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ENTRE CEDRAL E MIRASSOL 

Edital que envolve construção 
da 3ª faixa na SP-310 é publicado
No dia 1º maio o governador Rodrigo Garcia (PSDB) esteve em Rio Preto e anunciou detalhes da licitação

SAUDE

Baixa cobertura 
prorroga 
vacinação da 
gripe e sarampo
A enfermeira chefe da Vi-
gilância Epidemiológica 
da Secretaria de Saúde de 
Rio Preto Michela Barcelos 
anunciou que estão prorro-
gadas até o dia 24 de junho 
as campanhas de vacinação 
contra o sarampo e o ví-
rus Infl uenza, que provoca 
gripe. O motivo é a baixa 
procura pela vacina. Ape-
nas 40% das crianças entre 
seis meses e cinco anos se 
vacinaram. CIDADES Pág.5

EDINHO
POSITIVOU
Edinho Araújo informou 
ontem que testou positivo 
para Covid, está com sin-
tomas leves, bem, mas de 
quarentena. 
POLÍTICA  Pág.3

Meia tonelada de maconha avaliada em R$ 1 milhão
Em patrulhamento nesta quinta-feira, 2, pela vicinal Eliziário Firmino do Amaral, em José Bonifácio, os policiais con-
seguiram abordar dois veículos, e em revista veicular encontraram meia tonelada de maconha. A carga foi avaliada em 
R$ 1 milhão. Um dos homens foi preso por transportar 566 tijolos de maconha. O outro suspeito foi detido ao atuar 
como batedor - “serviço de escolta” para informar sobre possíveis blitz policiais na rodovia.  
                  CIDADES Pág.5

CULTURA

Expsição 
My Self chega 
ao Sesi e fica  
até julho

CULTURA   Pág.6

AMANHÃ

Feijoada ajuda 
arrecadar 
para  Apae 
de Rio Preto
Como meio de manter toda 
a estrutura, pleno funcio-
namento e assistência a 
toda instituição, um dos 
meios para arrecadar ver-
ba, é a Feijoada do Juiz, 
que está em sua terceira 
edição. Sob o comando da 
equipe de Paulo Estevão, o 
evento delivery movimenta 
boa parcela da sociedade 
rio-pretense que preza em 
fazer o bem. O evento será 
amanhã das 11 às 14h. 
CULTURA Pág.6

SERIE C

Mirassol 
estreia novo 
uniforme em 
jogo em casa
Tentando se manter na 
liderança da Série C do 
Campeonato Brasileiro, o 
Mirassol enfrenta o Brasil 
de Pelotas neste sábado 
(4), ás 19h, no estádio José 
Maria de Campos Maia. 
O jogo marca a estreia do 
novo uniforme do Leão, 
feita da cor azul para ho-
menagear o antigo clube 
da cidade: o Mirassol Atlé-
tico Clube. Recuperado de 
lesão, Camilo volta ao time 
titular. ESPORTES Pág.6

CÂMARA

Projeto que 
recria cargos 
apadrinhados 
está na pauta
Os vereadores de Rio Preto 
votam na terça-feira, 7, o 
projeto de lei complementar 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que trata da adequa-
ção dos cargos em comissão 
e funções gratificadas na 
Prefeitura. A proposta extin-
gue 146 cargos em comissão 
e cria um novo quadro, com 
137 cargos comissionados, 
com salários que variam de 
R$ 3.989 a R$ 7.867.
POLÍTICA  Pág.3

O sonho da terceira pista 
entre Cedral e Mirassol na 
rodovia Washington Luís 
(SP-310) começa a sair do 
papel. O governo do Estado 
de São Paulo publica neste 
sábado, 4, o edital com 
todas as informações refe-
rentes a licitação do Lote 
Noroeste do Programa de 
Concessões Rodoviárias do 
Estado de São Paulo. Entre 
as obras está justamente a 
construção da terceira faixa 
de rolamento na SP-310, 
reivindicação antiga de 
motoristas que trafegam 
pelo trecho. O leilão deve 
acontecer em setembro e o 
novo contrato de concessão 
assinado até o fi m do ano.
CIDADES Pág.5

PROCON

Calote deixado 
por empresa de 
móveis passa 
de R$ 500 mil
O Procon de Rio Preto con-
cluiu e encaminhou à Polí-
cia Civil inquérito com 33 
denúncias de descumpri-
mento de contrato por uma 
empresa de móveis plane-
jados que faliu. O prejuízo 
estimado pelas vítimas su-
pera meio milhão de reais. 
CIDADES  Pág.5

Dise apreende meia tonelada de maconha avaliada em R$ 1 mi; flagrante ocorreu em rodovia da região

SERIE B

Novorizontino 
joga hoje 
buscando 
chegar no G4
O Grêmio Novorizontino 
fi nalizou na manhã desta 
sexta-feira (3) sua sema-
na de preparação para 
partida contra o Sampaio 
Corrêa (MA), no sábado 
(4), às 16h30, no estádio 
Jorge Ismael de Biasi, em 
Novo Horizonte, pela 10ª 
rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série B. O 
Tigre do Vale é o sexto co-
locado na Série B, com 13 
pontos em nove partidas 
ESPORTES Pág.6 Novorizontino tenta encostar no G4 da Série B contra o Sampaio Corrêa

Divulgação

Gustavo Ribeiro

Divulgação

Divulgação SMCS



OPINIÃO
A2 | DHOJE INTERIOR

São José do Rio Preto | sábado, 04 de junho de 2022

Fundado em 16 de fevereiro de 2004

A serviço da democracia

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone: (17) 33532447

Cidades da região e Distrito 
onde circulam o DHOJE:

Região Metropolitana de Rio Preto

Telefones:
Recepção: (17) 3353-2447
Redação: (17) 3363-0113

E-mails
Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br

Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

Diretor-Presidente: Edson Paz

O frio chegando ... 
Como se preparar para os  exercí-

cios ao ar livre  no inverno ? 
A caminhada no in-

v e r n o   a  i m u n i d a d e 
A prática de exercícios físi-
cos influi diretamente nisto, 
pois uma de suas consequ-
ências é o fortalecimento 
da imunidade. O contato 
com o clima, associado ao 
esforço muscular, auxilia na 
redução do choque entre o 
calor de casa e o frio da rua. 
Todos os estudos indicam 
positividade para a prati-
ca de atividade física du-
rante o inverno . Existem 
alguns cuidados que todos 
devem tomar , porém , os 
benefícios sao muitos !  
Cuidados:

1)Manter hidratação nor-
mal,

2)Agasalhar-se bem, 
3)Aquecer o corpo antes 

de iniciar os exercícios,
4)Fazer rotações articula-

res para liberação do líquido 
sinovial,

5)Iniciar as atividades 
lentamente e ir aumentando 
o ritmo conforme aqueci-
mento do corpo.

6) Alimentar-se baseado 
em frutas , verduras ,legumes 
e proteínas magras. 

7) Tomar suco de frutas 
que contenham vitamina C.

8) Tomar chás.

Perguntas e respostas:
P o r  q u e  n ã o  d e v e -

mos deixar de praticar 
exercíc ios  no inverno? 
Com as baixas temperaturas, 
os músculos e articulações 
ficam enrijecidos, aumen-
tando o risco de lesões. Por 
isso, exercícios aeróbicos de 
alongamento e aquecimen-
to do corpo são essenciais. 
 
Q u a l  o  m e l h o r  h o -
r á r i o  p a r a  c a m i -
n h a r  n o  i n v e r n o ? 
Pela manhã, uma caminha-
da aumenta a disposição ao 
longo do dia, melhorando até 
as noites de sono. Porém, é 
preciso tomar um café da ma-
nhã equilibrado, com frutas, 
cereais e fibras. Já na parte da 
tarde, a temperatura corporal 
está mais alta e melhora bas-
tante rendimento muscular. 

Como se vestir para 
caminhar no inverno? 
A primeira dica é utilizar pe-
ças mais justas, que protegem 
melhor o corpo do frio, dei-
xando menos espaço para a 
passagem de ar. Uma opção 
é aderir as chamadas “segun-
da pele”, geralmente confec-
cionadas em nylon ou lycra, 
que isolam o calor do orga-
nismo, mantendo-o aqueci-
do durante todo o exercício. 
 
Faz mal treinar no frio? 
 A primeira coisa é não dei-
xar se de exercitar. No frio, 
contraímos os músculos para 
reter calor, e esse enrijeci-
mento provoca uma dificul-
dade de movimentação. A 
impressão de um esforço 
maior faz, inconscientemen-
te, a gente se mexer menos, 
gerando a famosa preguiça. 
 
P o r  q u e  n ã o  d e v e -
mos deixar de praticar 
exercícios no inverno? 
Com as baixas temperaturas, 
os músculos e articulações 
ficam enrijecidos, aumen-
tando o risco de lesões. Por 
isso, exercícios aeróbicos de 
alongamento e aquecimen-
to do corpo são essenciais. 
 
Quais os cuidados que 
devemos ter ao fazer ati-
vidade física no inverno? 
Nesta época do ano sentimos 
menos sede e transpiramos 
menos, por isso deve-se tomar 
cuidado em se hidratar antes, 
durante e depois dos treinos 
para evitar a desidratação. Os 
alongamentos nunca devem ser 
feitos antes de um bom aqueci-
mento, pois os músculos ficam 
mais contraídos no inverno e 
podem sofrer estiramentos.

*Dra Silvia Batista , 
mestre  , fisioterapeuta 
, prof de educação física 
, empresaria da saúde , 
mestre  internacional em 
nutrição .Gestora do pro-
jeto Escola da vida natural 
e automasagem 3D Nano 
.Contato : silviafisiotera-
pia@icloud.com. Insta-
gram: Dra Silvia Batista

Sonia Aparecida Ferreira, natural 
de Gastão Vidigal-SP, faleceu aos 
64 anos de idade. Deixa os filhos 
Edinel e Daniel. Será sepultado no 
dia 03/06/2022 às 17h, saindo seu 
féretro do velório Gastão Vidical 
para o Cemitério Gastão Vidigal. 
 
Vitoria Cristina Sales Alves, natural 
de Novo Horizonte-SP, faleceu aos 25 
anos de idade. Não deixa filhos. Será 
sepultado no dia 04/06/2022 às 17h, 
saindo seu féretro do velório de Sales 

FALECIMENTOS E MISSAS
para o Cemitério Municipal de Sales. 
 
Aparecida de Oliveira, natural de 
São José do Rio Preto-SP, faleceu aos 
60 anos de idade. Será sepultada no 
dia 03/06/2022 às 17h, saindo seu 
féretro do velório São João Batista 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Ciro Gehrth, natural de São José do 
Rio Preto-SP faleceu aos 58 anos 
de idade. Será sepultado no dia 
03/06/2022 às 13h, saindo seu fé-

retro do velório São João Batista 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Valsir de Oliveira Mello, natural de 
Potirendaba-SP, faleceu aos 69 anos 
de idade. Deixa os filhos Renato, Le-
andro e Sandro. Será sepultado no 
dia 02/06/2022 às 10h 30min, saindo 
seu féretro do velório São João Batis-
ta para o Cemitério São João Batista. 
 
Janete Figueredo, natural de São 
José do Rio Preto-SP, faleceu aos 

68 anos de idade. Não deixa filhos. 
Será sepultada no dia 02/06/2022 
às 10h 30min, saindo seu féretro 
do velório Parque Jardim da Paz 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Dirce Ramos, natural de Balbinos-SP, 
faleceu aos 74 anos de idade. Deixa 
os filhos Adalberto Antonio, Luciana e 
Paulo Sergio (falecido).Será sepulta-
da no dia 01/06/2022 às 10h, saindo 
seu féretro do velório São João Batis-
ta para o Cemitério São João Batista. 

Enfrentamos grandes desa-
fios. A população mundial au-
mentará em mais de 2 bilhões 
de pessoas até o ano 2050, 
segundo o relatório das Nações 
Unidas, e devemos ser capazes 
de garantir melhores condições 
de vida, especialmente nos pa-
íses em desenvolvimento. Este 
quadro nos leva à urgência de 
proporcionar uma educação 
adequada para que as novas 
gerações possam se integrar a 
mercados em rápida transfor-
mação. Além disso, a automa-
ção e as mudanças tecnológicas 
podem dificultar ainda mais 
a oportunidade de emprego 
para aqueles trabalhadores com 
qualificação profissional básica. 

Diante desse quadro, o co-
nhecimento torna-se muito 
importante e é considerado 
um recurso indispensável. 
Afinal, é esta cultura do saber 
que influenciará na qualidade 
de vida futura de qualquer ser 
humano. Pois, quanto mais se 
conhece ou estuda algo, mais 
experiente a pessoa fica em 
determinada área. 

Então, qual a relação entre 
educação, habilidades e merca-
do de trabalho? Os dispositivos 
tecnológicos estão cada vez 
mais presentes na sociedade, 
sendo usados não apenas para 
entretenimento, mas também 

Investir na educação com foco 
em impacto social é investir no 
futuro e na qualidade de vida
Gustavo Fuga é preciso empreender na área da

educação de idiomas visando o
impacto que este conhecimento
gerará na vida futura da população

para fins profissionais. A influ-
ência da tecnologia no mercado 
de trabalho tem exigido um novo 
comportamento profissional, em 
que as pessoas adotam ferra-
mentas modernas como aliadas 
em suas atividades. Aqui entra a 
escalada das aptidões. 

Desenvolvimento de com-
petências significa adquirir o 
conhecimento e dominar as 
habilidades necessárias para 
desempenhar o seu papel -- seja 
para a função atual, para um 
cargo que se espera ocupar no 
futuro ou mesmo para se pre-
parar para entrar no mercado 
de trabalho. Neste aspecto, ter 
o conhecimento de um outro 
idioma fará toda a diferença. 

Ao dominar uma segunda 
língua, também aumenta-se 
consideravelmente o networking 
profissional, já que poderá se co-
municar com pessoas estrangei-
ras que atuam na mesma área, 
pois as fronteiras deixaram de 
existir no mundo digital global. 
Além de aumentar o conheci-
mento, conhecer essas pessoas 
pode, inclusive, render boas 
indicações de trabalho e carreira 
para um futuro não tão distante. 

Então, como a população, 
principalmente os jovens, pode 
ter acesso ao ensino do idioma 
inglês com qualidade? Em um 
país que ocupa o 2º lugar no 
ranking mundial em número de 
escolas de inglês, perdendo ape-
nas para China, o cenário parece 
promissor. Mas, não é! Apesar 
da alta concentração do se-
tor, menos de 5% da população 
brasileira é fluente no idioma e 
quando olhamos para as classes 

C, D e E, esse percentual cai de 
forma perigosa. 

Então, é preciso empreender 
na área da educação de idiomas 
visando o impacto que este 
conhecimento gerará na vida 
futura da população. E inovar 
em um nicho que vem sendo 
explorado há muito tempo sem 
gerar resultado de fato, exige 
esforço e “pensar fora da caixa”. 
Ou seja, empreender para gerar 
impacto social. 

Levando em consideração o 
cenário educacional brasileiro, 
alguns dos maiores desafios de 
se empreender atualmente neste 
setor está na falta de investimen-
to público e o baixo incentivo 
governamental para iniciativas 
de impacto social, fato que fica 
nítido quando se observa o cres-
cimento contínuo porém não 
significativo quando comparado 
a de outros países. Em relação ao 
cenário internacional, o que se 
observa é que existem grandes 
iniciativas em torno dos nichos 
de impacto social e educação. 
Muitas destas iniciativas ainda 
em estágio inicial, mas que 
encontraram dentro do ecossis-
tema empreendedor um espaço 
em constante expansão. 

Inovação no
setor educacional 
O brasileiro sempre foi muito 

criativo na hora de empreender 
e buscar soluções nas crises eco-
nômicas, tanto que atualmente 
estamos entre os 10 maiores 
países em número de empre-
endedores. Sendo assim, com 
o surgimento da pandemia e a 
necessidade de inovação dentro 

da área de ensino de forma in-
clusiva, observamos que o setor 
educacional, por exemplo, cres-
ceu em torno de 3,5% apenas 
em 2020. 

Em suma, esse aumento se 
deve pela necessidade do merca-
do de oferecer soluções inclusi-
vas na educação e a consequen-
te abertura do segmento para 
empreendedores inovadores. 
Logo, o que podemos observar 
é que esse nicho tem ficado cada 
vez mais em evidência e as ten-
dências apontam que a procura 
do empreendedor pelo setor 
educacional só tende a crescer. 

Como CEO de uma edtech 
de educação com uma meto-
dologia única, acredito que a 
inovação dentro do ensino de 
idiomas parte, principalmente, 
da questão da troca cultural. 
Com o surgimento da educação 
4.0 e o avanço constante das 
novas tecnologias, o que o aluno 
precisa para se desenvolver é de 
um ambiente que o integre e que 
o permita viver de forma imer-
siva o idioma. Por isso, que não 
adotamos livros e só atuamos 
com professores estrangeiros, 
focando massivamente na con-
versação para que o estudante 
conheça diferentes sotaques. 

Inovar na área educacional 
é oferecer aos alunos todos os 
mecanismos possíveis para que 
ampliem seus horizontes, tendo 
em vista que ter uma segunda 
língua não é apenas um diferen-
cial no currículo, mas também 
um caminho para conseguir ex-
plorar o mundo, conhecer novas 
culturas e novas possibilidades 
de vidas. Logo, investir em edu-
cação é investir no futuro e na 
qualidade de vida.

*Gustavo Fuga, Founder 
e CEO da 4YOU2, edtech de 
impacto social para a de-
mocratização do ensino do 
idioma inglês
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SAÚDE FISIO

DRA. SILVIA 
BATISTA
silviafisioterapia@icloud.com

ARTIGO

Para muitas pessoas, é extre-
mamente comum associar o setor 
de franquias especificamente ao 

ARTIGO

Faisal Ismail 

Investir em uma franquia do setor de saúde é um bom negócio 

mercado de alimentação. Obvia-
mente, há uma série de outros 
segmentos da economia que se 
valem desse modelo de negócios 
para expandir atuação de maneira 
uniforme e um deles é o de Saú-
de. De acordo com a Associação 
Brasileira de Franchising (ABF), 
o segmento de Saúde, Beleza e 
Bem-Estar atingiu crescimento 
superior a 10,5% em 2021.  

As franquias de saúde se mos-
tram como um segmento de alta 
necessidade. Do ponto de vista 
do consumidor, são um ótimo 
negócio uma vez que as marcas 

costumam oferecer serviços a 
preços mais econômicos do que 
clínicas particulares e convênios 
médicos.  

No caso dos profissionais, 
são negócios interessantes, por 
exemplo, para quem está entrando 
no mercado e deseja ter o próprio 
negócio com vantagens especiais, 
como treinamento, suporte cons-
tante e infraestrutura. Também 
é uma alternativa interessante 
para quem se dedicou à formação 
e especialização na área de saúde, 
mas não conseguiu dedicar tempo 
aos temas relacionados à gestão de 
um negócio.  

Dentre os possíveis negó-
cios em que se pode investir no 
segmento de Saúde, Beleza e 
Bem-Estar, há as franquias de 
clínicas odontológicas. Esse é um 
mercado particularmente inte-
ressante, visto que uma pesquisa 
realizada pelo Conselho Federal 
de Odontologia apontou que nove 
em cada 10 brasileiros pensam 
que é necessário ir ao dentista 
com regularidade e que 70% das 

pessoas frequentam o dentista. 
Uma outra pesquisa, feita apelo 
Ministério da Saúde, indica que 
a busca por tratamentos odonto-
lógicas cresceu cerca de 30% e as 
estimativas apontam que mais de 
50% dos cidadãos necessitam de 
tratamento dentário.  

O Brasil é um dos destaques no 
tratamento dentário no mercado 
mundial. Temos profissionais 
excelentes, capazes de prover os 
melhores tratamentos à popula-
ção. Fazer isso sozinho, em uma 
clínica própria, acaba se tornando 
muito mais difícil. Há limitações 
na atuação do profissional, que 
muitas vezes, precisa fazer o 
primeiro atendimento para o or-
çamento, planejar os tratamentos, 
executá-los, cuidar da gestão da 
clínica, lidar com fornecedores, 
trabalhar o marketing, ajustar fi-
nanças do negócio e, muitas vezes, 
até coordenar os agendamentos.  

Se atuar no franchising for 
uma possibilidade, o cenário 
muda completamente. Isso, por-
que a gama de serviços ofertados 

pode ser ampliada, o franqueado 
conta com uma equipe totalmente 
treinada na unidade para suporte 
às atividades cotidianas, há uma 
franqueadora com expertise na 
área e processos bem definidos 
para respaldar as atividades da 
unidade franqueada, com uma 
gestão fica simplificada. Além 
disso, há a questão da credibili-
dade relacionada a uma marca já 
estabelecida no mercado, em cres-
cimento constante, que aprimora 
com frequência as suas práticas. 
Em muitos casos, ainda existe a 
vantagem da realização das com-
pras em rede, que torna o valor 
dos insumos mais vantajosos.  

Outro aspecto interessante 
é que pesquisadores do setor de 
negócios e empreendedorismo 
apontam que o modelo de fran-
quias é benéfico especialmente 

Helena Souza Alves, natural de São 
José do Rio Preto-SP, faleceu aos 0 
anos de idade. Será sepultada no 
dia 03/06/2022 às 13h, saindo seu 
féretro do velório São João Batista 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Heitor Souza Alves, natural de São 
José do Rio -SP, faleceu aos 0 anos 
de idade. Será sepultado no dia 
02/06/2022 às 8h, saindo seu fére-
tro do velório São João Batista para 
o Cemitério São João Batista.

para dentistas recém-formados. 
Isso, porque as chances de falhas 
se tornam menores e a possibili-
dade de que aquele novo profis-
sional seja bem-sucedido cresce 
proporcionalmente. 

É claro que investir em uma 
franquia do setor de odontologia 
vai exigir trabalho, atenção, disci-
plina, atendimento humanizado. 
Porém, é possível alcançar uma 
boa lucratividade com um negócio 
nesse segmento. Só é preciso se 
dedicar para prosperar!

 
*Faisal Ismail é odontó-

logo, sócio-fundador e pre-
sidente da rede de franquias 
de clínicas odontológicas 
Odontolatina, que conta, 
atualmente, com 42 opera-
ções no Brasil e no Paraguai 
– www.odontolatina.com.br
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Política Moraes ameaça
Justiça não pode agir como ‘avestruz’ e 
analisará ‘abusos’ nas redes sociais na 
eleição, diz Moraes

IBGE e Censo
A Justiça mandou  o IBGE incluir ques-
tões sobre orientação sexual no Censo 
2022 que será realizado

Edinho veta projeto que pune com multa motos barulhentas

Os vereadores de Rio Preto 
votam na terça-feira, 7, o pro-
jeto de lei complementar do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
que trata da adequação dos 
cargos em comissão e funções 
gratificadas na Prefeitura. A 
proposta extingue 146 cargos 
em comissão (criados por leis, 

Projeto que cria cargos e funções 
gratificadas entra na pauta

APADRINHADOS

O presidente da Câma-
ra Pedro Roberto Gomes 
afirma que o projeto de-
verá receber emendas

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

e suas alterações, entre 2006 a 
2018) e cria um novo quadro, 
com 137 cargos comissiona-
dos, com salários que variam 
de R$ 3.989 a R$ 7.867, para 
funções como assessores e 
diretores em diversas áreas. 

O projeto também extin-
gue 573 funções gratificadas 
(criadas no período que vai de 
2007 a 2020) e traz um novo 
quadro de funções de confian-
ça gratificadas com 609 postos 

- destinados exclusivamente 
a servidores municipais de 
carreira, ocupante de cargo de 
provimento efetivo ou empre-
go público. 

Esses servidores desenvol-
verão funções como chefia, 
gerência, coordenação e assis-
tência de programas e projetos. 
Os vencimentos variam de R$ 
1.219 a R$ 5.338. A readequa-
ção dos cargos teve de ser feita 
após decisão do Tribunal de 

Justiça determinar as altera-
ções. A ação que questionou os 
cargos foi proposta pelo Psol 
Estadual. 

Consulta realizada pelo 
Dhoje Interior revela que o 
projeto deverá ser aprovado, 
mas não com tanta tranquili-
dade. Os vereadores decidem 
a legalidade, ou seja, caso 
aprovado a proposta ainda 
vai passar por nova votação 
quanto o mérito.

PROMOÇÃO PESSOAL

Lei que inclui nome de deputado em placa 
de inauguração é inconstitucional

A Constituição proíbe a pu-
blicidade de atos, programas, 
obras, serviços e campanhas da 
Administração Pública direta e 
indireta, das fundações e dos 
órgãos controlados pelo poder 
público, além da promoção pes-
soal de autoridades ou servido-
res, com a aposição de nomes, 
símbolos e imagens. 

Com base nesse entendi-

QUARENTENA

Edinho testa positivo 
para Covid e está 
com sintomas leves

Edinho Araújo (MDB) 
anunciou em nota que testou 
positivo para a Covid 19 e está 
em quarentena. A nota foi dis-
tribuída pela assessoria de im-
prensa da Prefeitura, mas foi 
assinada pelo próprio prefeito. 

Ele comunica que o exame 
foi feito no início da tarde desta 
sexta-feira (3), que está bem e 
com sintomas leves. Informa 
ainda que vai cumprir a qua-
rentena, mantendo os compro-
missos de forma on-line. 

Nos compromissos públi-
cos, presenciais, será represen-
tado nos próximos dias pelo 
vice-prefeito Orlando Bolçone. 
Edinho Araújo está imunizado 

mento, o Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo anulou uma lei de Ita-
pecerica da Serra que previa 
a inclusão do nome do depu-
tado estadual ou federal autor 
de emenda parlamentar que 
custeou obra ou reforma de 
prédio público do município, 

bem como do vereador que so-
licitou os recursos, na placa de 
inauguração. 

Prefeitura
A prefeitura contestou a 

norma, que é de autoria parla-
mentar, com o argumento de 
que o legislador municipal teria 

criado obrigações para órgãos 
que integram a Administração 
Pública sem especificar infor-
mações que deveriam constar 
das placas de inauguração com 
nomes de deputados e verea-
dores. 

Despacho
O relator, desembargador 

Xavier de Aquino, considerou 
a intenção de promoção pessoal 
e política na lei, cuja vedação 
constitucional é expressa.”Ain-
da que assim não fosse, a norma 
em comento invadiu a esfera da 
gestão administrativa ao impor 
ao Executivo, em seu artigo 2º, 
os dizeres que deverão cons-
tar das placas”, afirmou ele. 

Dessa forma, segundo o 
desembargador, a norma criou 
obrigações ao Executivo, in-
vadindo a esfera de atuação 
própria daquele poder, isto é, a 
reserva de administração. A de-
cisão se deu por unanimidade.

com a vacina contra a Covid. A 
assessoria do gabinete do pre-
feito informa que ele está com 
a imunização em dia. Recebeu 
a 4ª dose.

O presidente da Câmara Pedro Roberto Gomes (Patriota) afirma que o projeto deverá receber emendas

Lei que inclui nome de deputado em placa é inconstitucional

Vereadores consi-
derados mais in-
dependentes ad-
mitem que temem 
sofrer questiona-
mento da Justiça 
caso aprovem a 
proposta

Divulgação SMCS

JOCELITO PAGANELLI

Geninho quer homenagear jornalista

O deputado federal Ge-
ninho Zuliani (União Brasil) 
apresentou nesta sexta-feira, 
dia 3, na Câmara dos Deputa-
dos, em Brasília, projeto de lei 
que homenageia o jornalista 
catanduvense, Jocelito Paga-
nelli, morto em março, vítima 
de um infarto fulminante. 

Na BR -153
Geninho sugeriu denomi-

nar ‘Passarela Jocelito Paga-
nelli’, a travessia de pedestres 
situada sobre a Rodovia BR-
153, no km 63, em Rio Preto. 

“O Jocelito era uma pessoa 
muito carismática, jornalista 
sério, que deixou uma grande 

lacuna no jornalismo local e 
regional. Pela relevância dos 
serviços prestados à popula-

ção, acho oportuno esse reco-
nhecimento e homenagem”, 
disse Geninho. 

Morte precoce 
Natural de Catanduva, Jo-

celito Paganelli tinha 42 anos, 
era formado pela Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Le-
tras (Fafica) de Catanduva, 
pós-graduado em Marketing 
Político e Propaganda Eleito-
ral pela Universidade de São 
Paulo (USP). 

Empresas
Dedicou 20 anos ao jorna-

lismo, nos quais passou por 
jornais impressos em Catan-
duva e em São José do Rio Pre-
to, sempre desafiando todos 
os obstáculos. Atuava desde 
2017, na TV TEM de Rio Preto, 
afiliada da Rede Globo. Em 
março, faleceu precocemente, 
vítima de um infarto, em casa. 

Da REDAÇÃO

Geninho quer nome do jornalista Jocelito em passarela

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou projeto que pro-
íbe motocicletas de utilizar 
escapamentos que emitam 
ruídos acima de 90 decibéis 
perturbando o sossego público. 
A proposta foi aprovada na ses-
são do dia 17 do mês passado, 
na Câmara Municipal.

De autoria do vereador 
Robson Ricci (Republicanos), 
o projeto insere um novo artigo 
em lei de janeiro de 2021 que 
trata sobre o código de postu-
ras municipais e as medidas 
de polícia administrativa que 

competem a Prefeitura, no 
caso a emissão sonora nos 
espaços públicos. Consta no 
projeto que a multa prevista, 
segundo o Código de Posturas, 
seria de 20 UFM, o equivalente 
a R$ 1.205,80.

Edinho afirmou na justifi-
cativa do veto que a lei invade 
a competência administrativa 
da União e, por isso, o projeto 
de lei é inconstitucional. “A 
União é detentora da compe-
tência privativa para legislar 
acercada matéria de trânsito 
e transporte, não cabendo 
aos municípios, em razão de 
interesse local, editar leis que 
estabeleçam regras de conduta 
no trânsito, como no caso, de-
vendo, portanto, ser declarado 
inconstitucional o projeto de 

TRÂNSITO

Vetada lei que pune com 
multa motos barulhentas

lei em comento, pois resta 
clara ofensa ao disposto na 
Constituição Federal.

O prefeito ainda citou vá-
rias leis do tipo que foram 
declaradas inconstitucionais 
pelo Tribunal de Justiça de São 
Paulo e o próprio Supremo Tri-
bunal Federal (STF). Edinho 
também lembra que a lei in-
terfere na questão financeira. 
“Relevante frisar que além da 
inconstitucionalidade material 
supra apontada, há nítida vio-
lação ao disposto no artigo 113 
do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias – ADCT 
da Constituição Federal, inclu-
ído pela Emenda Constitucio-
nal nº 95, de 2016, uma vez 
que inexiste no Projeto de Lei 
em análise a devida estimativa 
do seu impacto orçamentário e 
financeiro”, diz.

O autor, Robson Ricci, 
destacou que a intenção não 
é penalizar quem segue o que 
determina o Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB) – que já 
regulamenta o assunto – mas 
impor restrição aos motociclis-
tas que promovem alterações 
nos escapamentos das motos 
para que produzam sons em 
níveis elevados.

“Uma vez que esta lei já 
existe, está presente no Có-
digo de Trânsito, mas vem 
incorporar ainda mais. Quanto 
mais vem para reforçá-la, mais 
respeito teremos por parte 
daqueles que não se conscien-
tizam. Quem irá fiscalizar? 
A fiscalização já existe, mas 
abre margem para ainda mais 
ter uma fiscalização rigorosa”, 
destacou da Tribuna da Câ-
mara o autor.Os vereadores 
podem ainda derrubar o veto 
de Edinho. Se isso acontecer 
o prefeito pode acionar o TJ.

Os vereadores po-
dem ainda derrubar 
o veto de Edinho. 
Se isso acontecer o 
prefeito pode acio-
nar o TJ para decla-
rar inválida a lei.

Órgão Especial do 
Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo 
anulou uma lei de 
Itapecerica da Ser-
ra que previa a in-
clusão do nome do 
deputado em placa 
de inauguração

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação Câmara
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CIDADES Prejuízo de R$ 10 mil
Uma moradora do bairro Cidade Nova, 
em Rio Preto, foi lesada em R$ 10.799,23 
após receber um SMS fraudulento.

Crime organizado
A Polícia Civil, por meio do Denarc, 
realizou a primeira fase da operação 
nomeada de “Ataraxia”

Policiais civis receberam 
uma denúncia anônima sobre 
transporte de uma grande 
quantidade de drogas. 

Em patrulhamento nesta 
quinta-feira, 2, pela vicinal 
Eliziário Firmino do Amaral, 
em José Bonifácio, os policiais 
conseguiram abordar dois 
veículos, e em revista veicular 
encontraram meia tonelada de 
maconha. 

A carga foi avaliada em R$ 
1 milhão. 

Um dos homens foi preso 
por transportar 566 tijolos de 
maconha. O outro suspeito foi 
detido ao atuar como batedor 
- “serviço de escolta” para 
informar sobre possíveis blitz 
policiais na rodovia. 

Os dois suspeitos foram 
encaminhados para a carcera-
gem da Divisão Especializada 
de Investigações Criminais 
(DEIC) de Rio Preto.

Dise apreende meia tonelada de 
maconha avaliada em R$ 1 mi

NA RODOVIA

Um dos homens foi pre-
so com 566 tijolos de 
maconha. O outro por 
atuar como batedor

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Comprador pede 
para levar Jeep 
no mecânico 
e desaparece

Um rio-pretense, de 
47 anos, fi cou sem o Jeep 
Compass Longitude F, de 
cor cinza, após permitir 
que o suposto comprador, 
de 45 anos, o levasse para 
uma avaliação em ofi cina 
mecânica. 

A vítima, que mora no 
Jardim Seixas, em Rio 
Preto, esteve na Central de 
Flagrantes, na tarde desta 
quinta-feira, para denun-
ciar a apropriação indébi-
ta. Segundo o boletim de 
ocorrência, o proprietário 
adquiriu o utilitário no 
dia 2 de maio e antes de 
fazer a transferência da 
documentação recebeu 
a proposta de venda por 
parte do suspeito. 

Na manhã do dia 6 do 
mês passado, o compra-
dor pediu que a vítima 
entregasse o veículo para 
ser levado ao mecânico. 
No dia seguinte, como o 
Jeep não foi devolvido 
o seu dono ligou para o 
autor, que alegou que 
teve que fazer uma viagem 
de urgência e estaria em 
Goiânia/GO.  Após essa 
ligação, a vítima não con-
segue mais contato .

Policiais civis receberam uma denúncia anônima sobre transporte de uma grande quantidade de drogas.

Divulgação

Briga em escola termina com aluno inconsciente e outro apreendido
Um estudante, de 15 anos, 
da escola municipal Michel 
Pedro Sawaya, no Cristo Rei, 
em Rio Preto, foi internado 
após ser agredido por um 
colega, também de 15 anos. O 

RIO PRETO

agressor foi apreendido e está à 
disposição da Vara da Infância 
e Juventude. A vítima levou 
um ‘mata-leão’ e foi socorrida 
inconsciente pelo Samu. 
Quando a viatura da PM che-

gou na escola o aluno agredido 
estava desacordado e com um 
ferimento que sangrava muito 
na altura da boca. Ele teria 
levado socos que cortaram os 
lábios e quebraram dentes. 

O acusado da agressão foi 
isolado em uma sala de aula e 
disse aos policiais que a vítima 
estava batendo em outro aluno 
menor e que entrou na briga 
para defender o estudante mais 

fraco. Funcionários da escola 
informaram à polícia que o in-
frator já se envolveu em outra 
confusão há aproximadamente 
dois meses, quando agrediu 
uma inspetora. Conforme o 

registro policial, a vítima pas-
sou por tomografi a computa-
dorizada devido à gravidade 
das lesões. O caso, registrado 
como ato infracional análogo 
a lesão corporal.

REDES SOCIAIS

Em 24h polícia registra três golpes 
online, dois envolvendo idosos

Um homem, de 39 anos, 
teve um prejuízo de R$ 12,3 
mil ao tentar comprar um VW 
Fox que viu anunciado no Fa-
cebook. A vítima foi enganada 
por um golpista que interme-
diou o negócio com a verda-
deira dona, uma rio-pretense, 
de 35 anos. 

Na Central de Flagrantes, 
na tarde desta quinta-feira, 2, 
a dona de casa contou que o 
valor real do veículo é de R$ 
16 mil e que foi orientada pelo 
marginal a não mencionar so-
bre o preço com o comprador. 

Já o homem disse que após 
se interessar pelo automóvel, 
anunciado por R$ 12,5 mil e 
‘vendido’ com desconto de R$ 
200, foi olhar pessoalmente e 
fez o PIX para conta indicada 
pelo bandido. 

O carro não teve a docu-
mentação transferida e nem 
foi entregue à vítima, pois o 
dinheiro não caiu na conta da 
mulher e após as partes tenta-
rem falar com o estelionatário e 
não conseguirem descobriram 
a fraude e procuraram a dele-
gacia. O 2º DP investiga o caso.

Idosos
A polícia registrou também 

dois golpes contra idosos.
Um aposentado, de 82 anos, 
depositou R$ 1.280,00 para 
um golpista, acreditando que 
emprestava dinheiro para a 
fi lha, após receber mensagem 

pelo WhatsApp. 
A vítima procurou a Central 

de Flagrantes de Rio Preto 
na manhã desta quinta-feira, 
2, para registrar a queixa de 
estelionato. 

Para os policiais, o idoso 
disse que o número do telefone 
era desconhecido, mas a foto 
de perfi l era de sua familiar. 

O morador do Jardim Pau-
lista fez o depósito em uma lo-
térica, em conta indicada pelo 
marginal, na tarde da última 
quarta-feira, 1, mas só mais 
tarde descobriu que havia sido 
enganado. 

Em outro caso um apo-
sentado, de 76 anos, teve um 
empréstimo de R$ 1.340,89 
feito em seu nome, após ser 
enganado por um desconhe-

Motorista 
dorme no 
volante e bate 
em poste

O condutor de um Fiat 
Palio Weekend fi cou feri-
do após bater o veículo em 
um poste de iluminação 
pública na avenida Val-
domiro Lopes da Silva, em 
Rio Preto, às 6h30 desta 
quinta-feira, 2. 

Para a Polícia Militar, 
ele informou que tomou 
remédio para a gripe e 
pegou no sono ao volante. 

A vítima, de 46 anos, 
foi socorrida pelo Samu 
para o Hospital de Base. 
Funcionários da CPFL 
fizeram a substituição 
do poste. O acidente foi 
registrado como choque 
na Central de Flagrantes.

Moto
Em outro acidente, 

após ter sido ‘fechado’ por 
uma picape, um motoci-
clista, de 20 anos, bateu 
num carro de aplicativo 
que estava parado na rua 
Prudente de Moraes, no 
Parque Industrial, em Rio 
Preto. 

O acidente aconteceu 
na manhã desta quinta-
-feira, 2, e a vítima foi 
socorrida pelo Samu para 
a UPA Norte, sendo enca-
minhado a hospital para 
cirurgia na clavícula.

cido, na manhã da última 
quarta-feira, 1. 

A vítima contou na Central 
de Flagrantes de Rio Preto 
que foi no caixa eletrônico de 
um hipermercado, no Parque 
São Miguel, na Região Leste 
da cidade, onde sacou R$ 800. 

Quando estava indo em-
bora do terminal o marginal 
o chamou, dizendo que havia 
uma transação pendente. 

Ao retornar, o idoso foi au-
xiliado pelo criminoso, que se 
ofereceu para ajudá-lo a encer-
rar o atendimento eletrônico. 

Mais tarde, ao verifi car sua 
conta, descobriu o empréstimo 
e foi até sua agência bancária, 
na avenida Nossa Senhora da 
Paz, fazer a contestação da 
dívida. 

EM SITE

Perdeu R$ 4,3 mil na 
compra de moto

Um morador do Conjunto 
Habitacional Caic, em Rio 
Preto, teve um prejuízo de 
R$ 4,3 mil ao tentar comprar 
uma Honda CG 150 que viu 
anunciada na OLX. Ele regis-
trou boletim de ocorrência no 
Plantão Policial na noite desta 
quinta-feira, 2. 

Para a polícia, a vítima, de 
38 anos, contou que três dias 
antes viu a oferta no site e pas-
sou a conversar com a suposta 
atendente de uma revenda no 
município paulista de Itaí. No 
dia seguinte, a vítima recebeu 

um escaneamento do que seria 
o recibo do veículo preenchido 
com seus dados, sendo solici-
tado que fi zesse o pagamento.

ACIDENTE

Morte em rodovia 
próximo a Olímpia

Acidente entre picape e 
moto deixa vítima na manhã 
desta sexta-feira, 03. 

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, um homem de 44 anos 
fazia o trevo do Tamanduá, na 
rodovia Assis Chateaubriand, 
quando foi atingido pela ca-
minhonete. 

A vítima chegou a ser so-
corrida e encaminhada para 
a Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) de Olímpia, mas 
não resistiu aos ferimentos. 

O motorista da caminhone-
te não se machucou.

Divulgação Corpo de Bombeiros

Casos serão investigados pela Polícia Civil

Arquivo DhojeArquivo Dhoje

São José do Rio Preto | sábado, 04 de junho de 2022

Divulgação
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O sonho da terceira pista en-
tre Cedral e Mirassol na rodo-
via Washington Luís (SP-310) 
começa a sair do papel. O go-
verno do Estado de São Pau-
lo publica neste sábado, 4, o 
edital com todas as informa-
ções referentes a licitação do 
Lote Noroeste do Programa 
de Concessões Rodoviárias do 
Estado de São Paulo. 
Entre as obras está justamen-
te a construção da terceira 
faixa de rolamento na SP-
310, reivindicação antiga de 
motoristas que trafegam pelo 
trecho. Nos horários de pico 
(manhã e noite) a rodovia se 
transforma em uma espécie 
de avenida por onde moto-
ristas utilizam tanto para se 
deslocarem para municípios 
vizinhos como para chegar a 
várias regiões de Rio Preto. 
No dia 1º maio o governador 
Rodrigo Garcia (PSDB) esteve 
em Rio Preto e anunciou de-
talhes da licitação do Lote No-
roeste. Ele garantiu a terceira 
faixa entre Cedral e Mirassol. 
“A próxima concessionária 
que vai ganhar a licitação tem 
como obrigação fazer mais 
pista na Washington Luís. É 
uma obra em torno de R$ 600 
milhões que já tem um dese-
nho funcional e é a primeira 
obra do contrato de conces-
são”, adiantou Garcia. 
Segundo o governador a obra 
é prioridade na nova conces-
são prevista para ser lançada 
na primeira quinzena de ju-
nho. O leilão deve acontecer 
em setembro e o novo contra-
to de concessão assinado até o 
fim do ano. 
“Quando faz uma obra em um 
contrato de concessão você 
tem obra no ano dois até o ano 
trinta, a obra da marginal em 
Rio Preto é no ano dois. No 
primeiro ano de concessão, 
por tanto é a primeira grande 
obra. Priorizamos a marginal 
em Rio Preto para dar fluidez 
ao trânsito e competitividade 
no escoamento da produção”, 
disse Garcia. 
A concessão do Lote Noro-
este, em Preto, terá total de 
investimentos por parte das 
concessionárias vencedores 
recursos de R$ 12,4 bilhões, 
sendo R$ 8,4 bilhões em in-
vestimentos e R$ 4 bilhões 
em operação. Serão investi-
mentos obrigatório em 600 
quilômetros de estradas que 

Sai hoje edital sobre licitação 
que envolve 3ª pista na SP-310

ENTRE CEDRAL E MIRASSOL

Governo diz que licita-
ção também vai reduzir 
em até 15% os valores 
cobrados nos pedágios 
da região

O governo publica neste sábado, 4, o edital com todas as informações da licitação do Lote Noroeste

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

SARAMPO E GRIPE

Baixa cobertura prorroga vacinações

A enfermeira chefe da Vi-
gilância Epidemiológica da 
Secretaria de Saúde de Rio Pre-
to Michela Barcelos anunciou 
que estão prorrogadas até o dia 
24 de junho as campanhas de 
vacinação contra o sarampo e 
o vírus Influenza, que provoca 
gripe. O motivo é a baixa pro-
cura pela vacina. Apenas 40% 
das crianças entre seis meses 
e cinco anos se vacinaram. A 
vacina é destinada às pessoas 
que têm até 29 anos. Somados 
todos os públicos alvo, a cober-
tura é de 48%. 

O sarampo foi erradicado 
em Rio Preto entre o ano 
2000 e 2018. Em 2019 houve 
um surto e 75 pessoas ficaram 
doentes. A campanha de vaci-
nação é uma dose de reforço 
determinada pelo Ministério 

doença e suas consequências 
e pela atual sensação de segu-
rança que as pessoas sentem. 
A vacina contra a o sarampo 
pode ser tomada entre 7h30 e 
16h30 nas UBSs. 

Gripe 
A campanha de vacinação 

contra o vírus influenza tam-
bém foi prorrogada até o dia 
24 deste mês. O motivo é o 
mesmo. A baixa cobertura va-
cinal. O caso da gripe, o grupo 
que mais se vacinou é do dos 
trabalhadores da Saúde, com 
uma cobertura de 70,5%. Em 
seguida aparecem os idosos, 
com 58%, as gestantes, com 
49,2% e as crianças de seis me-
ses a cinco anos, com 42,2%. 

Abaixo dos 40% de imu-
nização estão os professores, 
com 33,9%, as puérperas, 
com 22,4%, os portadores de 
comorbidades, com 20,5% e 
o grupo que menos procurou 
os serviços de saúde as com 
deficiências, com apenas 1% 
imunizados. A vacina tam-
bém pode ser aplicada em 
caminhoneiros, motoristas 
do transporte coletivo, forças 
de segurança, funcionários 
do sistema prisional e a as 
privadas de liberdade. Con-
tinua nas UBSs a vacinação 
contra a Covid. No caso, ela 
é aplicada das 7h30 às 15h. 

Procon conclui 
investigação
contra empresa 
falida e calote

O Procon de Rio Preto 
concluiu e encaminhou 
à Polícia Civil inquérito 
com 33 denúncias de des-
cumprimento de contrato 
por uma empresa que 
prometia entregar móveis 
planejados aos clientes da 
cidade. Recentemente, a 
empresa fechou as por-
tas e o prejuízo estimado 
pelas vítimas supera meio 
milhão de reais. 

Provas
A equipe de fiscaliza-

ção do Procon juntou ao 
processo fotos, vídeos e 
documentos das vítimas 
que comprovam o não 
cumprimento dos con-
tratos e o pagamento por 
parte das vítimas. “A do-
cumentação que fizemos 
e encaminhamos à polícia 
vai ajudar a embasar um 
pedido de prisão à Justiça 
contra o proprietário da 
empresa por estelionato”, 
adiantou o diretor do 
Procon Jean Dornelas. 

R$ 591 mil
O prejuízo total dos 

consumidores lesados, 
até o fechamento do 
documento, foi de R$ 
591.795,00. Depois da 
entrega do documento, 
outras três denúncias 
contra a empresa foram 
protocoladas no Procon. 

“Identificamos ou-
tras empresas abertas 
em nome de parentes do 
proprietário da empresa 
e contratos firmados em 
outras cidades da região. 
O desafio agora é locali-
zar o proprietário para 
ser responsabilizado”, 
concluiu. 

Estelionato
Por orientação da 

Polícia Civil, o Procon 
encaminhou, junto com 
a documentação, uma 
representação contra o 
dono da empresa por 
estelionato. 

Divulgação
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Andressa ZAFALON 

Com o objetivo de propiciar 
oportunidade aos produtores 
artesanais e movimentar o 
comércio local, a Prefeitura de 
Potirendaba através da Coor-
denadoria de Cultura, Eventos 
e Turismo promove a Feira 
de Artesanato. O evento visa 
auxiliar esses trabalhadores 
que, quase sempre, atuam de 
modo informal. 

O evento será neste sába-
do, no Centro de Eventos de 
Potirendaba. Trata-se da 2ª 
edição contando com 43 pes-
soas inscritas para expor suas 
criações. A 1ª edição contou 

Feira terá comidas artesanais e artes
com 15 produtores vendendo 
seus trabalhos. O período de 
inscrição foi encerrado no dia 
20 de maio. 

Os produtores irão vender 

Daniela MANZANI

POTIRENDABA

comidas como morango no 
espeto, doces diversos, bolos, 
trufas, churros, pipoca, geleia 
de pimenta doce, balas baiana, 
comida japonesa, café, sal-
gadinhos e lanches em geral. 
Também haverá estandes com 
laços, pinturas em artesanato, 
artesanatos em MDF e resina, 
guardanapos, aromas, come-
douros para animais, roupas, 
maquiagem artística e tapetes 
em crochê. E ainda imagens 
sacra em gesso e MDF, insu-
mos para orquídeas, sais de 
banho, incensos, cachepôs e 
vasos, bijuterias e confecções 
própria de roupas. 

Mirelle Messiano, proprie-

tária da Charmosinha, elabora 
laços e acessórios de cabelo há 
quatro anos. Começou fazendo 
para a filha, mas com a reper-
cussão passou a investir na 
iniciativa e hoje tem um bom 
público. 

“Estive na primeira feira 
e superou minhas expectati-
vas totalmente. Participei da 
primeira mais com a intenção 
de divulgar meu trabalho, 
entretanto, o evento deu um 
público extremamente ativo 
e as vendas foi um sucesso. 
A organização foi exemplar”, 
avalia. 

O evento será aberto ao 
público e será das 18h às 22h.

Evento será aberto 
ao público e aconte-
cerá neste sábado, 
dia 4, no Centro de 
Eventos com diver-
sas atrações e comi-
das típicas

Evento será aberto ao público e acontecerá neste sábado

atravessam municípios das 
regiões de Rio Preto, Arara-
quara, São Carlos e Barretos. 
A concessão não prevê novas 
praças de pedágio na região. 
Sobre o assunto, Garcia ga-
rantiu que a região de Rio 
Preto não terá mais praças de 
pedágio, como chegou a ser 
anunciado anteriormente. No 
anúncio feito pelo então go-
vernador João Doria (PSDB), 
no ano passado – e que ren-
deu ao menos duas audiências 
públicas – era dado como cer-
to que 10 novas praças seriam 
implantadas dentro do Lote 
Noroeste. 
“Eu anuncio a relicitação da 
Washington Luiz, com a redu-
ção de 15% do valor do pedá-
gio. Uma parte dos motoristas 
também poderá optar pela 
adoção do sistema de descon-
tos progressivos na tarifa para 
usuário frequente (DUF), mo-
dalidade criada para diminuir 
o custo da viagem a quem faz 
várias passagens pela praça 
de pedágio no mesmo mês. 
Os descontos tarifários pro-
gressivos, que variam de 15% 
a 83% de acordo com a frequ-
ência de uso”, disse Garcia.

da Saúde. A proteção regular 
e obrigatória contra a doença 
é feita nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) para crianças 
entre seis e cinco anos e consta 
da caderneta de vacinação. Na 
vacinação de rotina, a primeira 
é entre seis meses e um ano e 
alcançou 99% do grupo. Na se-
gunda dose, a partir de 1,3 ano, 
a cobertura caiu para 91%. O 
grupo é de 5.034 crianças. Ela 
é uma das proteções da trípli-
ce viral que protege contra a 
varíola, rubéola e o sarampo. 

O sarampo é uma doença 
grave que pode levar a seque-
las neurológicas e doenças 
respiratórias, como pneumo-
nia. Nos casos mais graves, 
ela pode levar ao óbito. O 
Brasil foi declarado área sem 
a prevalência da doença, mas 
voltou para o mapa de preocu-
pações da ONU no ano 2000. 
Michela explica que a queda 
ou desinteresse é motivada por 
campanhas negacionistas, com 
Fake News, passa pela geração 
que não teve contato com a 

Vacinas são aplicadas nas vinte e oito Unidades Básicas de Saúde

Ambas as campanha 
s de vacinação con-
tra o vírus influenza 
e Sarampo foram 
prorrogadas até o 
p´roximo dia 24 em 
Rio Preto

Procon de Rio Preto

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Mirassol recebe o Brasil de Pelotas hoje
BRASILEIRO SERIE C

Como meio de manter toda 
a estrutura, pleno funciona-
mento e assistência a toda 
instituição, um dos meios para 
arrecadar verba, é a Feijoada 
do Juiz, que está em sua ter-
ceira edição. Sob o comando 
da equipe de Paulo Estevão, 
o evento delivery movimenta 
boa parcela da sociedade rio-
-pretense que preza em fazer 
o bem. 

NESTE DOMINGO

Feijoada do Juiz delivery 
em prol da APAE

O evento este ano será no 
dia 5 de junho, das 11 às 14h 
na sede da APAE, que fica lo-
calizada na rua Dr. Raul Silva, 
1863, Nova Redentora. A reti-
rada será no sistema delivery e 
o valor do kit feijoada completa 
custa R$ 70. 

A APAE de São José do Rio 
Preto surgiu com um grupo 
de pessoas da sociedade, que 
movidos a dar oportunidade 
às pessoas com deficiências 
intelectuais, se mobilizou para 
fundar uma instituição que 
concretizasse e tornasse real 
este objetivo. 

Hoje a APAE oferece aten-
dimento a 487 pessoas com 
Déficit Intelectual do nasci-
mento à idade adulta por meio 
de seus programas de diag-
nóstico, estimulação precoce, 
educação infantil, ensino fun-
damental e educação de jovens 
e adultos, além de atividades 
de esporte, lazer e cultura. 

Para mais informações (1) 
2136-1200.

Tentando se manter na 
liderança da Série C do Cam-
peonato Brasileiro, o Mirassol 
enfrenta o Brasil de Pelotas 
neste sábado (4), ás 19h, no 
estádio José Maria de Campos 
Maia. O jogo marca a estreia do 
novo uniforme do Leão, feita 
da cor azul para homenagear 
o antigo clube da cidade: o 

Catalá falou sobre
a possibilidade de
unir experiência
e juventude no time

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Juninão
Será realizado no dia 4 

de junho, sábado, o Juninão 
da Nádia Zann em prol ao 
Instituto dos Cegos de Rio 
Preto, a partir das 19 horas. 
O evento beneficente será a 
comemoração do aniversá-
rio da make up artist, com 
show de samba do grupo 
Visão do Coração, forró 
com Saculejo e a DJ Thalia 
agitando com vários hits ele-
trônicos. O local escolhido 
foi uma chacará nos arredo-
res de Engenheiro Shimitt. 
Com mais de um milhão de 
seguidores no Instagram, 
Nadia Zann promete muito 
agito e diversão neste even-
to. Mais informações (17) 
99681-5858.

Zé  Neto
Por meio da sua as-

sessoria de imprensa, foi 
comunicado que o cantor 
sertanejo Zé Neto, que faz 
dupla com Cristiano, fra-
turou três costelas e ficará 
de repouso absoluto até dia 
16 de junho, sendo obriga-
do a cancelar shows. Ele 
fraturou, nesta sexta-feira, 
3, enquanto fazia aula de 
boxe, quando sentiu fortes 
dores, e foi encaminhado 
direto ao Hospital de Base, 
em São José do Rio Preto, 
onde foi realizado alguns 
exames, identificando pelo 
traumatologista Paulo César 
Espada, as fraturas dos 9º, 
10º e 11º arcos costais, con-
forme boletim emitido pelo 
hospital. A apresentação de 
ontem, em Catanduva, no 
Rodeo Festival, foi apresen-
tada apenas por Cristiano, 
junto com a dupla Neto & 
Henrique.

CULTURA

Exposição “MySelfie” chega ao 
Sesi Rio Preto e fica até julho

De Gigi Manfrinato com 
curadoria de Diana Vaz, a ex-
posição MySelfie, que compõe 
23 esculturas que propõe uma 
grande selfie com personagens 
de épocas distintas, integra o 
projeto Espaço Galeria do SESI 
São Paulo, no foyer do SESI 
São José do Rio Preto entre 3 
de junho e 30 de julho deste 
ano. A visitação em Rio Preto 
acontece de terça a sábado, 
das 9h às 20h, exceto feriados. 
Agendamento escolares e de 
grupos podem ser feitos de 
terça a sexta, das 9h às 11h e 
das 15h às 17h. 

Ao longo de sua carreira, a 

artista visual paulistana Gigi 
Manfrinato desenvolveu uma 
técnica de esculturas em tama-
nho real utilizando argila, mol-
de de gesso e empapelamento 
com jornal, além de tecido, 
cimento e cola. Para MySelfie, 
ela criou 23 esculturas que 
apresentam personagens em 
tamanho real de diferentes 
épocas históricas posando para 
uma foto coletiva. 

Nesta selfie estão presentes 
um senhor de cartola de 1880, 
um hippie da década de 1960, 
um jovem da geração Z e mui-
tas outras figuras, brincando 
com a temporalidade e promo-
vendo a discussão sobre o re-
trato fotográfico e sua transfor-

mação com o passar dos anos. 
Com textos curtos sobre a 
história da fotografia e uma 
sintética linha do tempo, Gigi 
nos convida a participar de sua 
instalação disponibilizando 
roupas, adereços e também 
banquinhos estrategicamen-
te posicionados que podem 
ser usados pelo público para 
fazer parte desta grande sel-
fie. O fenômeno da selfie na 
contemporaneidade também 
é abordado na instalação. 
“Queremos trazer a discussão 
sobre a revolução tecnológica, 
que possibilitou o acesso da 
população aos smartphones 
e mudou o conceito de autor-
retrato”.

Tentando se manter na liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, o Mirassol enfrenta o Brasil de Pelotas neste sábado (4), ás 19h

O Brasil de Pelotas 
vive um momento 
distinto do Miras-
sol. A equipe gaúcha 
está na última posi-
ção da Série C e vem 
de três derrotas

O evento será no 
dia 5 de junho, das 
11 às 14h na sede 
da APAE, que fica 
localizada na rua 
Dr. Raul Silva, 1863, 
Nova Redentora.

Exposição “MySelfie” chega ao Sesi Rio Preto nesta sexta-feira

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Mirassol Atlético Clube. 
Recuperado de lesão, Cami-

lo pode voltar ao time titular. 
Ele foi poupado contra o Altos 
e jogou apenas o segundo 
tempo contra o Botafogo em 
Ribeirão Preto. Nesse tempo, 
o camisa 10 do Leão foi subs-
tituído pela promessa da base 
mirassolense, Kauan, que 
marcou três gols nos últimos 
dois jogos. Ricardo Catalá 
falou sobre a possibilidade de 
unir experiência e juventude 
mesclando Camilo e Kauan no 
time titular. 

“A possibilidade obviamen-
te existe, às vezes temos que 
fazer alguns ajustes, já que 
com dois meias você perde 
um pouquinho de agressivi-
dade, então teríamos que criar 
mecanismos para ele atuarem 
juntos. Mas acho que eles são 
até complementares”, afirmou 
Catalá. 

O Brasil de Pelotas vive um 
momento distinto do Mirassol. 
A equipe gaúcha está na últi-
ma posição da Série C e vem 
de três derrotas seguidas. Já 
o Leão depende apenas de si 
para se manter na liderança. 

SERIE B

Novorizontino tenta encostar no G4
O Grêmio Novorizonti-

no finalizou na manhã desta 
sexta-feira (3) sua semana de 
preparação para partida contra 
o Sampaio Corrêa (MA), no sá-
bado (4), às 16h30, no estádio 
Jorge Ismael de Biasi, em Novo 
Horizonte, pela 10ª rodada 
do Campeonato Brasileiro da 
Série B.

 “É sempre produtivo você 
ter numa Série B e em um 

calendário tão corrido como 
nosso aqui no Brasil, ter uma 
semana cheia para poder tra-
balhar, corrigir os erros do jogo 
anterior. As expectativas para 
o jogo são das melhores pos-
síveis, mas um jogo dentro de 
casa, diante do nosso torcedor, 
um jogo muito importante, 
aquele famoso jogo de seis 
pontos pra gente continuar 
no pelotão de cima”, disse 

o lateral-esquerdo e capitão 
Romário. 

O Tigre do Vale é o sexto 
colocado na Série B, com 13 
pontos em nove partidas. A 
equipe tenta se aproximar do 
G4. O Bahia ocupa a quarta 
posição com três pontos a mais 
que o Novorizontino. 

Semana boa
“Semana boa, principal-

mente para recuperar alguns 
atletas que já vinham ten-
do um desgaste um pouco 
maior, trabalhando algumas 
situações específicas que a 
gente tem margem para me-
lhorar, e foi proveitosa prin-
cipalmente para contar com 
quase o grupo todo pra mais 
esse jogo difícil que a gen-
te tem com o Sampaio Cor-
rêa”, disse o técnico Allan Aal. 

CIDADES / CULTURA

Gustavo Ribeiro

Leo Roveroni
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM - PROCESSO SICOM Nº 29/2022 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de copa, conforme 
descrições e quantidades constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 15/06/2022, às 10h e abertura a partir 
das 10h02min.  
O edital na íntegra e demais informações encontram-se à disposição no PORTAL DE 
COMPRAS, endereço: https://compras.empro.com.br/ e no site da Câmara Municipal 
de São José do Rio Preto http://www.riopreto.sp.leg.br/transparencia/licitacoes/em-
andamento. Esclarecimentos: (17) 3214-7777 ramal 7811 ou 7812. E-mail: 
licitacao@riopreto.sp.leg.br. São José do Rio Preto, 03 de junho de 2022. Ver. Pedro 
Roberto Gomes – Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto – SP. 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE PALESTINA 
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2022 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022 
 

A Prefeitura Municipal de Palestina, através do Setor de Licitações e Contratos, torna pública a 
abertura do processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, destinado à seleção de 
propostas para a contratação de empresa de serviços de obras e engenharia para REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA UBS “JOSEFA DE SOUZA GARCIA” com fornecimento de material, neste 
município, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Projeto, partes integrantes 
do Edital.  A sessão realizar-se-á no dia 22 de junho de 2022, com o início do credenciamento a 
partir das 10h00m, na sede da Prefeitura Municipal de Palestina, Setor de Licitações e 
Contratos, situado na Rua Siqueira Campos, nº. 1380, 1º Andar, Centro, Palestina – SP, CEP: 
15470 – 000. O Edital completo, assim como maiores informações, estará disponível a partir do 
dia 06 de junho 2022, no horário comercial em dias úteis, ou por telefone, através do número 
(17) 3293-1265, ramal 222, podendo, também, ser obtido através de solicitação no endereço 
eletrônico licitacaopmpalestina@gmail.com. Para agilizar o processo de obtenção do edital, 
no campo “Assunto” insira a expressão “Solicitação de Edital – Tomada de Preços 004/2022”, 
Processo Administrativo nº 050/2022 e, no campo “Mensagem”, informe os dados do 
solicitante (razão social/ nome, CNPJ/CPF, endereço completo, telefone/celular e e-mail)”. 

 

Palestina – SP, 03 de junho de 2022. 

 

Reinaldo Aparecido da Cunha 
Prefeito Municipal 

 

Proclamas 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

CONVOCO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇÃO E POSSE, 
DA NOVA DIRETORIA PARA O BIENIO 2022 A 2023, E 
AUTERAÇÃO DO ESTATUTO, DA APFR ASSOCIAÇÃO DE 
PRESERVAÇÃO FERROVIARIA RIOPRETENSE, SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO – SP. 
Art. 1ª Em cumprimento do Art 48 do Estatuto, ficam convocados 
todos os sócios interessados em participarem da ASSEMBLEIA 
GERAL DE ELEIÇÃO E POSSE, DA NOVA DIRETORIA PARA O 
BIENIO 2022 A 2023, E AUTERAÇÃO DO ESTATUTO,, DA APFR 
ASSOCIAÇÃO DE PRESERVAÇÃO FERROVIARIA 
RIOPRETENSE a ser realizada no dia 19 de Junho de 2022     , 
com início às 15:00 horas, em primeira convocação, com a 
presença de 50% + 01 dos sócios, ou as 15:30, em segunda 
convocação, com qualquer números de presente, , a ser realizada 
na Rua Aparecida Nagatti, S/N, Estação Ferroviária do Município de 
Balsamo, SP,  
01 – Registro de Chapa para concorrer até as 09:00 hs do Dia 
15/06/2022. 
02 - O conselho Permanente emitir o parecer aprovando as chapas 
concorrente ou rejeitando respeitando o Estatuto. 
03 – Eleição da Diretoria e de seu conselho fiscal, das chapas 
inscritas e aprovada pelo conselho permanente. 
04 - Aprovação da AUTERAÇÃO DO ESTATUTO. 
05 - Posse da chapa eleita. 
São José do Rio Preto, 20 de maio de 2022. 
 
 
 

Presidente da comissão. 
 

 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

LUIDI AUGUSTO LOPES DA SILVA e BRUNA COLNAGO MARTINS. Ele, brasileiro, natural de 
Olímpia, Estado de São Paulo, nascido aos dezoito (18) de janeiro de um mil novecentos e noventa e dois (1992), 
com trinta (30) anos de idade, assessor de vendas, divorciado, filho de JOAQUIM LOPES DA SILVA FILHO e de 
dona MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DA SILVA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado 
de São Paulo, nascida aos  doze (12) de junho de um mil novecentos e noventa e dois (1992), com vinte  e nove (29) 
anos de idade, auxiliar administrativo, solteira, filha de CARLOS TENORIO MARTINS e de dona VERA LUCIA 
COLNAGO.

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

São José do Rio Preto - SP, três (03) de junho de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

1. MARCIO ROBERTO DOS SANTOS e MICHELE CRISTIANE DA SILVA, sendo ELE 
filho de PAULO SERGIO DOS SANTOS e de ILZA BARBOSA DOS SANTOS e ELA 
filha de EDUARDO LUÍS DA SILVA e de MARIA DE FÁTIMA GOMES SILVA; 

2. MURILO VENTURA FROTA e GEISINARA FERNANDA BUSQUETI DIAS, sendo ELE 
filho de VALDECIR FERNANDES FROTA e de MARILZA DA SILVEIRA VENTURA 
FROTA e ELA filha de NELSON DIAS e de LENIR BUSQUETI DIAS; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 03/06/2022. 
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Sincomerciários

Vestibulinho

O Sincomerciários (Sin-
dicato dos Empregados no 
Comércio) de Rio Preto e 
região tem diversas ativi-
dades para seus associados 
no Clube Social da cato-
goria dentre elas as aulas 
de Ritmos & Funcional e 
Pilates que estão com vagas 
abertas.

As aulas de Ritmos e 
Funcional estão sob o co-
mando da professora Va-
nessinha Pokémon e acon-
tecem  todas as segundas 
e quartas-feiras. As aulas 
de “Ritmos” das 19h00 às 
20h00 e Funcional das 
20h00 às 21h00. 

Pilates -  Por sua vez as 
aulas de Pilates são reali-
zadas de segunda a quinta-
-feira, das 16h às 22h, sob as 
orientações da fisioterapeu-
ta Gabriela. 

Para saber mais sobre valores 
e informações ligue no 3214-7171.

As inscrições para o 
Vestibulinho do segundo 
semestre da ETEC Philadel-
pho Gouvêa Netto termina 
na próxima segunda-feira, 
dia 06. 

Os interessados podem 
ser inscrever exclusivamen-
te pelo site: www.vestibu-
linhoetec.com.br até às 15 
horas do dia 06.

 O valor da taxa de ins-
crição é de R$ 39,00.

Ao todos são ofertados 
430 vagas em 11 cursos. 

O tão esperado Show de 
Prêmios do Sindalquim acon-
tece neste sábado, dia 04, por 
meio de um live no facebook 
da entidade a partir das 9h00 
na Colônia de Férias da cate-
goria em Sales.

Segundo Ilson Martins, se-
cretário geral do Sindalquim 
(Sindicato dos Trabalhadores 

Sindalquim: Show de Prêmios 
acontece hoje a partir das 9h

SORTEIO

Transmissão do sorteio 
vai acontecer ao vivo na 
Página do Sindalquim no 
Facebook

Sérgio SAMPAIO
amaralsampaio@hotmail.com

nas Indústrias da Fabrica-
ção do Álcool, Químicas e 
Farmacêuticas), na última 
quinta-feira, dia 02, os últi-
mos cupons foram recolhidos 
em algumas empresas. To-
das as empresas das quatro 
categorias foram visitadas e 
os trabalhadores puderam 
preencher os cupons para 

participarem do sorteio. “Fo-
ram aproximadamente 45 dias 
percorrendo os locais entre-
gando os cupons”, salientou 
Martins.

Ao todo serão 36 prêmios 
sendo uma TV 50 polegadas 
4K, duas TVs 32 polegadas, 
três bicicletas e 30 cestas 
básicas.

60 Concursados comemoram a posse das tão esperagas vagas  para os cargos públicos da cidade de Rio 
Preto, podendo exercer seus cargos em no máximo 3 meses. Foto Pedro Amaral

Trabalhadores das 
quatro categorias 
que acompanharem 
transmissão concor-
reram ao um sorteio 
extra com um prê-
mio surpresa

Surpresa- Os trabalha-
dores das quatro categorias 
que acompanharem a live 
estarão concorrendo a um 
sorteio extra de um prêmio 
surpresa. 

“Lembramos que a trans-
missão começa às 9 hora 
da manhã e contamos com 
vocês”finalizou Martins.

FRENTISTAS

Clube de Pesca dos Frentistas está a 
disposição da categoria em Cardoso 
O Sindicato dos Frentistas 
têm uma opção de lazer no 
município de Cardoso (127,2 
Km de Rio Preto) é o Rancho 
de Pesca da categoria.
Para utilizar o espaço que 
fica a poucos metros da prai-
nha de Cardoso, o frentista 
pode fazer sua a reserva ex-
clusivamente pelo telefone 
17 3219-9400.
Ao todo são 08 ranchos indi-
viduais para que o frentista 
e seus dependentes possam 
desfrutar momentos de des-
canso e diversão.
No local existe uma piscina 
coletiva para atender a todos 
da família frentista.

O SETH (Sindicato dos 
Empregados em Turismo e 
Hospitalidade) fechou o Acor-
do Coletivo com a Constroeste 
contemplando assim os traba-
lhadores do setor de Limpeza 
Pública que atuam na empresa 
em Rio Preto e em algumas 
cidades da região.

Segundo Sergio Paranhos, 
presidente do SETH, as trata-
tivas foram finalizadas na tar-
de da última terça-feira, dia 31 
de maio, onde foi conquistado 
para os trabalhadores a manu-
tenção das Cláusulas Sociais 

por dois anos, isso significa 
que as mesmas só voltaram 
a ser negociadas em 2024 e 
outra vitória diz respeito as 

ACORDO FECHADO

SETH fecha Acordo 
Coletivo com a Constroeste

Cláusulas Econômicas com a 
reposição de 100% do INPC 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) do período que 
foi de 10,47%.

O sindicalista lembra que a 
data base da categoria é o dia 
01º de maio e que a empresa 
se comprometeu que estes 
novos valores serão pagos 
já no pagamento deste mês 
que acontece no quinto dia 
último – o mesmo percentual 
de reajuste foi aplicado no 
Tíquete Refeição e no Cartão 
Alimentação (Cesta Básica). 

Ele destaca que na avalia-
ção geral as tratativas foram 
positivas, pois conseguiu a 
reposição da inflação total 
e que isto é importante por 
conta da mesma estar superior 
aos 12%.

Mais detalhes do Acordo 
devem ser divulgados apenas 
nos próximos dias, o sindicato 
está no aguardo do fechamen-
to da Convenção Coletiva que 
atinge todos os demais traba-
lhadores do setor de Limpeza 
Pública, fato que deve aconte-
cer em breve.

Reajuste deve ser 
pago no próximo 5º 
dia útil para todos 
os trabalhadores de 
Limpenza Pública da 
empresa em Rio Preto 
e na regão

QUALIFICAÇÃO

Sindhoteleiros promove curso de Bartender para 
qualificar trabalhadores que fazem parte da categoria

O Sindhoteleiros (Sindicato 
dos Trabalhadores em Hotéis, 
Bares, Restaurantes e Similares) 
com o intuito qualificar trabalha-
dores para o setor está promo-
vendo um curso de Bartender na 
sede da entidade em Rio Preto.

Ao todo o curso terá 12 horas, 
atendendo cerca de 30 traba-
lhadores de Rio Preto e Olímpia 
que tiveram a oportunidade de 
se qualificar. 

A proposta do sindicato 
e promover mais cursos de 
qualificação. 

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 02/2022

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São 

Paulo - ARTESP torna público que se encontra aberta a Concorrência Pública Internacional 

nº 02/2022, para a concessão dos serviços públicos de ampliação, operação, conservação, 

manutenção e realização dos investimentos necessários para a exploração do sistema 

rodoviário denominado Lote Noroeste.

Os documentos da licitação (edital, contrato e anexos) estarão disponíveis para consulta  

no site da ARTESP (http://www.artesp.sp.gov.br), a partir de 04/06/2022.

Os interessados poderão apresentar pedidos de esclarecimentos até o dia 31 de agosto de 

2022. Conforme regramento do edital, os pedidos deverão ser encaminhados para o e-mail 

novasconcessoes@artesp.sp.gov.br.

A sessão pública de entrega dos envelopes acontecerá no dia 15 de setembro de 2022,  

às 14h, na sede da B3 (Rua XV de Novembro, 275, Centro), em São Paulo.


