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Aldenis Borim cita custos e 
defende fechamento de UBS

JARDIM FELICIDADE

Conta de água 
terá reajuste 
de 11,73% em 
Rio Preto

O secretário de Saúde de 
Rio Preto, Aldenis Borim, 
confirmou que a intenção 
da pasta é pela desativação 
da UBS do Jardim Felicida-
de. Em entrevista Aldenis 
admitiu que os custos para 
manutenção da unidade, 
no valor de R$ 300 mil por 
mês, estão inviabilizando 
as atividades. Todos aten-
dimentos serão feitos em 
uma nova unidade no Soli-
dariedade. POLÍTICA Pág.3

DATENA
ABANDONA
O apresentador José Luiz Da-
tena avisou que não vai mais 
concorrer nas eleições deste 
ano. POLÍTICA  Pág.3

PRF apreende 457 quilos de maconha na BR-153
Nesta sexta-feira,  dia 1, por volta das 11h30, uma equipe da PRF deu ordem de parada a uma carreta no KM 69 da 
BR-153, em Rio Preto, a fim de fazer uma fiscalização de rotina. A carreta que era conduzida por um homem de 53 
anos e na revista foram encontrados em um compartimento oculto mais de 500 tabletes de maconha, totalizando 457 
quilos da droga. Diante dos fatos, a droga foi apreendida e o condutor da carreta foi detido..  
CIDADES Pág.4

Divulgação SMCS

ÁREA INVADIDA

Prefeitura 
vai pedir 
reintegração 
de posse

CIDADES    Pág.3

OLÍMPIA

Equoterapia 
com arena 
coberta é 
inaugurada 

O equipamento foi implan-
tado na sede da APAE, por 
iniciativa da diretoria da 
entidade, e contou com a 
união de esforços de vo-
luntários, sociedade civil 
e investimentos do poder 
público. O espaço, que leva 
o nome da família olimpien-
se “Gianoto”, em agradeci-
mento a toda contribuição 
prestada à instituição, há 
anos, foi entregue na tarde 
do dia 29. 
CIDADES Pág.5

CULTURA

Conheça a 
programação 
do FIT para 
este ano
A Prefeitura Municipal 
de Rio Preto, por meio 
da Secretaria de Cultura 
em parceria com o Sesc 
São Paulo, divulgou nes-
ta quinta-feira (30/6), a 
programação do Festival 
Internacional de Teatro 
de  Rio Preto (FIT), que 
retorna à cena cultural 
em 2022  sendo realiza-
do de 21 a 30 de julho. 
O festival completa 53 
anosde história.
CIDADES Pág.6

CAGED

Rio Preto cria 
3,3 mil vagas
de emprego 
em cinco meses
Rio Preto criou 3.363 vagas 
de trabalho nos 5 primeiros 
meses de 2022, segundo 
levantamento do Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged). 
Foram admitidos 34.647 
trabalhadores e demitidos 
31.684. Apenas em maio, 
último levantamento da 
pesquisa do Caged, foram 
1.087 novas vagas com car-
teira assinada. 
CIDADES Pág.5

A tarifa de água e esgoto do 
Semae - Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto 
de Rio Preto - terá correção 
de valor de 11,73%, com base 
no IPCA – Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo. No 
último dia 23, o Conselho 
Consultivo do Semae apro-
vou a proposta apresentada 
pela comissão técnica da 
autarquia. Já a tarifa social, 
destinada às famílias em 
situação de vulnerabilidade, 
não sofrerá correção.
CIDADES  Pág.6

MERCADO

Preço do leite 
dispara e 
produto ainda 
pode faltar
Segundo o diretor da APAS 
(Associação Paulista de 
Supermercados) José Luiz 
Sanches, a indústria do leite 
pode sim ser ainda mais 
afetada com o agravamento 
da estiagem que está che-
gando. O produto poderá 
faltar das prateleiras.
CIADES Pág.5

PRF apreende 457 quilos de maconha em carreta na BR-153

Festival Internacional de Teatro será realizado entre os dias 21 e 30 de julho e terá 31 espetáculos

Divulgação

Divulgação

Divulgação

SEMAE
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Auriculoterapia e seus
benefícios neurofisiologicos 

Cardiopatia congênita: a importância da parceria
público-privada no acesso à assistência especializada

A Auriculoterapia Neurofi-
siológica, técnica desenvolvida 
pelas doutoras Lirane Car-
neiro-Suliano e Sandra Sil-
vério-Lopes, especialistas em 
acupuntura, que após longos 
anos de estudo sobre o tema, 
conduziram pesquisas sobre 
a estimulação do pavilhão 
auricular, onde amostras de 
neuroimagens captadas por 
neurometria, demonstaram o 
efeito da auriculoterapia sobre 
o sistema nervoso central, cor-
roborando assim para a com-
provação científica da técnica. 
Autoras dos livros – Atlas de 
Auriculoterapia de A a Z, 5ª 
edição e Protocolos Clínicos 
de Auriculoterapia, 4ª edição, 
entre outros, são pioneiras no 
ensino desta técnica promisso-
ra no controle e tratamento de 
mais de 200 doenças, reconhe-
cida inclusive pela Organização 
Mundial de Saúde - OMS.

A Auriculoterapia Neuro-
fisiológica não é uma técnica 
baseada em religiões ou misti-
cismo como muitos acreditam 
devido sua origem baseada na 
Acupuntura, técnica que existe 
há mais de 2 mil anos. Naquela 
época era muito dificil explicar 
como o corpo funcionava, 
então a teoria energética foi 
muito bem aceita, uma vez 
que o beneficio da técnica era 
percebido quase que imedia-
tamente após a sua realização. 

De fato, sabemos o quanto 
a ciência evoluiu durante todo 
esse tempo, de forma que hoje 
podemos explicar o que ocorre 
com o organismo quando es-
timulamos pontos específicos 
da orelha com diferentes mate-
riais. A tecnologia possibilitou 
a realização de estudos com 
neuroimagem através de neu-
rometria, antes, durante a após 
o estímulo da auriculoterapia, 
comprovando então a libera-
ção de neurotransmissores 
pelo cérebro.

A auriculoterapia como mi-
crossistema está fundamenta-
da em bases neurofisiológicas, 
sendo a orelha considerada 
uma zona reflexa, ou seja, uma 
região especial do corpo que, 
quando estimulada adequa-
damente, se conecta por vias 
nervosas aferentes ao sistema 
nervoso central e deste ao sis-
tema nervoso autônomo. Estes 
estímulos periféricos provocam 
respostas neuroendócrinas que 
auxiliam no tratamento de 
mais de 200 doenças.

A  estimulação de pontos 
específicos no pavilhão auricu-
lar possui o objetivo de tratar 
problemas físicos e psíquicos, 
de maneira complementar ou 
como terapia propriamente 
dita.

Auriculoterapia neurofi-
siologica é uma técnica base-
ada na acupuntura tradicional 
chinesa, porém com algumas 
diferenças, principalmente no 
que diz respeito ao diagnós-
tico realizado pela anamnese 
do paciente. A localização de 
pontos na neurofisiologica é 
baseada no mapeamento do 
pavilhão auricular através de 
neuroimagens cerebrais, tec-
nologia que não existia quando 
a acupuntura foi criada, por 
isso ela é tão eficaz e traz resul-
tados tão expressivos.

As doutoras Sandra Sil-
vério-Lopes e Lirane Car-

neiro-Suliano, publicaram 
exemplos destas  imagens 
produzidas durantes suas 
pesquisas, contribuindo gran-
demente para elucidação da 
ação da auriculoterapia sobre 
o cérebro humano e seus efei-
tos benéficos ao organismo. 

Com estas informações 
espero que você se sinta seguro 
e confiante para se valer desta 
terapia integrativa, que agrega 
qualidade de vida em diversas 
enfermidades, proporcionan-
do bem estar, alívio das dores 
e sintomas indesejáveis, como 
os ocasionados por exemplo 
pela quimioterapia durante o 
tratamento oncológico.

É possível usar está técnica 
em pacientes com câncer e que 
estão fazendo tratamento de 
quimioterapia.

A quimioterapia é um tra-
tamento agressivo e temido 
por muitos, devido seus efeitos 
indesejados, como náuseas 
e vômitos, perda de apetite, 
fadiga e dores. A vasta gama 
de sintomas físicos durante o 
tratamento oncológico acar-
reta  também em sintomas 
emocionais, como ansiedade, 
insônia e medo.

Muitas pessoas acreditam 
que não há nada a se fazer 
em relação a estes sintomas, 
que o paciente apenas precisa 
suportá-los até que tratamento 
oncológico termine. 

Este pensamento está equi-
vocado! Atualmente existe 
vasta literatura comprovando 
os efeitos da Auriculoterapia 
no alívio e até resolução destes 
sintomas em oncologia, aju-
dando o paciente a suportar 
todo o tratamento e enfrentar 
o câncer de maneira menos 
sofrida e impactante para a sua 
qualidade de vida.

Se você conhece alguém 
que esta passando por esta 
situação e precisa de ajuda, 
encaminhe para um auricu-
loter para um profissional de 
saúde habilitado em Auriculo-
terapia Neurofisiológica pode 
ser bastante animador e até 
fundamental para o controle 
dos sintomas indesejaveis 
provocados pelo  tratamento 
oncológico. A tecnica pode 
ser realizada de  forma to-
talmente não invasiva, com 
laser e sementes de mostarda 
ideal para paciente com baixa 
imunidade pois não há risco 
infeccioso. Então pessoas com 
aversão a agulhas ou que pos-
suem contra-indicações ao uso 
das mesmas também podem 
usufruir dos benefícios desta 
técnica maravilhosa!

Após incorporar a auri-
culoterapia neurofisiologica 
no atendimento dos meus 
pacientes, pude notar alívio da 
dor, melhora da disposição e 
do humor,  do sono e atenção. 
Só benefícios e todos os meus 
pacientes gostam e se sentem 
seguros ao receber a técnica. 
Mais que uma tendência de 
mercado, a auriculoterapia é 
um recurso com grande po-
tencial.

*A Dra Lara Molino é 
fisioterapeuta do hospital 
Beneficiencia Portuguesa 
de São Paulo , Capital e 
gentilmente  cedeu esta 
matéria para nossa coluna 
Saúde e fisio. Acompanhe! 

Aristides Sabino, natural de Nova 
Luzitania-SP, faleceu aos 79 anos de 
idade. Era casado com Sra. Joana 
Rosa do Nascimento Sabino e deixa 
os filhos Tania Regina, Sandra Maria, 

FALECIMENTOS E MISSAS

Rosandra Rosa e Joaquim Carlos. 
Será sepultado no dia 01/07/2022 
às 17h, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o Ce-
mitério São João Batista.

A pandemia fez com que as 
relações de trabalho e a pres-
tação de serviços ganhassem 
novos formatos. E, claro, as 
sessões de terapia conduzi-
das por psicólogos também 
passaram por atualizações. O 
olho no olho com terapeutas 
migrou para ambientes digi-
tais. Alguns ainda mantêm 
esse padrão de atendimento, 
outros retomaram o contato 
presencial. Mas quando a 
terapia envolve crianças, em 
que o lúdico é um dos princi-
pais mecanismos das sessões, 
qual é a melhor opção? Uma 
terapia por meio de telas ou 
em um consultório?

A intensificação da vida 
digital trouxe oportunidades 
para a construção de técnicas 
apropriadas à psicoterapia 
online com crianças, uma 
vez que por um considerável 
tempo o que era impensável 
se transformou em uma úni-

Terapia online para crianças: 
sucesso ou tempo perdido?

Helen Mavichian O brincar dentro do consultório tem a 
função de integrar partes dissociadas da 
natureza humana: dentro e fora, realidade 
externa e interna, razão e afeto

ca possibilidade. Ao falar de 
atendimento psicoterapêutico 
infantil online a pergunta que 
fica é: como estar junto, em-
prestar o corpo, brincar, sem 
um encontro presencial? O 
atendimento online seria um 
caminho viável ou com pouca 
eficiência?

Para começo de conversa 
é importante considerar que 
brincar em um atendimento 
terapêutico é muito mais do 
que “uma simples brinca-
deira”. O brincar dentro do 
consultório tem a função de 
integrar partes dissociadas 
da natureza humana: dentro 
e fora, realidade externa e 
interna, razão e afeto, afirma 
o psicanalista Donald Woods 
Winnicott em seu livro O Brin-
car & a Realidade. Não sendo 
nem da ordem da realidade 
interna, nem da realidade 
externa, o brincar se dá entre 
essas duas realidades, numa 
zona intermediária denomina-
da espaço potencial.

A psicoterapia, nas pala-
vras de Winnicott, se efetua 
na sobreposição de duas áreas 
do brincar, a do paciente e a 
do terapeuta. A psicoterapia 

trata de duas pessoas que brin-
cam juntas. Na terapia online 
onde o brincar não é possível, 
o trabalho realizado pelo te-
rapeuta não precisa de um 
espaço físico-presencial, no 
caso o consultório, para que a 
psicoterapia aconteça, mas de 
espaços transicionais, que per-
mitam o trânsito entre mundo 
interno e mundo externo.

É importante ressaltar que 
o brincar online não tem a ver 
com jogos eletrônicos ou afins, 
mas sim com a possibilidade de 
propiciar o surgimento de um 
espaço transicional. O maior 
desafio na clínica online diz 
respeito às crianças que têm o 
brincar comprometido. Nesses 
casos, a participação da família 
torna-se imprescindível, uma 
vez que ela é necessária para 
promover situações ou objetos 
que possam criar transiciona-
lidade. Desse modo, pode ser 
que as sessões tenham que 
acontecer com a criança e os 
pais, a criança e um dos pais, 
a criança e um irmão ou com 
toda a família. 

Com as crianças que têm 
maior capacidade de brincar, 
o manejo pode ser ao realizar 

a brincadeira de forma simul-
tânea, cada um de um lado da 
tela. Uma vez que “as crianças 
brincam com mais facilidade 
quando a outra pessoa pode e 
está livre para ser brincalho-
na”, como diz Winnicott em 
seu livro. Seja o terapeuta ou 
os pais da criança, precisa-
mos, mais do que nunca, ser 
criativos! 

A clínica online com crian-
ças exige criatividade e dis-
ponibilidade para adaptar as 
técnicas originalmente cons-
truídas para as intervenções 
presenciais. Porém, cabe lem-
brar que, assim como acontece 
em atendimentos presenciais, 
são as crianças que irão ensi-
nar quais técnicas e recursos 
podem ser aplicadas com efi-
ciência. 

Em resumo, a terapia on-
line é um sucesso desde que, 
de ambos lados da tela, haja 
adultos disponíveis para ofe-
recer o que as crianças preci-
sam, no momento em que elas 
precisam.  

 
* Helen Mavichian é 

psicoterapeuta especiali-
zada em crianças e ado-
lescentes e Mestre em 
Distúrbios do Desenvolvi-
mento pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 
É graduada em Psicologia, 
com especialização em 
Psicopedagogia. Pesqui-
sadora do Laboratório de 
Neurociência Cognitiva e 
Social, da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 
Possui experiência na 
área de Psicologia, com 
ênfase em neuropsicolo-
gia e avaliação de leitura e 
escrita. Mais informações 
em https://helenpsicolo-
ga.com.br/

A cardiopatia congênita 
não é um problema novo 
e muito menos incomum. 
No Brasil, pelo menos 30 
mil crianças nascem com a 
patologia todos os anos. Em 
situações mais graves, a en-
fermidade é responsável por 
30% dos óbitos de bebês com 
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até 28 dias de vida. Os dados 
mostram o quanto ter uma 
jornada completa de cuidados 
do feto à vida adulta, desde o 
diagnóstico até a reabilitação, 
é fundamental para o desen-
volvimento do paciente, com 
a possibilidade de se reverter a 
doença em até 80% dos casos. 

No entanto, por ser uma 
enfermidade de alta com-
plexidade, é preciso contar 
com um centro especializado, 
capaz de oferecer os cuidados 
de ponta. No Hcor, hospital 
referência em cardiologia no 
País, há uma área exclusiva 
para cardiopatias congênitas, 
com uma estrutura física, 
clínica e tecnológica especia-
lizada. No espaço, é possível 
fazer diagnósticos, consultas, 
exames, internações, cirurgias 
(incluindo a de transplante do 
coração) e reabilitação física e 
cognitiva. 

Como existem poucos lo-
cais como esse no País, o tra-
balho conjunto de instituições 
públicas e privadas se torna 
uma alternativa para salvar a 

vida de milhões de brasileiros. 
Entre as iniciativas disponí-
veis, está o projeto do Minis-
tério da Saúde, conduzido pelo 
Hcor dentro do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento 
Institucional do Sistema Único 
de Saúde (PROADI-SUS), via 
regulação nacional. A iniciativa 
oferece assistência completa a 
gestantes e crianças, de todo 
território nacional, que são 
encaminhadas pelo Ministério 
da Saúde. 

Por meio desta parceria, de 
1º de janeiro de 2021 a 11 de 
maio de 2022, foram atendidos 
48 pacientes e realizadas 131 
consultas e 85 cirurgias, além 
de 140 exames. A maioria das 
pessoas beneficiadas (85%) 
reside no Norte e Nordeste 
do País, regiões em que há 
maior carência de assistência 
especializada -- os chamados 
“vazios assistenciais”, infeliz-
mente ainda muito comuns 
no Brasil. 

Por ser um hospital filan-
trópico, o Hcor investe, ainda, 
em outras ações de responsa-

bilidade social para auxiliar 
pacientes com cardiopatias 
congênitas que não têm acesso 
à saúde suplementar, como 
o programa de gratuidade, 
que permitiu a realização de 
663 consultas e 291 exames 
também entre 1º de janeiro 
de 2021 a 11 de maio de 2022. 

Esta união entre institui-
ções públicas e privadas é 
essencial para diminuir a fila 
de espera pelo tratamento 
especializado e reduzir os ín-
dices de mortalidade infantil 
decorrentes de malformações 
cardíacas. Existem cardiopa-
tias congênitas que, ao serem 
tratadas na infância, permitem 
o desenvolvimento muito pró-
ximo à normalidade na idade 
adulta, contribuindo com a 
qualidade de vida da pessoa e 
a sustentabilidade do sistema 
de saúde como um todo.

*Por Ieda Jatene, car-
diologista líder do serviço 
de Cardiologia Pediátrica 
e Cardiopatias Congênitas 
do Hcor



O secretário de Saúde de 
Rio Preto, Aldenis Borim, 
confirmou ao Dhoje Interior 
que a intenção da pasta é 
pela desativação da UBS do 
Jardim Felicidade. Em entre-
vista Aldenis admitiu que os 
custos para manutenção da 
unidade, no valor de R$ 300 
mil por mês, estão inviabili-
zando as atividades. Todos os 
atendimentos serão feitos em 
uma nova unidade no bairro 
Solidariedade. 

“Não conseguimos manter 
as duas, ou funciona uma ou 

funciona outra. Foi feito um 
estudo que aquele local onde 
foi feito é distante para toda a 
região. Ela precisava ser ade-
quada, é antiga”, disse Borim. 
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Política A saga do STF
STF se manterá vigilante em prol das 
eleições, diz presidente ministro Luiz 
Fux em discurso no plenário

PEC de Bondades
Senado aprova PEC com pacote de 
auxílios a carentes e a caminhoneiros 
às vésperas da campanha eleitoral

A Procuradoria Geral do 
Município (PGM) vai pedir 
reintegração de posse de uma 
área pública de 5.760 metros 
quadrados que foi cedida em 
comodato ao Rio Preto Esporte 
Clube. A área foi ocupada irre-
gularmente por uma Constru-
tora, que cercou o terreno com 
alambrado e a transformou 
em canteiro de obras para dar 
suporte a uma construção que 
faz ao lado. Ela afirmou que 
foi autorizada da diretoria do 
Clube. 

Ao tomar conhecimento, a 
Prefeitura comunicou o clube 
e a empresa para desocuparem 
e devolver a área ao município. 

Prefeitura vai pedir reintegração 
de posse de área ocupada

POLÊMICA

No entanto, após 40 dias da 
notificação, a Construtora não 
retirou o alambrado que cerca 
a área. Apenas desativou can-
teiro de obras. A diretoria do 
Rio Preto também não tomou 
nenhuma providência. 

A denúncia da ocupação 
da área foi feita pelo grupo 
“denunciariopretoec ec”, for-
mado por sócios do Clube, e 
por moradores da região. O 
descumprimento da notifica-
ção provocou o encaminha-

Notificada, a construto-
ra desmontou o canteiro 
de obras, mas mantém a 
área cercada com 
alambrado

CÂMARA

Veto a distribuição de
absorventes será analisado

Prefeitura vai pedir reintegração de posse de área ocupada

Veto a projeto que dá absorventes está na pauta

A Câmara de Rio Preto 
analisa na sessão de terça-fei-
ra, 5, veto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) a projeto que 
obriga a Prefeitura de Rio 
Preto fornecer absorventes hi-
giênicos às mulheres carentes 
do município. A proposta foi 
aprovada por unanimidade 
durante sessão da Câmara Mu-
nicipal do dia 3 de maio, mas 
vetada por Edinho. O projeto 
é de autoria do vereador João 
Paulo Rillo (Psol). 

No veto Edinho apontou 
invasão de competência, já que 
o assunto deve ser tratado pelo 
Executivo. “Criam obrigações 
para a administração local, 
invadindo a esfera da gestão 
administrativa, que cabe ao 
Poder Executivo, e envolve 
o planejamento, a direção, a 
organização e a execução de 
atos de governo”, disse na 

justificativa o prefeito. 
Edinho afirma ainda que 

não existe previsão financeira 
no orçamento deste ano o que 
inviabiliza a entrega de absor-
ventes as mulheres carentes de 
Rio Preto. 

“A proposição legislativa 
que crie ou altere despesa obri-
gatória ou renúncia de receita 
deverá ser acompanhada da 
estimativa do seu impacto or-
çamentário e financeiro. Sendo 
que a Propositura em questão 
não se compatibiliza com as 
leis orçamentárias vigentes, 
sendo vedado o início de pro-
gramas, projetos e atividades 
não incluídos na lei orçamen-
tária anual”, diz Edinho. 

Tribunal
O Órgão Especial do Tri-

bunal de Justiça de São Paulo 
anulou recentemente uma lei 
de Ribeirão Preto, de autoria 
de vereador, que previa o for-
necimento de absorventes.

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação SMCS

Secretário cita custos e defende 
fechar UBS do Jardim Felicidade

SAÚDE

Um abaixo-assinado foi 
elaborado e entregue 
aos vereadores na ses-
são de terça-feira, 29

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

O anúncio do fechamento 
da UBS do Felicidade revoltou 
os moradores do bairro. Na 
segunda-feira, 28, cerca de 60 
deles protestaram em frente 
a unidade. Eles exigem a ma-
nutenção da UBS aberta e do 
atendimento médico no local. 

A Prefeitura anunciou que 
a abertura de uma unidade 
no bairro Solidariedade dis-
pensaria o funcionamento 
de outro serviço próximo. 
Os moradores dizem que 
pessoas idosas e crianças vão 
ter problemas. Para eles, o 

Solidariedade é longe e para 
chegar é necessário passar por 
uma vicinal. 

Um abaixo-assinado foi 
elaborado e entregue aos ve-
readores na sessão de terça-
-feira, 29. Na mesma sessão 
ficou acertado que na próxima 
quinta-feira, 7, Aldenis irá a 
Câmara dar explicações sobre 
o fechamento da unidade. 

“Vou na Câmara mostrar 
e explicar esses dados e ob-
viamente vai depender de 
discussão, porque as duas 
não dá para serem mantidas. 

é antes de você ficar fazendo 
novas unidade você pegar as 
unidades que não estão com 
bom atendimento, humani-
zado, com qualidade, fazê-la 
em uma mesma região para 
melhorar. Não adianta fazer 
uma unidade linda, longe e 
deixar uma onde tem uma 
densidade populacional enor-
me e faze-la pequena”, diz.    
Segundo Aldenis a unidade do 
Solidariedade para onde serão 
transferidos os atendimentos 
da população do Jardim Feli-
cidade é quatro vezes maior. 

CUSTO DE 

300
MIL REAIS por mês é 
o valor que a unida-
de consome por mês, 
segundo o secretário 
de Saúde

Secretário da Saúde Aldenis Borim cita custos e defende fechamento da UBS do Jardim Felicidade

Não dá para comparar uma 
unidade que vai ser maior 
do que esta que a gente tem 
hoje”, diz Aldenis. 

Encontro
Questionado pelo Dhoje 

sobre a possibilidade do não 
fechamento da UBS após o 
encontro com os vereadores 
e toda repercussão negati-
va junto aos moradores do 
bairro, o secretário defendeu 
uma nova política na área da 
saúde, em especial das UBS’s. 

“A política hoje da saúde 

Datena diz 
que não vai 
disputar 
eleição

O  a p r e s e n t a d o r 
de TV José Luiz Date-
na (PSC) afirmou nesta 
quinta-feira (30) que não 
será mais candidato ao 
Senado por São Paulo com 
o apoio do presidente Jair 
Bolsonaro (PL). 

Em 13 de maio e em 
outras ocasiões, Datena 
anunciou que disputaria o 
cargo de senador. 

Nesta quinta, no Palá-
cio da Alvorada, em Bra-
sília, Bolsonaro afirmou 
que apoiava Datena para 
o Senado em São Paulo. 

“Eu estou com o Date-
na lá. Fechei com o Date-
na. Tá no outro partido. 
E tem críticas, como tem 
gente que critica o Tarcí-
sio”, disse. 

À tarde, em seu pro-
grama na TV Band, Date-
na agradeceu a Bolsonaro 
por tê-lo escolhido para 
a vaga, mas afirmou que 
prefere continuar defen-
dendo a população da 
“tribuna que ocupa há 
tantos anos”.  

“Em primeiro lugar, eu 
queria deixar minha pala-
vra de carinho para com o 
presidente da República, 
que hoje de manhã deu 
uma declaração que tinha 
me escolhido como can-
didato ao Senado em São 
Paulo. E foi isso mesmo 
que foi acordado. Mas 
eu pensei bem, e resolvi 
seguir o meu caminho.”

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

mento à PGM pedido para ela 
peça a reintegração de posse. 
A informação é da Secretaria 
de Comunicação da Prefeitura. 

Dia 18 de maio, o proprie-
tário da construtora, Sebastião 
Dias Filho, surpreso com o 
questionamento, perguntou: 
“Eu estaria usando uma área 
pública?”, acrescentando: 
“Aquela área está sob a con-
cessão do Rio Preto Esporte 
Clube. O Rio Preto me auto-
rizou temporariamente, por 
um período de 120 dias, em 
função da obra do lado, utilizar 
ela, simplesmente isso. É um 
período curto. É em função de 
uma escavação de uma obra 
que está sendo feito”. 

Ao desligar o telefone, sem 
dar mais detalhes, ele disse 
que uma pessoa específica 
seria o responsável pela de-
núncia e criticou os jornalistas. 
A Prefeitura não informou se 
o pedido será extrajudicial ou 
se vai entrar com uma ação 
de reintegração de posse na 
Justiça.

Raphael FERRARI

Agências dos Correios mudam horário
RIO PRETO, CATANDUVA E FERNANDÓPOLIS

Desde ontem 1º de julho, 
as agências dos Correios de 
Rio Preto e de duas cidades da 
região, Catanduva e Fernan-
dópolis, passam a atender em 
novo horário. 

Segundo a assessoria de 
imprensa dos Correios o ob-
jetivo é oferecer atendimento 
com expediente ampliado aos 
clientes que utilizam os pro-
dutos e serviços dos Correios, 

além de mais conveniência e 
praticidade especialmente aos 
lojistas que atuam no comércio 
eletrônico. 

A unidade mais próxima da 
região central, por exemplo, 

localizada na Rua Prudente 
de Moraes, Centro, irá atender 
das 9h às 18h; já o novo horário 
da agência localizada no Rio 
Preto Shopping, será das 11h 
às 19h.

Divulgação

Reprodução Agência Brasil

Divulgação
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CIDADES Queda fatal
Na manhã de ontem um motociclista 
morreu após cair na Rodovia Washing-
ton Luís e ser atropelado por carros

Estelionato
Uma aposentada, de 65 anos, residen-
te no Vale do Sol, teve um prejuízo de 
R$ 7.980,00 após cair num golpe

Nesta sexta-feira,  dia 1, por 
volta das 11h30, uma equipe 
da PRF deu ordem de parada 
a uma carreta no KM 69 da 
BR-153, em Rio Preto, a fim 
de fazer uma fiscalização de 
rotina. 

A carreta que era conduzi-
da por um homem de 53 anos 
e na revista foram encontrados 
em um compartimento oculto 
mais de 500 tabletes de ma-
conha, totalizando 457 quilos 
da droga. 

Diante dos fatos, a droga 
foi apreendida e o condutor 
da carreta foi detido.

Deic
Investigadores da Deic de 

Rio Preto apreenderam na 
noite desta quinta-feira, 30, 
mais de um quilo de drogas, 
sendo 410 gramas de crack e 
650 gramas de cocaína, subdi-
vididos em vários tamanhos, 
após a prisão de três homens 
no Jardim Amizade, na última 
terça-feira, 28, por tráfico e 
posse ilegal de arma. 

Segundo a delegacia espe-
cializada, naquela ocasião, a 
equipe localizou balança digi-
tal, duas porções de cocaína e 
uma porção maior do mesmo 
entorpecente que ainda seria 
fracionado. 

Em diligências, os investi-
gadores identificaram o escon-
derijo do restante das drogas 
em uma casa no bairro Leal-
dade. 

A moradora da residência 
e eventual guardadora do nar-
cótico não foi encontrada, mas 
será investigada junto com os 
demais no mesmo inquérito 
policial. 

PRF apreende 457 quilos de maconha 
em carreta na BR-153 em Rio Preto

TRÁFICO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

PM prende 
suspeito de 
vários crimes
furtando

Dinheiro
Em patrulhamento no João 

Paulo II, em área conhecida por 
ser ponto de tráfico, no final 
da manhã desta quinta-feira, 
30, uma viatura da PM surpre-
endeu um jovem, de 18 anos, 
recolhendo dinheiro da venda 
ilícita de drogas. Ao ver os po-
liciais militares, ele tentou fugir 
e pulou o muro de uma escola 
infantil, onde se escondeu, mas 
foi capturado. 

Com o acusado, que já tinha 
passagens criminais anteriores, 

foram apreendidos R$ 1.469,00, 
uma porção de maconha e um 
revólver calibre 32, carregado 
com cinco munições intactas. 

Um homem, de 43 
anos, foi preso em fla-
grante pela Polícia Militar 
pelo furto de uma lata de 
tinta em um conjunto re-
sidencial em construção, 
no Jardim dos Buritis, em 
Rio Preto, às 12h30 desta 
quinta-feira, 30. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, ele é 
acusado de ter cometido 
vários furtos em obras 
e residências do bairro, 
com a ajuda de cúmpli-
ces. 

Testemunha
Uma testemunha, que 

já havia visto o ladrão co-
metendo outros crimes, o 
surpreendeu carregando 
a lata e escondendo em 
um matagal nas imedia-
ções. O popular acionou 
a PM. 

Viatura
Quando a viatura che-

gou, o criminoso tentou 
fugir e acabou caindo em 
um buraco. 

Durante o trajeto até 
a delegacia de plantão o 
indiciado tentou danificar 
o camburão e começou 
a se debater dentro do 
compartimento reserva-
do aos presos. 

Ele ficou com um ‘galo’ 
na cabeça, sendo medica-
do na UPA Tangará. 

Levado até o Plantão, 
o autuado teve a prisão 
convertida em preventiva 
e foi transferido para a 
carceragem local.

Investigadores da Deic apreenderam 
na noite de quinta-feira, 30, mais de um 
quilo de drogas, sendo 410 gramas de 
crack e 650 gramas de cocaína, após a 
prisão de três homens

FORAM ACHADOS

500
TABLETES  de maco-
nha na carreta durante 
vistoria; condutor de 53 
anos foi detido e preso 
por tráfico

Mais de 450 quilos de maconha foram apreendios pela PRF ontem na BR-153, em Rio Preto

NO LAFAYETE

Ladrão apanha e 
acaba preso pela PM

Um furto em residência, 
no Jardim Dom Lafayete, na 
Região Norte de Rio Preto, na 
manhã desta quinta-feira, 30, 
terminou com o acusado preso 
em flagrante pela PM, após 
apanhar de populares. 

Para os militares, o suspei-
to disse que havia abandonado 
o emprego e estava “na noia há 
dez dias”. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o autuado, de 29 anos, 
que não tinha antecedentes 
criminais, foi visto saindo da 

casa por vizinhos, carregando 
uma mala com eletrônicos e 
pertences pessoais e uma mo-
chila com carnes congeladas. 

Moradores perseguiram o 
ladrão e o agrediram. Quando 
a viatura chegou o encontrou 
com escoriações, socorrendo-o 
até a UPA Norte. 

A dona do imóvel, de 50 
anos, foi avisada do furto e 
reconheceu os objetos que es-
tavam com o indiciado, o qual 
arrombou a porta da cozinha 
e revirou o quarto da mulher.

Para os pms, ele disse que 
anda armado para sua defesa 
pessoal, pois está jurado de 
morte por causa da ‘guerra dos 

bairros’. 
Na delegacia, a prisão por 

associação para o tráfico e porte 
ilegal de arma foi convertida em 
preventiva e o autuado.. 

Prudente 
Já a Polícia Militar apreen-

deu 97,7quilos de cocaína den-
tro de um compartimento secre-
to em um ônibus de turismo. O 
flagrante ocorreu quarta-feira, 
29, em Presidente Prudente.

(Colaborou - Sarah 
BELLINE)

Presos por tentativa de  latrocínio
A DIG/Deic de Rio Preto 

prendeu nesta quinta-feira, 
30, o segundo suspeito de 
participar de uma tentativa de 
latrocínio na região da zona do 
meretrício. Há uma semana 
foi presa sua cúmplice, uma 
travesti. 

O crime aconteceu no dia 
25 de maio e a vítima precisou 
de atendimento médico, após 
levar várias facadas. 

Após as diligências, os in-
vestigadores localizaram a 
travesti que teria participado 
na execução do delito. Ainda 
em diligências sobre coautoria, 
identificaram o responsável 
pelos golpes de faca que quase 
matou a vítima e foi represen-
tada pela prisão temporária 
de ambos.

Quando foi preso, o ho-
mem, de 32 anos, portava uma 

faca que pode ter relação com 
os fatos e será encaminhada à 
perícia. 

O acusado após o atentado 
migrou para a área central da 
cidade e continuou a praticar 
roubos e furtos contra pedes-
tres. 

A DIG pede que vítimas 
de roubos nos últimos 15 dias 
compareceram no DEIC para 
reconhecimento do suspeito. 

HOMEM E TRAVESTI

NO ELDORADO

Carro da prefeitura 
furtado é abandonado

Um Fiat Fiorino, perten-
cente à Prefeitura de Rio Preto, 
foi encontrado abandonado, 
sem bateria, na madrugada 
desta sexta-feira, 1, no bairro 
Eldorado, por policiais mili-
tares. 

Prefeitura
Ao ser comunicado do fato 

um servidor municipal acabou 
descobrindo que vários objetos 
do barracão no Jardim Gisete, 
onde estava o veículo, haviam 
desaparecidos. 

Além do carro recuperado, 
foram levados por ladrões 130 
metros de fios e cabos, seis 
aparelhos de som 3x1, qua-
tro baterias automotivas, um 
compressor, uma geladeira, 
um freezer, três furadeiras 
elétricas, duas esmerilhadeiras 
e uma lavadora de alta pressão. 

Sem pistas
O furto segue sendo in-

vestigado, sem pistas até o 
momento, pela Polícia Civil 
rio-pretense

NO SOLO SAGRADO

Vítima diz que foi
baleada por engano

Uma guarnição da Polícia 
Militar foi acionada, na noite 
desta quinta-feira, 30, para 
um chamado de tentativa de 
homicídio no Solo Sagrado, em 
Rio Preto. A vítima, de 23 anos, 
foi baleada na perna direita. 

Familiares socorreram o 
jovem para a UPA Norte, onde 
conversou com a guarnição e 
disse que acredita que o ati-
rador o confundiu com outra 
pessoa. 

Segundo o paciente, ele 
estava na frente de sua casa, 

na calçada, mexendo em sua 
motocicleta quando passou um 
Honda Civic e o motorista fez 
dois disparos com o carro em 
movimento. 

Ao perceber que não tinha 
atingido o rapaz, o bandido 
parou o veículo e atirou mais 
três vezes, fugindo para rumo 
desconhecido. 

Peritos da Polícia Técnica 
estiveram no local do crime. 
O estado de saúde da vítima é 
estável e ela aguarda transfe-
rência para um hospital.

Faca encontrada com o suspeito será enviada à perícia

A
rquivo D

hoje

Divulgação

Divulgação Deic
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Rio Preto cria 3.363 vagas 
de trabalho em cinco meses

ECONOMIA

O setor de Serviços 
detém o maior número 
de empregos, seguido 
pelo Comércio, Indústria 
e Construção Civil

Rio Preto cria 3.363 vagas de trabalho com Carteira assinada nos primeiros 5 meses de 2022

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

MERCADO

Preço do leite dispara, preocupa consumidor e Apas 
diz que pode faltar nas prateleiras com estiagem

O preço do leite tem regis-
trado alta de uns meses pra 
cá. Para os consumidores mais 
assíduos do produto, o impacto 
no bolso é grande. 

Segundo o diretor da APAS 
(Associação Paulista de Super-
mercados) José Luiz Sanches, 
a indústria do leite pode sim 
ser ainda mais afetada com 
o agravamento da estiagem. 
O produto poderá faltar das 
prateleiras. 

De acordo com o economis-
ta José Mauro da Silva, alguns 
fatores explicam a alta do setor 
de laticínio que incluem o Leite 
UHT e outros produtos deriva-
dos, como a muçarela. 

“Quanto ao leite UHT, 
aquele mais comum, no orça-
mento das famílias, os aumen-
tos devem-se a alta da inflação 
com os últimos 12 meses, IPCA 
acumula 11,73% e esta inflação 

impacta em um aumento de 
custos de produção”, explica. 

Silva ainda informa que há 
uma queda de 10,3% da ofer-
ta de leite em relação ao ano 
passado. “Isso significa que 
mantida a mesma demanda, 
o preço vai ter que aumentar; 
essa queda deve-se a muitos 

Construção 
civil debate 
resíduos 
sólidos

A geração de resíduos 
sólidos na construção ci-
vil e nas cidades com as 
soluções para destinação 
correta e reciclagem fo-
ram temas do Seminário 
Gestão de Resíduos Sóli-
dos da Construção Civil 
e Compostagem. Evento 
foi realizado nesta sexta-
-feira, 01 de julho. 

A organização da re-
gional de Rio Preto do 
SindusCon-SP em parce-
ria com o CREA-SP e a As-
sociação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos, 
que também sediou o 
evento. 

Palestrantes
Foram cinco pales-

trantes que apresentaram 
problemas e soluções, 
além de cases de empresas 
que realizam com sucesso 
a gestão dos resíduos, 
além da abordagem sobre 
a coleta e destinação do 
lixo industrial, residencial 
e hospitalar. A participa-
ção é aberta ao público 
e as inscrições são gra-
tuitas. 

Para Rafael Coelho, 
diretor da regional do Sin-
dusCon-SP, a destinação 
de resíduos na construção 
civil é um tema importan-
te para as empresas do se-
tor, para os empresários e 
também para a sociedade 
na questão da educação 
ambiental. 

“Vamos promover 
uma reflexão sobre o pro-
blema e apontar soluções 
que promovam práticas 
voltadas à sustentabili-
dade, mostrando como o 
setor pode contribuir para 
uma agenda em benefício 
ao meio ambiente e toda 
sociedade”, afirma Rafael 
Coelho.

O Seminário foi gra-
tuito. A primeira palestra 
teve como tema “O desafio 
na gestão dos resíduos 
provenientes das podas 
de árvores”, com  Antonio 
Pedro Pezzuto Júnior, 
secretário Municipal de 
Agricultura e Abasteci-
mento de São José do Rio 
Preto. 

Roda
Na sequência acontece 

uma roda de discussões 
com o tema “Valorização 
e a responsabilidade na 
geração dos resíduos da 
construção civil e volu-
mosos: Impactos no meio 
ambiente e na sociedade” 
com Ulisses Ramalho de 
Almeida, secretário mu-
nicipal de Serviços Gerais 
e Humberto Scandiuz-
zi,  assistente técnico da 
Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais. A media-
ção será de Rafael Coelho 
e de César Vessani, presi-
dente da Associação dos 
Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de Rio Preto. 
O Seminário trouxe tam-
bém cases de sucesso de 
empresas com o tema 
“Boas Práticas na Gestão 
Ambiental em Canteiros 
de Obras”.

Daniela MANZANI

Da REDAÇÃO

produtores deixarem a ativi-
dade, abaterem os animais, o 
que reduz a oferta do leite e a 
reprodução de novas fêmeas 
ser muito lenta, uma vez que 
suprir a demanda com impor-
tação não é capaz de baixar os 
preços, haja vista os preços in-
ternacionais estarem bastantes 

aquecidos”, declara. 
O especialista também pon-

tua questão climática, uma 
vez que, a produção leiteira 
depende disso, em períodos de 
poucas chuvas, há uma aqueda 
na produção que é chamada de 
entressafra. “Assim, esses fato-
res somados estão pressionan-
do os preços e não há previsão 
de queda para os próximos 
meses”, diz. 

Consumidor
Juliana Flores de Paulo, 

porteira, mãe de uma menina 
de dois anos, diz que a filha 
toma um litro de leite por dia e 
sendo assim, para economizar 
procura o estabelecimento com 
preço mais atrativo. “Procuro o 
mais barato porque está real-
mente muito difícil comprar o 
leite, cada dia que vou ao mer-
cado o preço está mais salgado. 
Gastamos aproximadamente 
R$ 210,00 por mês”, conta. 

Rio Preto criou 3.363 vagas 
de trabalho nos 5 primeiros 
meses de 2022, segundo levan-
tamento do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged). Foram admitidos 
34.647 trabalhadores e de-
mitidos 31.684. Apenas em 
maio, último levantamento 
da pesquisa do Caged, foram 
1.087 novas vagas. 

No Brasil, entre janeiro e 
maio, foram criados 1.051.503 
e apenas em maio, 277.018. 
Destes, 85,6 mil no estado de 
São Paulo. São 31% do total. 

A população economica-
mente ativa de Rio Preto, com 
carteira de trabalho assinada, 
é de 139.942 trabalhadores. 

Os setores que mais empre-
gam na cidade são o de Serviço, 
com 70.101 postos de trabalho, 
e o Comércio, com 39.615. 

Serviços
O setor de Serviços ampliou 

as contratações. Este ano criou 
1.980 novas vagas. Contratou 
15.908 e demitiu 13.928. 

Comércio
O Comércio segue na con-

tramão. No mesmo período, 
demitiu mais do que contra-
tou. O saldo negativo é de 974 
trabalhadores. Foram admiti-
dos 10.153 e demitidos 10.252. 

Em terceiro lugar vem a In-
dústria, com 21.353 trabalha-
dores com carteira assinada. 
Em 2022, contratou 4.554 pes-
soas e demitiu 4.041. Admitiu 
513 contratações. 

Construção
Construção Civil também 

tem um saldo positivo de 974 
trabalhadores contratados. O 
setor admitiu 3.876 pessoas 
e demitiu 2.902. Trabalham 
nesse segmento, 8.283 traba-
lhadores. 

O setor menos represen-
tativo na economia local é a 
agropecuária. Tem apenas 590 
trabalhadores oficiais, admitiu 
156, demitiu 161 e tem um sal-
do negativo de 5 pessoas. 

São Paulo é responsável 
por um terço dos empregos 
gerados no Brasil 

Segundo os dados do Ca-
ged, um a cada três empregos 
gerados no país é no estado 
de São Paulo. Grande parte 
das vagas está concentrada 
nos Postos de Atendimento 
ao Trabalhador (PATs), da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico. 

Nos últimos três anos fo-
ram ofertadas quase 600 mil 
vagas nas 231 unidades espa-
lhadas em todas as regiões do 
estado. A secretária de Desen-
volvimento Econômico, Zeina 
Latif, diz que “o Brasil possui 
um déficit de mão de obra em 
alguns setores, e a qualificação 
profissional é uma das formas 
de ajudar a atender a essa 
demanda.” 

Preço do leite disparae  preocupa consumidor

A população eco-
nomicamente ativa 
de Rio Preto, com 
carteira de traba-
lho assinada, é de 
139.942 trabalhado-
res,  segundo dados 
do Caged-

SAÚDE

Primeiro Equoterapia 
com arena coberta é 
inaugurada em Olímpia

O trabalho de acolhimento, 
inclusão e desenvolvimento 
das pessoas com deficiência em 
Olímpia acaba de ganhar mais 
um reforço. A cidade inaugu-
rou um centro de Equoterapia, 
que é inclusive o primeiro com 
arena coberta em todo o noro-
este paulista. 

O equipamento foi im-
plantado na sede da APAE, 
por iniciativa da diretoria da 
entidade, e contou com a união 
de esforços de voluntários, 
sociedade civil e investimentos 
do poder público. 

O espaço, que leva o nome 
da família olimpiense “Giano-
to”, em agradecimento a toda 
contribuição prestada à insti-
tuição, há anos, foi entregue 
na tarde desta do dia 29. Além 
da arena ampla e coberta, a 
estrutura do local conta com 
baias para os cavalos e todos 
os equipamentos necessários 
para a terapia. 

Na ocasião, o presidente 
da APAE de Olímpia, Lucas 
Ferrante Fonseca, falou sobre 
o projeto e os parceiros envol-
vidos. “Este vai ser mais um 
instrumento para atendimen-
to dos alunos, um sonho que 
estamos realizando, que só foi 
possível graças à adesão da di-
retoria e o apoio de doadores, 
da secretaria de Obras e de toda 
a Prefeitura. Sem essas parce-
rias não estaríamos fazendo 
essa inauguração”, disse.

Da REPORTAGEM

DOENÇA RARA

Moradora do Anchieta 
pede ajuda para fazer 
tratamento na capital

Dores, perda dos dentes e 
inchaço. Andréia Favaron, 42 
anos, descobriu uma heman-
gioma há oito anos. Segundo 
ela, passou por dezenas de 
médicos, mas sem sucesso. A 
partir do olhar clínico de outro 
profissional o diagnóstico foi 
fechado, porém, o tratamento 
só é possível em São Paulo no 
hospital A.C Camargo Câncer 
Center. 

A paciente pede ajuda por 
meio de assistências sociais, 
mas não obteve êxito. Aqui em 
Rio Preto, apenas conseguiu 
realizar alguns procedimentos 
de hembolização. “Faço alguns 
bicos de garçonete, mas, não 
tenho condições de custear o 
tratamento adequado. Preciso 
de ajuda”, pede. 

A garçonete diz que está 
sobrevivendo de bicos, mas 
que, às vezes, não consegue 
trabalhar em função das dores. 
Questionada sobre a corrida 

em busca de resposta, diz que 
sua mãe paga um convênio, 
mas, que a estrutura econô-
mica de todos não permite 
melhores investimentos. 

Ainda segundo ela, cirurgia 
não é uma opção por represen-
tar riscos à vida. Porém, sobre o 
tempo de tratamento no hospi-
tal especializado de São Paulo 
também não lhe foi informado.  
Quem puder ajudar, o dconta-
to é pelo telefone: (17) 99655-
4811.

Daniela MANZANI

Divulgação

Divulgação

Arquivo PESSOALDivulgação



  |  A6DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | sábado, 2 de julho de 2022 CIDADES

Semae corrige a tarifa de água e 
esgoto com base no IPCA

ARTIGO

A tarifa de água e esgoto 
do Semae - Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto 
de Rio Preto - terá correção 
de valor de 11,73%, com base 
no IPCA – Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo. No último 
dia 23, o Conselho Consultivo 
do Semae aprovou a proposta 
apresentada pela comissão 
técnica da autarquia. Já a tarifa 

Usuário residencial que 
consome 15 m3 paga 
hoje R$ 63,50 vai passar 
a custar R$ 70,95

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

A tarifa de água e esgoto do Semae  terá correção de valor de 11,73%, com base no IPCA

Além de ter uma das 
tarifas médias que 
está entre as mais 
baixas do País, o Se-
mae é destaque pela 
qualidade e eficiên-
cia do seu serviço

Mais de 280 mil agentes co-
munitários em saúde e de 
combate a endemias profis-
sionais em todo Brasil serão 
beneficiados com duas porta-
rias que oficializam o aumen-
to da remuneração desses 
profissionais. Elas liberam R$ 
2,2 bilhões em crédito adicio-
nal para custear a medida. 
A normativa do governo aten-
de o que determina a Emenda 
Constitucional nº 120, de 5 de 
maio de 2022, aprovada pelo 
Congresso Nacional. Segundo 
a norma, o incentivo federal 
para o financiamento desses 
profissionais não deve ser in-
ferior a dois salários mínimos. 
Segundo o ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, “os 
agentes comunitários de saú-
de e endemias são os olhos e 
ouvidos do Sistema Único de 

Ministério viabiliza 
reajuste de salário 

AGENTES COMUNITÁRIOS

Com a mudança ado-
tada pelo governo, a 
remuneração por agen-
te passa a ser 
de R$ 2.424,00

Saúde (SUS) na casa dos bra-
sileiros”. Os profissionais são 
essenciais para a integração 
entre serviços de saúde da 
Atenção Primária e a comu-
nidade, e devem estar vincu-
lados às Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e credenciados 
pelo Ministério da Saúde.  

Salário reajustado 
Com a mudança, a remune-
ração por agente passa a ser 
de R$ 2.424,00. Já os agentes 
de combate a endemias têm 
outra função. Eles trabalham 
na prevenção de doenças 
como dengue, zika, chikun-
gunya, raiva, febre amare-

la e leishmaniose. Também 
são responsáveis pelas ações 
de orientações da população 
quanto aos principais sinto-
mas e ajudam no controle dos 
casos suspeitos em cada re-
gião e na vacinação de cães e 
gatos contra raiva. 
Para o presidente da Federa-
ção Nacional dos Agentes Co-
munitários de Saúde e Ende-
mias (Fenasce), Luis Claudio, 
“esse momento é histórico, 
pois uma luta de 11 anos hoje 
se consagra com esse reajuste.  
Esses profissionais não me-
dem esforços para levar o 
SUS até a população, princi-
palmente, aquela vulnerável”, 
explicou.

CULTURA

Veja a programação 
do FIT Rio Preto 2022

A Prefeitura Munici-
pal de Rio Preto, por meio 
da Secretaria de Cultura 
em parceria com o Sesc 
São Paulo, divulgou nes-
ta quinta-feira (30/6), a 
programação do Festival 
Internacional de Teatro de  
Rio Preto (FIT), que retor-
na à cena cultural em 2022  
sendo realizado de 21 a 30 
de julho. 

Criado em 1969 como 
um festival amador, o even-
to chega, em 2022, aos 53 
anos de história e 20 anos 
de edição internacional, 
retornando à ativa após uma 
lacuna de dois anos sem 
edições por conta da pan-
demia da covid-19. Neste 
ano, serão 31 espetáculos 
em 20 locais espalhados 
pela cidade, em um total 
de 65 apresentações. Além 
das produções brasileiras, 
o FIT Rio Preto contará 
com a participação de países 
como Chile, Colômbia, Peru, 
Espanha e Holanda, além de 
uma coprodução com Itália. 
O evento oferecerá 17 ações 
formativas e reflexivas e 
um ponto de encontro, o 
Graneleiro, com 34 inter-
venções artísticas, shows e 
performances. 

“De projeção nacional 
e internacional, o festival 
tem resistido nestes 50 anos 
como um espaço da liberda-
de, criatividade democracia. 
É uma alegria poder reto-
mar a apoiar a realização do 
FIT Rio Preto. É importante 
para a cultura, acontece em 
espaços diferentes e tam-
bém impacta a economia 
positivamente”, afirmou o 
prefeito Edinho Araújo, que 
participou do lançamento.

O Sesc trouxe seu supe-
rintendente técnico social, 
Joel Naimayer Padula, para 
acompanhar a cerimônia de 
apresentação do FIT 2022. 

Danilo Santos de Miranda, 
diretor regional do Sesc São 
Paulo, participou por meio 
de vídeo exibido durante o 
lançamento e em sua fala 
destacou a parceria entre 
a entidade e a prefeitura, 
que possibilitou a inter-
nacionalização do festival. 
Também marcaram presen-
ça no evento o Secretário 
Municipal de Cultura, Pedro 
Ganga, e o gerente do Sesc 
Rio Preto, Thiago Freire, co-
ordenadores gerais do FIT 
Rio Preto 2022. Durante a 
abertura, o ator Paschoal 
da Conceição encenou um 
trecho da obra Língua Bra-
sileira (de Felipe Hisch). 

Abertura 
A abertura acontece no 

dia 21 de julho, quinta-feira, 
às 20 horas, no Anfitea-
tro Nelson Castro (Parque 
da Represa-Lago I), com 
o espetáculo Jacksons do 
Pandeiro, da companhia 
Barca dos Corações Parti-
dos, do Rio de Janeiro/RJ. 
No palco, uma homenagem 
ao cantor, compositor e 
multi-instrumentista parai-
bano Jackson do Pandeiro 
(1919-1982), que recebeu a 
alcunha de “Rei do Ritmo” 
por suas mais de 400 can-
ções recheadas de gêneros 
como samba, forró, coco, 
baião e frevo. Vencedora do 
prêmio APTR (Associação 
dos Produtores de Teatro), 
a montagem tem direção de 
Duda Maia, texto de Braulio 
Tavares e Eduardo Rios e 
direção musical de Alfredo 
Del-Penho e Beto Lemos. 

Os ingressos estarão à 
venda a partir de 8 de julho, 
às 11 horas no site do FIT 
Rio Preto (fitriopreto.com.
br) e a partir das 17h em 
todas as unidades do Sesc 
de São Paulo e bilheteria do 
Complexo Swift. 

Ministério viabiliza reajuste de salário para agentes de saúde

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

social, destinada às famílias 
em situação de vulnerabili-
dade, não sofrerá correção.  A 
nova tarifa passa a vigorar a 
partir do mês de agosto. 

Com a nova tarifa, o usu-

ário residencial que consome 
15 m3, que é de R$ 63,50, vai 
passar a pagar R$ 70,95. Nessa 
faixa, encontram-se aproxima-
damente 70% dos usuários da 
autarquia.  As tarifas comer-
cial e industrial, para 15 m3, 
passam de R$ 98,80 para R$ 
110,39. A tarifa social, também 
para 15 m3, permanece R$ 
21,30. O índice de correção 

fica abaixo da “inflação Se-
mae”, que no último ano, no 
período de 6/2021 a 5/2022, 
foi de 14,24%. Despesas com 
combustível, energia elétrica, 
material elétrico e produtos 
químicos ficaram bem acima 
do IPCA. 

“A revisão tarifária é uma 
determinação legal. A legisla-
ção municipal vigente, conso-

ante com as leis federais, dis-
põe que é preciso anualmente 
reavaliar os preços públicos, 
cobrados pelos serviços de sa-
neamento prestados”, explicou 
Nicanor Batista Júnior, supe-
rintendente do Semae. Ainda 
segundo ele, os investimentos 
da autarquia são feitos a partir 
da gestão dos recursos finan-
ceiros disponíveis. 

Além de apresentar uma 
das tarifas médias que está 
entre as mais baixas do País, 
o Semae é destaque pela qua-
lidade e eficiência do seu ser-
viço. No último levantamento 
do Instituto Trata Brasil, a 
autarquia aparece no Ranking 
do Saneamento Básico entre 
os Top 10. 

Rio Preto é a 9ª cidade com 

o melhor saneamento básico 
do País e a 4ª menor perda 
de água. “Somos referência 
em qualidade de serviços e 
combate às perdas. Atingimos 
um índice de excelência que 
propicia mais saúde, qualidade 
de vida e bem-estar para toda 
a população de Rio Preto. A 
correção se faz necessária, para 
evitar que a autarquia fique 
deficitária financeiramente 
nos próximos anos e inviabilize 
futuros investimentos”, decla-
rou Nicanor Batista Júnior. 

           A revisão 
tarifária é uma 
determinação 
legal. A legislação 
municipal vigen-
te, consoante 
com as leis fede-
rais, dispõe que 
é preciso anual-
mente reavaliar 
os preços públi-
cos, cobrados 
Nicanor Batista, 
Superintendente Semae

“

“

Segundo a normati-
va publicada, o in-
centivo federal para 
o financiamento 
desses profissionais 
não deve ser inferior 
a dois salários míni-
mos.

Baixa cobertura de vacina contra tuberculose
Mesmo sendo obrigatória para 
recém-nascidos, a vacina BCG 
- que protege contra as formas 
graves da tuberculose - tem 
registrado baixos índices de 
cobertura. Segundo o Datasus, 
do Ministério da Saúde, a co-

BRASIL 

bertura vacinal do imunizante 
caiu de 105%, em 2015, para 
68,6% em 2021. A BCG faz 
parte do Programa Nacional de 
Imunização (PNI) e é indicada 
para ser aplicada logo após o 
nascimento da criança. 

Segundo a integrante do 
Departamento Científico de 
Imunizações da Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP), 
Tania Petraglia, a vacina pro-
tege, principalmente, contra a 
tuberculose miliar, que ocor-

re quando o bacilo entra na 
corrente sanguínea e chega 
a todos os órgãos, com risco 
de meningite. A BCG também 
protege contra outras formas 
graves de tuberculose, como a 
pulmonar.

Arquivo Cláudio Lahos

Divulgação
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 36/2022 
ADITIVO CONTRATUAL Nº 11/2022 
QUARTO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 07/2019 
Contratada: NOBRE FACILITIES LTDA 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 07/2019. 
Data da assinatura:  30 de junho de 2022. Vigência: 02 de julho de 2022 a 01 de julho de 
2023. Valor do Aditivo: R$ 1.314.300,72 (um milhão, trezentos e catorze mil trezentos reais 
e setenta e dois centavos). Recursos orçamentários: 3390.34 – Outras Despesas de 
Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização. Base Legal: Artigos 57, inciso II e 55, 
inciso III, da Lei nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 01 de julho de 2022. Ver. PEDRO 
ROBERTO GOMES - Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto 

 
 
2ª PUBLICAÇÃO  DO EXTRATO DAS EMENDAS APRE-
SENTADAS  PELOS VEREADORES AOS PROJETOS DE 
LEI E LEI COMPLEMENTAR, DE AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO, CONFORME ABAIXO:

- Emenda nº 02/22, do Ver. Cesar Gelsi,   que insere o artigo 
28 no Projeto de Lei nº 69/2022, renumerando os demais, 
estipulando prazo de 90 dias após a publicação desta lei, 
para que as empresas da  Zona 14 – Chácaras de Recreio, 
cujo loteamento possua alvará, apresentarem as condições 
de implantação e funcionamento do local, para continuarem 
com suas atividades;
- Emenda nº 03/22, do Ver. Paulo Pauléra, que altera o art. 
19 do Projeto de Lei n° 69/2022, que altera o art. 45 da Lei nº 
13.709/21, inserindo o inciso CCCXIX,  integrando a Avenida 
Silvio Dela Roveri, da Avenida Gerassina Tavares até a Aveni-
da Nadima Damha na Zona 6;
- Emenda nº 04/22 – Ver. Celso Luiz de Oliveira, que altera 
a redação do art. 16 do Projeto de Lei n° 69/2022, que altera 
o art. 38 da Lei nº 13.709/21,lterando o inciso LVI; e insere o 
parágrafo único no art. 42 do mesmo projeto de lei;
- Emenda nº 05/22 – Ver. Anderson Branco, que altera o art. 
16 do Projeto de Lei n° 69/2022, que altera o art. 38 da Lei nº 
13.709/21, inserindo o inciso  CCCL, integrando – A quadra 
compreendida entre o córrego Piedade,  Rua João Mesquita, 
Rua Capitão Faustino de Almeida e o prolongamento da Ave-
nida Presidente Roosevelt na Zona 04;
- Emenda nº 06/22 – Ver. João Paulo Rillo, que altera o art. 
5º do Projeto de Lei nº 69/2022, que altera a Lei nº 13.709/21, 
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; 
- Emenda nº 07/22 – Ver. João Paulo Rillo, que revoga  o 
art. 10 do Projeto de Lei nº 69/2022, renumerando-se os 
demais;  
- Emenda nº 08/22 – Ver. João Paulo Rillo, que altera o art. 
11 do Projeto de Lei nº 69/2022, inserindo parágrafo único no 
art. 26 da Lei nº 13.709/21; 
- Emenda nº 09/22 – Ver. João Paulo Rillo, que altera o art. 
12 do Projeto de Lei nº 69/2022,  modificando a redação do 
art. 28 da Lei  nº 13.709/21; 
- Emenda nº 10/22 – Ver. João Paulo Rillo, que altera o art. 
34 do Projeto de Lei nº 69/2022, que modifica o caput do art. 
104 da Lei nº 13.709/21; 
- Emenda nº 11/22 – Ver. João Paulo Rillo,  que altera o 
art. 43 do Projeto de Lei nº 69/2022, que revoga §7º do artigo 
13, o parágrafo único do art. 108 e o Anexo 05-A – Tabela de 
Níveis de Atividades e outros dispositivos da Lei nº 13.709/21;
- Emenda nº 12/22 – Ver. João Paulo Rillo, que revoga §7º 
do artigo 15, o parágrafo único do art. 108 e o Anexo 05-A – 
Tabela de Níveis de Atividades e outros dispositivos da Lei nº 
13.709/21;
- Emenda nº 13/22 – Ver. João Paulo Rillo, que revoga §7º 
dos artigos 15 e 81, o parágrafo único do art. 108 e o Anexo 
05-A – Tabela de Níveis de Atividades e outros dispositivos da 
Lei nº 13.709/21;
- Emenda nº 14/22 – Ver. João Paulo Rillo, que revoga §7º 
dos artigos 15 e 81, o parágrafo único do art. 108 e o Anexo 
05-A – Tabela de Níveis de Atividades e outros dispositivos da 
Lei nº 13.709/21, mantendo-se em vigor a Lei nº 10.822/2010;

- Emenda nº 02/22 – Ver. Ver. Cesar Gelsi), que acrescenta 
o artigo 4º ao Projeto de Lei nº 71/22, alterando a redação do 
Artigo 65 da Lei nº 13.711/21, fixando o prazo de 90 dias para 
a Prefeitura expedir Alvará Prévio, renumerando-se o artigo  
subsequente; 

- Emenda nº 03/22 – do Ver. Paulo Pauléra, que  insere o 
art. 5º  ao Projeto de Lei Complementar n° 13/2022, que alte-
ra a Lei Complementar n° 651, de 14 de janeiro de 2021, alte-
rando a alínea g do inciso I do Art. 75 da lei supracitada, que 
dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável 
de São José do Rio Preto; 

- Emenda nº 04/22 – Verª Cláudia de Giuli – que acrescenta 
o art. 4° e renumera dispositivos subsequentes, ao Projeto de 
Lei Complementar 13/2022, inserindo inciso I ao artigo 113, 
na Lei Complementar nº 651, de 14 de janeiro de 2021.
A ÍNTEGRA DESTAS PROPOSITURAS ENCONTRA-SE DIS-
PONÍVEL, NO SITE: www.riopreto.sp.leg.br, NOS TERMOS 
DA LEI MUNICIPAL Nº 13.730/21

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. VALTEMIR EUGENIO DE OLIVEIRA e LUCÉLIA 
SANTOS DA CRUZ, sendo ELE filho de JOÃO EUGENIO 
DA SILVA e de EUNICE ROSA DE OLIVEIRA SILVA, sendo 
ELA filha de JOSÉ DA CRUZ e de SILVANEIDE DIAS DOS 
SANTOS, brasileiros e residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartó-
rio (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 01/07/2022.

Declaração

RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.
CNPJ Nº 59.970.624/0001-84 - NIRE 35.300.066.529
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

Data: 31.05.2022. Horário: 09hs. Local: Avenida Mario Andreazza, 867, Parte B, Jardim São Marcos, CEP 
15.081-490, São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniu-se a totalidade dos membros da Diretoria. 
DELIBERAÇÕES: aprovar o encerramento das filiais estabelecidas na cidade de Curitiba/PR, sendo elas: (i) 
Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 3215, esq. com a Rua João Parolin, nº 364, Rebouças, CEP 80220-000, 
CNPJ 59.970.624/0010-75; e (ii) Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 3864, Parolin, CEP 80220-001, CNPJ 
59.970.624/0027-13. Registro JUCESP: nº 317.553/22-7, em sessão de 23.06.2022.

EXTRATO DE CONTRATO - MUNICIPIO DE MIRASSO-
LANDIA - TORNA PÚBLICO O SEGUINTE CONTRATO:

CONTRATO 46/2022, ASSINADO EM 02/07/2022 COM 
A EMPRESA CARVENG CONTRUCOES LTDA, TENDO 
VIGENCIA DE 02/07/2022 A 01/01/2023, COM VALOR 
GLOBAL DE R$ 489.593,44, CUJO OBJETO É A OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA PILOTO NO MUNICÍ-
PIO DE MIRASSOLÂNDIA.

MIRASSOLÂNDIA, 02 DE JULHO DE 2022. 
PREFEITA MUNICIPAL.

Prefeitura Municipal de 
Mirassolândia

Editais
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SAMPAIO
SÉRGIO

amaralsampaio@hotmail.com

ESPAÇO DE LAZER 

Frentistas têm espaços de 
lazer no litoral paulista

O Sindicato dos Frentis-
tas tem três espaços de lazer 
para a categoria no litoral 
paulista, uma casa na cidade 
de Itanhaém e dois aparta-
mentos em Mongaguá.

As reservas são feitas 
exclusivamente por telefone 
para atender toda a base 
territorial do sindicato.

Todo o dia 1º de cada 
mês abre-se reservas para 
dois meses posteriores – 
exemplo – desde a última 
sexta-feira, dia 1º de julho 

as reservas estão abertas 
para agendar a viagem para 
o mês de setembro de 2022.

Para mais informações 
e reservas o trabalhador 
deve ligar no sindicato no 
telefone: (17) 3219-9400.

Interior – outra opção 
de lazer para os frentistas é o 
Rancho de Pesca no municí-
pio de Cardoso – para fazer 
as reservas o trabalhador 
pode ligar para fazer as re-
servas sempre no dia 1º de 
cada mês.

INFORME 

Sindalquim inicia na próxima semana 
entrega dos boletins informativos 

O Sindalquim (Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indús-
trtias da Fabricação do Álcool, 
Químicas e Farmacêuticas) está 
finalizando a confecção de al-
guns boletins informativos que 
serão entregues para os traba-
lhadores das quatro categorias 
representadas pela entidade.

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do sindicato, 
um destes boletins será espe-
cifico para os trabalhadores do 
setor sucroalcooleiro trazendo 
detalhes dos Acordos fechados 
na semana passada. “O boletim 
terá o percentual de reajuste de 
salários, tíquete e outros bene-
fícios, todos os trabalhadores 
poderão ter conhecimento de 
como foi cada um dos 15 Acor-
dos fechados”, salientou Alves 

Filho. 
Os outros boletins trarão 

informações individualizadas 
para os trabalhadores do setor 
Farmacêutico, Reciclagem e 
Químicos. 

Todos os boletins terão in-

formações de como foi e quem 
foram os ganhadores do Show 
de Prêmios. 

“Vamos começar a entrega 
do material na próxima semana 
no máximo”, finalizou o presi-
dente do Sindalquim.

CAMPANHA SALARIAL 

Fechada Convenção 
Coletiva de Carnes

A Convenção Coletiva do 
setor de Carnes e Derivados 
foi finaliza com a reposição de 
100% do INPC (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor) 
do período que foi de 11,73%, a 
data base destes trabalhadores 
é o dia 01º de abril.

Segundo Tiago Gonçalves, 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
de Alimentação de Rio Preto 
e região, a avaliação da ne-
gociação deste ano é positiva, 
pois em um período anterior 
recente foram dois anos sem 
reajuste nenhum – e em 2021 
conseguiu recompor as perdas, 
por sua vez neste ano o fecha-
mento da convenção se deu 
ainda no primeiro semestre. 
“Para nós a negociação deste 
ano foi um grande avanço, 
pois sabemos a situação que 
estão passando as empresas e 

o momento financeiro delas, 
mas também sabemos que o 
trabalhador não pode ficar no 
prejuízo”, destacou Gonçalves.

Com o percentual o novo 
piso normativo foi para R$ 
1.656,00 – a Cesta Básica/ou 
Tíquete Alimentação foi para 
R$ 185,00 – esses percentuais 
passar a valer a partir de 01º de 
junho – as diferenças de abril e 
maio serão pagas por meio de 
um Abono.

Campanha 
Sangue 
Comerciário 
vai até dia 23

A campanha “Sangue 
Comerciário” que tem 
como intuito salvar vidas 
por meio da doação de 
sangue segue até o dia 23 
de julho. Mais um ano o 
Sincomerciários (Sindi-
cato dos Empregados do 
Comércio) de Rio Preto e 
região firmou a parceria 
com o Hemocentro do 
Hospital de Base de Rio 
Preto.

Segundo Márcia Cal-
das, presidente do sindi-
cato, além de ajudar a sal-
var vidas quem doar san-
gue vai receber uma cesta 
básica como retribuição. 
Para ter direito basta o 
ser sócio, comerciário ou 
dependente ou sócio usu-
ário. Após a doação o tra-
balhador deve solicitar ao 
enfermeiro responsável o 
comprovante de doação 
e com esse comprovante 
junto com a carteirinha 
associativa dá direito a 
receber uma cesta básica.

Cestas Básicas – As 
cestas básicas serão en-
tregues no dia 23 de ju-
lho, sábado, no Clube So-
cial, das 8h00 às 18h00 
mediante a comprovação 
de doação e da carteiri-
nha de sindicalização.

O hemocentro do HB 
funciona de segunda a se-
gunda, inclusive domin-
gos e feriados das 7h00 
às 13h00 e fica localizado 
na Avenida Jamil Feres 
Kfouri, nº 80 – Jardim 
Panorama.

EDUCAÇÃO 

Instituto Federal abre edital de cursos 
de extensão para o segundo semestre
O campus de Rio Preto do 
Instituto Federal de São Pau-
lo (IFSP) lançou o edital com 
os cursos de extensão de For-
mação Inicial e Continuada, 
ao todo são 40 cursos que 
serão ofertados dos quais 10 
são presenciais e os outros 
30 EAD.
Segundo Marcos Furini, di-
retor do IFSP, a seleção será 
por ordem de inscrição e o 
único requisito é a candidato 
ter concluído o ensino funda-
mental, o período de inscri-
ção será de 07 a 17 de julho 
via formulário eletrônico que 
será disponibilizado no ht-
tps://sjp.ifsp.edu.br/cursos.
O diretor destaca como as 
vagas serão preenchidas por 
ordem de inscrição respei-
tando os percentuais de re-
serva de vagas. O IFSP Rio 
Preto disponibilizou dois 
editais com informações 
mais detalhadas dos cursos 
ofertados.
• Cursos Presen-
ciais: Ao todo são 10 cur-
sos presenciais, dos quais a 

quantidade de vagas variam de 
20 a 30 vagas, todos no perío-
do noturno, mais informações 
no link a seguir: https://sjp.
ifsp.edu.br/cursos/65-e-
ditais/211-edital-315-cur-
sos-de-extensao-presen-
cial
• Cursos EAD: Os 
cursos EAD são ao todo 30, 
por sua vez as quantidades 

de vagas variam de 20, sen-
do a maioria com 40 vagas e 
dois com 200 vagas, mais in-
formações no link a seguir: 
https://sjp.ifsp.edu.br/
cursos/65-editais/210-e-
dital-316-cursos-de-ex-
tensao-a-distancia-ead
Todos os cursos são totalmen-
te gratuitos, sem taxa de ins-
crição ou matricula.

O SinSaúde (Sindicato 
dos Empregados na Saúde) 
de Rio Preto e região finali-
zou as negociações coletivas 
deste ano do Lar São Fran-
cisco de Assis da Providência 
de Deus.

Segundo Reinaldo Dalur, 
presidente do sindicato, as 
tratativas foram concluídas 
e com o reajuste alcançado 
os novos pisos passam a ter 
novos valores retroativos da 
01º de maio data base da 
categoria.

A partir de agora o piso 

CAMPANHA SALARIAL II

Fechado Acordo Coletivo 
do Lar São Francisco

de ingresso dos Auxiliares 
de Enfermagem foi para 
R$ 1.653,39, Técnicos de 
Enfermagem R$ 1.816,63, o 
Administrativo (Secretárias, 
Recepção e Auxiliar Admi-
nistrativo) tem um piso de 
R$ 1.487,82 e do pessoal 
de Apoio (Copa, Cozinha, 
Lavanderia, Manutenção e 
Limpeza) R$ 1.415,52.

Por sua vez o Tíquete Ali-
mentação foi para R$ 175,00 
e o Adicional de Insalubrida-
de foi para R$ 261,20 (20%) 
e R$ 522,40 (40%).


