Federação dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Alimentação do Esta-
do de São Paulo, na capital paulista.
Na segunda-feira, dia 02 na acontece à 
segunda rodada de negociações do setor de 
Carnes e Derivados e na terça-feira, dia 03 
acontece à primeira rodada de negociação 
do setor de usinas de Açúcar.

Motoristas
O Sindicato dos Motoristas de Rio Preto 

e região prepara uma atividade neste do-
mingo, dia 01º de maio em comemoração ao 
Dia do Trabalhador em seu Clube de Campo.
Segundo Daniel Rodrigues, presidente do sin-
dicato, serão feitos alguns sorteios de brindes 
para os trabalhadores rodoviários presentes 
no Clube de Campo no período da manhã e 
também haverá um show com o grupo Luz do 
Desejo para animar o dia.



‘Notas de fim’


