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89% NA ÁREA DA SAÚDE

MOTTA VOTA
CONTRA VETOS
O deputado federal Luis 
Carlos Motta votou para 
derrubar os vetos contra 
as leis Aldir Blanc e Pau-
lo Gustavo, que liberam 
recursos para a Cultura. 
POLÍTICA Pág.3

Em 3 anos, Rio Preto investe 
R$ 336 mi no terceiro setor

O montante representa R$ 
716 aplicados para cada 
rio-pretense. O maior vo-
lume de recursos foi para 
a área da saúde, com mais 

de R$ 277 milhões entre 
2019 e 2021, representando 
80,92% do total. Na sequên-
cia a área da Educação com 
35,5 milhões, ou 10,66% do 

total no período. Em tercei-
ro, a Assistência Social com 
R$ 24,9 milhões, 7,42% do 
total.
 POLÍTICA Pág.3

REGIÃO NORTE

Licitações 
para  equipar 
hospital 
avançam
Ontem, a Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
publicou no Diário Oficial do 
Município, extrato de contra-
to em que declara a empresa 
Cisabrasile LTDA a respon-
sável pelo fornecimento de 
dois aparelhos chamado Ter-
modesinfectora. Na próxima 
terça-feira, 12, deverá ser 
escolhida empresa que vai 
gerenciar. POLÍTICA  Pág.3

HOMICÍDIO

Vítima de 6 tiros 
morre após 13 
dias internada 
na Santa Casa
CIDADES  Pág.4

FUTEBOL

Mirassol volta a 
campo amanhã 
pelo Brasileiro
Serie C
ESPORTES Pág.7

COMPETIÇÃO

Olímpia leva 
160 atletas 
para os Jogos 
Regionais
ESPORTES  Pág.7

POLÍCIA

Preso diz ser 
líder de facção 
e ameaça 
agentes do CDP
CIDADES Pág.4

O horário de abertura permanece de segunda-feira 
a domingo às 7h. O atendimento ao público a partir 
das 8h é obrigatório a todas as unidades. O horário de 
fechamento será às 19h de semana. CIDADES  Pág.5

Segundo a prefeitura, esta semana foram retiradas mais 
19 famílias da Favela Marte, enviadas para os domicílios 
provisórios até a urbanização. CIDADES Pág.5

LIMINAR REABRE VIADUTO
O juiz da 1ª Vara da Fazenda de Rio Preto, Marcelo Andreotti, acatou ação cautelar da 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra a Prefeitura de Rio Preto que iniciou 
na quinta-feira, 7, desocupação de moradores em situação de rua no viaduto Jordão 
Reis e mandou reabrir o local para quem vive lá.  CIDADES  Pág.5

Mercadão amplia horário 
a partir do dia 25

REVOLUÇÃO DE 32

Como foi a 
participação de 
rio-pretenses 
no combate

Autoridades civis e a Po-
lícia Militar fazem um ato 
na frente do Fórum neste 
sábado, 9 de julho, para ho-
menagear os 90 anos da Re-
volução Constitucionalista 
de 1932.  ESPECIAL  Pág.6

MORADORES DE RUA

Levantamento do TCE revela que 
a Prefeitura de Rio Preto destinou 
mais de R$ 336 milhões em três 
anos a entidades do terceiro setor
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Laserterapia e seu uso pela
 fisioterapia, o avanço tecnológico 

e científico em favor da saúde
O laser é um tipo de ra-

diação eletromagnética não 
ionizante, monocromática, que 
possui propriedades terapêuti-
cas importantes. Sua principal 
indicação são os quadros pato-
lógicos em que se deseja obter 
melhor qualidade e maior 
rapidez do processo de reparo 
tecidual, quadros de edema e 
dores crônicas e agudas .

A técnica Ilib foi desenvol-
vida na década de 70 e muito 
utilizada em pacientes com 
um quadro de pós infarto e do-
enças inflamatórias crônicas. 
Antigamente a técnica utilizava 
uma fibra óptica acoplada a um 
equipamento de Laser na cor 
vermelha, era introduzido no 
interior de um vaso sanguíneo.

Por ser um procedimento 
invasivo, era realizado so-
mente por médicos e também 
trazia reações em função da 
introdução da fibra, como dor 
local, desconforto do paciente 
e sangramento e o tempo de 
aplicação era maior com média 
de 1 hora.

Com o aumento da tecno-
logia a laser e equipamentos 
mais potentes e eficazes, surgiu 
a possibilidade de realizar a 
técnica de maneira não inva-
siva, criando a terminologia 
ILIB modificado , onde ocorre 
a aplicação do laser vermelho 
com potência de 100mW sobre 
a artéria radial, sendo assim 
possível fazer aplicação sobre 
simples contato com a pele e 
abrindo a técnica para todo 
profissional da saúde devida-
mente habilitado.E todo o mé-
rito da introdução da técnica 
e de sua modificação aqui no 
Brasil devemos ao professor 
DR. RICARDO TRAJANO

ILIB: O termo vem do in-
glês e significa Intravascular 
Laser Irradiation of Blood. 
Como explica o nome, a técnica 
irradia laser terapêutico para 
a artéria radial, parte que fica 
localizada próxima à região 
do punho no corpo humano. 
Essa irradiação é jogada na 
corrente sanguínea, de forma 
não-invasiva.

O objetivo é estimular a 
formação da enzima superó-
xido dismutase, fundamental 
na quebra dos radicais livres, 
causadores do envelhecimento 
da pele. Portanto, o tratamento 
tem importante função antio-
xidante.

A terapia ILIB está indicada 
onde houver processos infla-
matórios e dolorosos agudos e 
crônicos, doenças degenerati-
vas, processos infecciosos. 

Para tratar deste assunto 
com conhecimento de causa , 
nossa coluna entrevistou dois 
profissionais que atuam direta-
mente com o ILIB , a Dra Kenia 
Patricia Dias , fisioterapeuta , 
especialista em laser e o Profes-
sor Dr Ricardo Trajano criador 
do método aqui no Brasil . 
Vejam as entrevistas : 

1) Dra Kenia , todas as 
idades tem indicação para 
o laser ILIB?

todas as idades podem se 
beneficiar com a terapia de ilib. 

Com cuidados de dosimetria 
ideal para cada caso e idade.

2) A terapia ILIB  pode 
resolver qualquer proble-
ma de dor ou necessita 
outra técnica complemen-
tar ?

a técnica ode ser aplicada 
com ótimos resultados de for-
ma isolada em vários tratamen-
tos ou em conjunto com outros 
procedimentos.

3) Qual os principais 
benefícios  do ILIB?

o ilib tem inúmeros bene-
fícios melhorando a beleza, 
saúde e bem-estar sendo sua 
aplicação muito relaxante. 
Sendo um pouco mais especí-
fica, pacientes com doenças do 
sistema respiratório, doenças 
inflamatórias e cardiovascu-
lares, AVC, diabetes, úlceras, 
terapias capilares, alergias, 
cicatrizações em geral, dores, 
rejuvenescimento, terapia capi-
lar, entre outras várias patolo-
gias podem se beneficiar muito 
com o uso adequado da técnica.

4)Relate sobre um re-
sultado que obteve em seus 
tratamentos com ILIB?

pessoalmente tem resul-
tados fantásticos com o uso 
não só da técnica de ilib mais 
também com o uso do laser de 
baixa frequência. Tenho pa-
ciente que tiveram controle de 
DIA, diminuição do colesterol, 
controle de doenças inflama-
tórias, vários casos de controle 
da fibromialgia, melhora na ci-
catrização em pós-operatórios, 
combate ao stress, dores articu-
lares e musculares, na estética 
os resultados são fantásticos 
fazendo valer o nome que lhe foi 
atribuído de soro da juventude.

5)Quais são as contra 
indicações ?

Contra  indicação gestante, 
glaucoma não controlado, do-
enças sanguíneas pacientes que 
fazem uso de anticoagulantes.

6)Quais valor por ses-
são ? 

Varia de acordo com pro-
fissional e região, mais se com-
parado a outras técnicas e bem 
acessível, dados os benefícios 
que ele proporciona. Em deter-
minados casos o paciente fica 
sem medicação de controle da 
doença por meses. Com isso se 
torna muito viável ao paciente.

O Ilib é hoje o aparelho com 
grande efeito tecnológico e sem 
efeito colateral que pode ser 
usado em qualquer idade e sem 
contra indicacao , mostrando 
grande eficacia em diversas 
patologias .

Agradecemos a Dra Kenia 
Patrícia pela entrevista a está 
coluna Saúde e fisio 

*Dra Silvia Batista , 
mestre , fisioterapeuta , 
prof de educação física 
, empresaria da saúde ,  
.Gestora do projeto Es-
cola da vida natural e 
automasagem 3D Nano 
.Contato : fisioterapiasil-
via@icloud.com

Gestão de custos é o pro-
cesso de planejar e controlar 
efetivamente os custos envol-
vidos em um negócio. É consi-
derada uma das tarefas mais 
desafiadoras no gerenciamen-
to de negócios e seu processo 
envolve diversas atividades, 
como coletar, analisar, avaliar 
e relatar estatísticas de custos 
para orçamento.

A influência da gestão de 
custos em uma administração 
é enorme, e sua eficácia é 
uma forma de contabilidade 
gerencial que ajuda a iden-
tificar despesas futuras em 
uma empresa para reduzir o 
excesso de orçamento.

Quando o gerenciamento 

Gestão de custos e planejamento 
a longo prazo
Fábio Lima sua eficácia é uma forma de contabilidade 

gerencial que ajuda a identificar
despesas futuras em uma empresa
para reduzir o excesso de orçamento

minucioso de todas as infor-
mações de custos é aplicado 
a um projeto específico, os 
gastos esperados no negócio 
são analisados na fase inicial 
do período de planejamento, 
com o objetivo de driblar a 
estagnação e acelerar seu 
crescimento.

Planejar antes de agir é a 
forma mais comprovada de 
eficiência no resultado. Por 
isso, o chamado diagnóstico 
prévio, para ter clareza, escla-
recimento do estado atual da 
empresa e também da quali-
dade da visão de longo prazo 
são fundamentais para iniciar 
um planejamento e atingir os 
resultados esperados.

Muitas empresas desenvol-
vem planejamento estratégico 
dentro de uma estrutura de 
curto, médio e longo prazos 
que ajudarão a manter o foco 
e assim ter melhor efetividade 
no uso dos recursos para al-
cance das metas, garantindo 
constâncias das ações e disci-
plina na execução das tarefas.

O curto prazo geralmente 
envolve processos que mos-
tram resultados dentro de 
um ano. As empresas visam 

planos de médio prazo a re-
sultados que levam vários anos 
para serem alcançados. 

Já os planos de longo prazo 
incluem as metas gerais da 
empresa estabelecidas há qua-
tro ou cinco anos no futuro, 
e geralmente se baseiam no 
alcance das metas de médio 
prazo. 

Dessa maneira, o planeja-
mento ajuda a concluir tarefas 
de curto prazo, mantendo 
em mente as metas de longo 
prazo e a saúde financeira 
geral de uma organização, que 
permitirão seu crescimento 
sustentável. 

Um plano de longo prazo é 
conduzido em um nível estra-
tégico e começa com o estabe-
lecimento de metas definidas 
e a análise de métodos para 
alcançá-las, com base nos re-
sultados avaliados do SWOT – 
técnica utilizada para identifi-
car oportunidades e fraquezas 
nos negócios que permitirão 
uma melhor tomada de decisão 
quando necessário. 

Para maior chance de su-
cesso, esses dados devem ser 
sempre atualizados, conside-
rando as condições e previsões 

Alguns leitores que me 
honram com sua paciência 
solicitaram a apresentação de 
uma história contada por El-
bert Hubbard, que publiquei 
no primeiro volume do livro O 
Brasil e o Apocalipse (1984). 
Trata-se da página “Mensa-
gem a Garcia”, um eloquente 
convite àqueles que se quei-
xam do estado do mundo, 
mas que continuam sentados 
no sofá, para que tenham 
maior espírito de decisão. Eis 
a mensagem:

“Um homem se destaca no 
horizonte de minha memória 
como o planeta Marte no seu 
periélio.

“Quando irrompeu a guer-
ra entre a Espanha e os Esta-
dos Unidos, o que importava 
a estes era comunicar-se ra-
pidamente com o chefe dos 
insurretos, Garcia, que se sabia 
encontrar-se em alguma forta-
leza no interior do sertão cuba-
no, mas sem que se pudesse 
precisar exatamente onde. Era 
impossível um entendimento 
com ele pelo correio ou pelo 
telégrafo. No entanto, o presi-

ARTIGO

Paiva Netto

SAÚDE FISIO

DRA. SILVIA 
BATISTA
fisioterapiasilvia@icloud.com

Mensagem a Garcia

ARTIGO

dente tinha de assegurar-se da 
sua colaboração, e isto quanto 
antes. Que fazer?

 “Alguém lembrou: ‘Há um 
homem chamado Rowan; e 
se alguma pessoa é capaz de 
encontrar Garcia, há de ser 
Rowan’.

“Rowan foi trazido à presen-
ça do presidente, que lhe con-
fiou uma carta com a incum-
bência de entregá-la a Garcia. 
De como esse homem, Rowan, 
tomou a carta, meteu-a num 
invólucro impermeável, amar-
rou-a ao peito e, após quatro 
dias, saltou de um barco sem 
coberta, alta noite, nas costas 
de Cuba; de como se embre-
nhou no sertão para, depois de 
três semanas, surgir do outro 
lado da ilha, tendo atravessado 

a pé um país hostil, entregando 
a carta a Garcia — são coisas 
que não vêm ao caso narrar 
aqui pormenorizadamente. 
O ponto que desejo frisar é 
este: Mac Kinley deu a Rowan 
uma carta destinada a Garcia; 
Rowan tomou-a e nem sequer 
perguntou: ‘Onde é que ele 
está?’

“Hosana! Eis aí um homem 
cujo busto merecia ser fundido 
no bronze imarcescível e sua 
estátua colocada em cada esco-
la do país. Não é de sabedoria 
livresca que a juventude preci-
sa, nem de instrução sobre isto 
ou aquilo. Precisa, sim, de um 
endurecimento das vértebras, 
para poder mostrar-se altiva 
no exercício de um cargo; para 
atuar com diligência; para 
dar conta do recado; para, em 
suma, levar uma mensagem a 
Garcia.

“O general Garcia já não é 
deste mundo, mas há outros 
Garcias. A nenhum que se te-
nha empenhado em levar avan-
te uma empresa em que a ajuda 
de muitos se torne precisa têm 
sido poupados momentos de 
verdadeiro desespero ante a 
imbecilidade de grande número 
de homens, ante a inabilidade 
ou falta de disposição de con-
centrar a mente numa deter-
minada coisa e fazê-la”.

“Amai-vos uns aos outros”
O Mandamento Novo de Je-

atuais do mercado, para que, 
desta maneira, possa identifi-
car e corrigir rotas durante o 
caminho e não ser mais refém 
das surpresas ou do acaso que 
em muitos casos causam danos 
irrecuperáveis. 

Frente às transformações 
de negócios e mudanças drás-
ticas ocorridas ao longo dos 
anos – em especial após a 
pandemia do novo coronavírus 
– é imprescindível para toda 
empresa se reinventar, renovar 
e adaptar o mais rápido pos-
sível aos novos cenários que 
venham a surgir. 

É importante salientar que 
apesar de não ser garantido 
êxito ao final de todas as eta-
pas de planejamento desse 
processo – que não é simples 
– o desenvolvimento de es-
tratégia irá ao menos suavizar 
as ineficiências da empresa, e 
potencializar os pontos fortes, 
não desperdiçando recursos 
preciosos como tempo e di-
nheiro. 

O sistema implantado pro-
piciará maior possibilidade de 
sucesso empresarial, evitando 
virar estatística e se tornar 
mais um empresário que fecha 
as portas no primeiro ano de 
abertura de sua empresa. 

*Fábio Lima é consul-
tor e mentor especialista 
em gestão empresarial, 
CEO da LCC - Light Con-
sulting e Coaching. light-
consulting.com.br

sus, Lei de Solidariedade Plane-
tária — “Amai-vos como Eu vos 
amei. Somente assim podereis 
ser reconhecidos como meus 
discípulos” (Evangelho, segun-
do João, 13:34 e 35) —, é uma 
Mensagem a Garcia dirigida a 
ainda milhões de surdos morais 
ou amantes da Lei de Talião. 
Não foi à toa que num instante 
de amargura Gandhi (1869-
1948) declarou: “Olho por olho, 
e a humanidade acabará cega”.

Acreditamos no Amor e na 
Justiça iluminada pelo Novo 
Mandamento. Porém, jamais 
pregamos a acomodação. Há 
que se promover a Esperança 
neste planeta, a Paz de Deus, 
a tranquilidade e segurança ao 
Espírito, ainda apenas tangen-
ciadas pelos acordos interna-
cionais, em geral obedientes a 
interesses díspares, fontes de 
tantos conflitos. Contudo, o ser 
humano chegará lá... Ele, em 
virtude de uma saudável teimo-
sia em continuar habitando a 
Terra, adquiriu paranormal ca-
pacidade de sobreviver às mais 
agudas crises da sua História, 
entregando no momento certo, 
quando tudo parece perdido, a 
sua Mensagem a Garcia.

*José de Paiva Netto 
― Jornalista, radialista e 
escritor.

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com
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Política Câmara analisa
Isenção do pagamento da tarifa nos 
ônibus do sistema urbano aos Atirado-
res do Tiro de Guerra de Rio Preto

Agora com multa
Depois de ter sido vetado projeto que 
obriga os cinemas a realizar sessão 
destinada a autistas retorna a pauta

Levantamento realizado 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCESP) 
revela que a Prefeitura de Rio 
Preto destinou mais de R$ 336 
milhões nos últimos três anos 
a entidades do terceiro setor 
para manter diversos serviços 
prestados, entre recursos mu-
nicipais, estaduais e federais. 

O montante representa 
R$ 716 aplicados para cada 
rio-pretense. O maior volume 
de recursos foi para a área da 
saúde, com mais de R$ 277 
milhões entre 2019 e 2021, 
representando 80,92% do 
total. Na sequência a área da 
Educação com 35,5 milhões, 
ou 10,66% do total no perío-
do. Em terceiro, a Assistência 
Social com R$ 24,9 milhões, 
7,42% do total. 

Em relação aos tipos de 
repasses transferidos, o le-

Rio Preto investe R$ 336 mi 
no terceiro setor em 3 anos

ADMINISTRAÇÃO

vantamento do TCE mostra 
que convênios e contratos 
somaram R$ 271,9 milhões, 
80,87% das formas de repasses 
efetuadas pela administração. 
Já auxílios, subvenções e con-
tribuições ao terceiro setor 
em Rio Preto consumiram R$ 
64,3 milhões, o que representa 
19,13% do total. 

Dos R$ 336 milhões gas-
tos no terceiro setor, R$ 171 
milhões, 50,9% foram de re-

cursos municipais, seguidos 
de R$ 152,2 milhões, 45,26% 
de recursos federais, e R$ 8,2 
milhões, 2,45% de recursos 
estaduais. 

Entre 2019 e 2021, a Fun-
dação Faculdade Regional de 
Medicina de Rio Preto foi a 
que mais recebeu os recursos: 
R$ 176,7 milhões. Para o Hos-
pital Santa Casa foram R$ 84 
milhões, Associação Filantró-
pica Mamãe Idalina com R$ 

13,1 milhões, Hospital Bezerra 
de Menezes com R$ 8,7 mi-
lhões; entre outras entidades 
assistenciais de Rio Preto.  Os 
valores podem ser conferidos 
na página do TCE na internet. 

Já o governo estadual e as 
prefeituras paulistas, exceto 
a da Capital, destinaram R$ 
88,1 bilhões nos últimos três 
anos para manter os serviços 
prestados por 13.569 entidades 
do terceiro setor.

O maior volume de re-
cursos foi para a área da 
saúde, com mais de R$ 
277 milhões, represen-
tando 80,92%

PAULO GUSTAVO E ALDIR BLANC

Motta vota para derrubar 
vetos contra leis culturais

Prefeitura de Rio Preto destinou R$ 336 milhões para terceiro setor nos últimos 3 anos

Deputado Motta vota para derrubar vetos

O deputado federal Luiz 
Carlos Motta (PL) votou 
pela derrubada dos vetos às 
leis de incentivo à cultura 
Lei Paulo Gustavo e a Aldir 
Blanc. As duas leis, que jun-
tas deve injetar R$ 6,8 mi-
lhões no setor cultural bra-
sileiro, foram vetadas pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 

A primeira já existente 
prevê R$ 3,8 bilhões em re-
cursos federais aos estados. 
A segunda, Aldir Blanc, que 
foi recentemente criada, 
prevê R$ 3 bilhões ao ano 
aos governos municipais e 
estaduais. O objetivo é finan-
ciar as atividades culturais. 

O deputado Luiz Carlos 
Motta, diz que “o Congresso 

já havia aprovado as duas 
leis, mas o governo federal 
decidiu vetar. Na sessão de 
quinta-feira (7) votamos pela 
derrubada do veto. As duas 
leis vão ajudar a amenizar os 
efeitos econômicos e sociais 
negativos causados pela 
pandemia no setor cultural.” 

As duas leis precisam 
ser promulgadas. Caso o 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) se recuse a promulgar, 
o presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco, é obrigado a 
fazê-lo. 

Artistas, produtores, 
técnicos, gestores e outros 
profissionais do setor terão 
recursos para realizar ações 
e projetos culturais.

A Prefeitura de Rio Preto li-
teralmente corre contra o tem-
po para finalizar uma série de 
licitações abertas para compra 
de equipamentos médico-hos-
pitalares para equipar o Hospi-
tal Municipal da Região Norte. 
O Dhoje Interior mostrou em 
reportagem no mês passado 
que o maior entrave para ini-
ciar os atendimentos no hospi-
tal é a conclusão das licitações 
e a definição, por chamamento 
público, da Organização Social 
que irá administrar o local. 

 

Nesta sexta-feira, 8, a Prefei-
tura, por meio da Secretaria 
de Saúde, publicou no Diário 
Oficial do Município, extrato 
de contrato em que declara a 
empresa Cisabrasile LTDA a 
responsável pelo fornecimento 

EM ANDAMENTO

Saúde conclui mais uma licitação para 
equipar Hospital da Região Norte

de dois aparelhos chama-
do Termodesinfectora, um 
equipamento industrial para 
lavagem, enxágue, desinfecção 
térmica e secagem de instru-
mentos, no caso, cirúrgicos. 
A empresa vai receber R$ 550 
mil pelos aparelhos. É mais 
uma licitação superada dentre 
as várias abertas para equipar 
o hospital da região norte. 

A pasta da Saúde afirma 
que não há data para aquisi-
ção de todos os equipamentos 

hospitalares já que “depende 
do andamento das licitações 
e eventuais recursos que as 
empresas apresentarem”. 

Na próxima terça-feira, 12, 
deverá ser finalizada a escolha 
da empresa que ficará respon-
sável por gerenciar o hospital. 
O valor pago a instituição só 
será definido após conclusão 
do processo de chamamento 
público. A Prefeitura chegou 
a divulgar que o custo mensal 
para manter o hospital em 

NO CALENDÁRIO

O deputado federal Ge-
ninho Zuliani (União Brasil) 
quer incluir no Calendário Na-
cional de Imunização a vacina 
contra a varíola dos macacos. 
A proposta foi protocolada na 
Câmara Federal na quarta-
-feira, 6. 

Segundo o projeto, a vacina 
composta pelo Modified Vac-
cinia Ankara-Bavarian Nordic 
(MVA-BN), indicado para a 
prevenção de monkeypox, 
deverá ser incluída na relação 
de vacinas obrigatórias do Mi-
nistério da Saúde, compondo 
o calendário nacional de vaci-
nação do Programa Nacional 
de Imunização. 

“Desde 13 de maio de 2022, 
a Monkeypox vem sendo iden-
tificada em diferentes países 
não endêmicos, inicialmente 

funcionamento era estimado 
em R$ 2,7 milhões. 

A Organização Social que 
vencer deverá ter contrato 
com um hospital terciário, 
nos casos de transferências de 
pacientes que apresentarem 
complicações em seus quadros 
clínicos estando no hospital 
municipal. 

Nesta última semana a 
Prefeitura iniciou as chamadas 
“obras complementares” no 
valor de R$ 654 mil. A Cons-
trutura Rio Obras Comércio de 
Materiais para Construção foi 
a vencedora e tem 90 dias para 
concluir todas as intervenções. 
As adaptações ocorrerão em 
determinadas salas do hospi-
tal, cozinha e outras estruturas 
internas. 

A estrutura física foi conclu-
ída ao valor de R$ 23 milhões 
pagos a empresa Constroeste 
que venceu licitação para a 
obra em troca de uma área de 
145 mil metros quadrados no 
Distrito Industrial. A permuta 
foi possível após autorização 
de lei aprovada pela Câmara 
Municipal. 

Ao todo, somente com os 
equipamentos, serão gastos 
mais R$ 23 milhões. Do valor 
R$ 18 milhões do governo do 
Estado de São Paulo e R$ 5 
milhões por emenda parla-
mentar do deputado Geni-
nho Zuliani (União Brasil). 

na Europa, mas com casos con-
firmados nas Américas, Orien-
te Médio e Austrália. Até 21 de 
junho, já foram confirmados 
3.007 casos distribuídos em 
40 países. No Brasil já são 76 
casos registrados, o que reforça 
a necessidade de ação rápida, 
inclusive para contenção de 
possíveis surtos”, afirma Ge-
ninho. 

O projeto segue agora para 
análise das comissões internas 
da Câmara. 

Doença 
A Monkeypox é uma doen-

ça causada pelo vírus Monke-
ypox, do gênero Orthopoxvirus 
e família Poxviridae. Trata-se 
de uma doença zoonótica vi-
ral, cuja transmissão para 
humanos pode ocorrer por 
meio do contato com animal 
ou humano infectado ou ainda 
com material corporal humano 
contendo o vírus. 

A transmissão entre hu-
manos ocorre principalmente 
por meio de contato pessoal 
com secreções respiratórias, 
lesões de pele de pessoas in-
fectadas ou objetos recente-
mente contaminados. A erup-
ção geralmente se desenvolve 
pelo rosto e depois se espalha 
para outras partes do corpo, 
incluindo os órgãos genitais. 

Geninho quer vacina contra 
varíola dos macacos

Na próxima terça-
-feira, 12, deverá ser 
finalizada a esco-
lha da empresa que 
ficará responsável 
por gerenciar o 
hospital.

Saúde conclui mais uma licitação para equipar Hospital

Geninho quer vacina contra varíola dos macacos cional

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Da REPORTAGEM

Cargos sem condenados por agressão
Projeto de lei que proíbe 

a nomeação de pessoas que 
foram condenadas por agres-
sões contra idosos, crianças 
e adolescentes em cargos de 
comissão na Prefeitura de 

Rio Preto será analisado em 
segunda discussão. A pro-
posta é do vereador Júlio 
Donizete (PSD). Caso vire lei 
será proibida a nomeação na 
administração pública direta e 

indireta “para todos os cargos 
em comissão de livre nomea-
ção e exoneração, de pessoas 
que tiverem sido condenadas 
por agressão, nas condições 
previstas pela Lei Federal n° 

8.069/90, Estatuto da Criança 
e do Adolescente e pela Lei 
Federal n° 10.741/03, Estatuto 
do Idoso”. A proposta se esten-
de aos ocupantes de postos de 
serviços terceirizados.

PROJETO SERÁ VOTADO
O projeto segue 
agora para análise 
das comissões in-
ternas da Câmara 
dos Deputados e 
depois segue  
para votação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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CIDADES Preso em Urupês
A Polícia Civil de Urupês prendeu  um 
homem de 32 anos após ele agredir 
um idoso de 71 anos em um roubo.

Inflação em junho
O Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), que mede a 
inflação oficial, registrou 0,67% 

RIO PRETO

Procurado pela Justiça é capturado 
entre moradores de rua
Um foragido da Penitenciária 
de Osvaldo Cruz foi captura-
do pelo Baep de Rio Preto, às 
11h10 desta quinta-feira, 7, 
entre moradores de rua. 
O grupo estava aglomera-
do na frente do Palácio das 
Águas, no cruzamento da rua 
São Paulo com a avenida Phi-
ladelpho Gouveia Neto, e os 
policiais militares foram libe-
rando um a um dos suspeitos 
após serem revistados e terem 
dados pessoais pesquisados 
no sistema criminal. 
Ao abordarem o fugitivo, de 
32 anos, ele deu nome falso 
e disse ser ex-detento, pas-
sando um suposto número de 
matrícula de presidiário. 
Como os dados informados 
não se confirmaram, os pms 

interrogaram o acusado, que 
acabou confessando que não 
voltou de uma saidinha tem-
porária e que estava no local 
por ser usuário de crack. 
Foram apreendidos com ele 

uma pedra da droga e R$ 50. 
No Plantão, foi confirmado 
que o autuado era procurado 
da Justiça, tendo sido enca-
minhado para a carceragem 
rio-pretense.

Dois agentes penitenciá-
rios do Centro de Detenção 
Provisória (CDP) de Rio Preto, 
de 54 e 45 anos, registra-
ram boletim de ocorrência 
de ameaça contra um preso, 
de 28 anos, na tarde desta 
quinta-feira, 7, na Central de 
Flagrantes. 

Segundo os funcionários 
públicos, o acusado alegou 
ser chefe de facção criminosa, 
reclamou da demora no aten-
dimento a uma solicitação e 
disse que “isso não iria ficar 

assim”. 
Na delegacia, os agentes 

afirmaram que não havia 
motivo para a queixa, pois o 
pedido seria atendido, e nem 
para a mudança drástica de 
comportamento do preso, 
que passou a alterar a voz, 
gritando que “meu papo é 
reto. Vocês não me conhecem 
da rua. Não tenho medo de 
polícia. Na rua as ideias com 
vocês é diferente (sic)”. 

Preso diz ser chefe de facção 
criminosa e ameaça agentes

NO CDP RIO PRETO

Acusado alegou ser 
chefe de facção crimi-
nosa, reclamou da de-
mora no atendimento

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Ladrão fica 
trancado em 
comércio e 
é preso

A caminho do pavilhão 
disciplinar o presidiário teria 
feito novas ameaças aos ser-
vidores com o argumento que 
chefiava grupo criminoso. 

O caso, registrado como 
ameaça no Plantão, foi enca-
minhado para investigação no 
3º DP rio-pretense. 

No CPP
Em revista pessoal, às 

12h25 desta quinta-feira, 7, 

um agente do Centro de Pro-
gressão Penitenciária (CPP) 
de Rio Preto apreendeu 67 
chips de celulares escondidos 
no tênis de um detento, de 
49 anos. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, os objetos fo-
ram encontrados dentro de 
um dos calçados, na parte in-
terna, em uma abertura lateral 
acima da palmilha. 

Ao ser questionado sobre 

Policiais militares 
prenderam em flagrante 
por furto, na madrugada 
desta quinta-feira, 7, no 
bairro Boa Vista, em Rio 
Preto, um homem, de 33 
anos, que ficou trancado 
em um estabelecimento 
comercial, onde furtou R$ 
5,50 em moedas e um HD 
externo. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o acusado 
quebrou o telhado para 
entrar, além de uma porta 
e janelas. 

Após pegar os objetos 
ele não conseguiu sair do 
escritório e a proprietária 
viu que o imóvel havia 
sido invadido, acionando 
a guarnição. 

Na delegacia, foi cons-
tatado que o suspeito já 
tinha passagem anterior 
pelo mesmo crime, sendo 
preso em flagrante .

Em outra ocorrên-
cia agente do Cen-
tro de Progressão 
Penitenciária 
(CPP) de Rio Pre-
to apreendeu 67 
chips de celulares

os chips, o reeducando, que 
veio transferido da cadeia 
pública de Santa Fé do Sul, 
alegou que recebeu os tênis e 
roupas de doações de colegas 
de cela. 

Ele negou ter conhecimen-
to dos chips. 

Os objetos foram apresen-
tados na Central de Flagrantes 
rio-pretense e o condenado 
segue sendo investigado pelo 
crime de favorecimento real.

ACHADOS

67
CHIPS DE  aparelhos 
celulares foram en-
contardos dentro de 
tenis de reeducando 
no CPP de Rio Preto Preso do CDP diz ser chefe de facção criminosa e ameaça dois agentes ; no CPP agentes acharam 67 chips de celulares

Morreu às 22h30 desta 
quinta-feira, 7, na Santa Casa 
de Rio Preto, onde deu entrada 
em 24 de junho, após levar seis 
tiros, Edson Silvério Alves, de 
57 anos. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o paciente dirigiu o 
próprio carro, um Peugeot 
206, até o hospital, parou em 
frente ao pronto atendimento 
e desceu sozinho. 

Tiros
Ele apresentava três perfu-

rações na cabeça, duas no tórax 

HOMICÍDIO

Vítima de 6 tiros morre 
no hospital após 13 dias

e uma no abdômen. Ao entrar 
na Santa Casa caiu inconscien-
te, sendo socorrido de imedia-
to e levado para cirurgia. 

Até o momento, não há in-
formações sobre o local exato 
do crime. Policiais militares 
estiveram na residência da 
vítima, no Eldorado, mas não 
encontraram vestígios de dis-
paros de arma de fogo. 

Investigação
O homicídio segue sendo 

investigado pela Polícia Civil 
rio-pretense. 

Homem levou seis tiros e morreu na Santa Casa após 13 dias

Mandou PIX de R$ 2mil errado
Uma moradora, de 52 anos, 

no bairro Cidade Jardim, em 
Rio Preto, errou um número na 
hora de digitar o telefone como 
chave PIX e acabou transferindo 
R$ 2 mil para a conta de uma 
mulher desconhecida. 

A vítima procurou o Plantão 
Policial, na noite desta quinta-
-feira, 7, para registrar boletim 

Assaltante 
reclama de 
pouco dinheiro 
em sorveteria

Depois de roubar R$ 
800 do caixa de uma sor-
veteria, no bairro São Ju-
das Tadeu, em Rio Preto, 
um assaltante, armado 
com revólver, decidiu pe-
gar os dois celulares da ví-
tima, para quem reclamou 
que o dinheiro era pouco. 

O crime aconteceu às 
20h15 da quarta-feira, 
6, mas foi registrado na 
Central de Flagrantes no 
final da tarde desta quin-
ta-feira, 7. 

Conforme o boletim de 
ocorrência, uma mulher, 
de 45 anos, estava traba-
lhando no estabelecimen-
to comercial quando o 
marginal, de cor morena 
clara e estatura média, 
usando jaqueta cinza e 
preta, entrou e apontou a 
arma de fogo, anunciando 
o assalto. 

Investigação
Após roubar o dinhei-

ro e os telefones, sendo 
um da vítima e outro do 
seu filho, o criminoso 
fugiu para rumo ignorado. 

O 7º DP segue investi-
gando o roubo. 

de ocorrência de apropriação 
indébita. 

Segundo ela, o equívoco 
aconteceu às 16h10 e ela ligou 
no número de celular da bene-
ficiária, tendo atendido uma 
voz masculina que negou ter 
recebido o dinheiro e afirmou 
que não tinha cadastro no PIX. 
A transferencia é para seu filho.

Arquivo Dhoje

Procurado pela Justiça é capturado entre moradores de rua

Arquivo Dhoje

Divulgação

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje
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O juiz da 1ª Vara da Fazenda 
de Rio Preto, Marcelo Andre-
otti, acatou ação cautelar da 
Defensoria Pública contra a 
Prefeitura de Rio Preto que 
iniciou na quinta-feira, 7, de-
socupação de moradores em 
situação de rua no viaduto 
Jordão Reis, próximo ao clu-
be Palestra.  
O juiz afirma que a “munici-
palidade não observou a expe-
dição de mandado de contes-
tação e execução da liminar, a 
fim de garantir a reabertura 
dos portões, o reingresso e 
livre trânsito dos ocupantes 
da área com todos seus bens e 
animais de estimação, deven-
do o mandato ser cumprido 
na modalidade URGENTE-
-PLANTÃO, assegurando-se 
inclusive reforço policial, se 
necessário”. 
Todo o impasse começou 
quando a Prefeitura iniciou 
na quinta a desocupação do 
local de 10 pessoas que vivem 
em barracos erguidos embai-
xo do viaduto Jordão Reis. A 
determinação de suspensão 
da retirada atendeu pedido 
do defensor público Júlio Ta-
none. “Lamentavelmente me 
deparei com os moradores 
já lançados nas calçadas sem 
nenhum respaldo, após in-
cêndio de duas das barradas, 
em grave violação, pelo mu-
nicípio de Rio Preto”, afirmou 
ao Dhoje Júlio Tanone. 
O defensor  afirma ainda que 
aguarda a definição do caso. 
“Não bastasse, mesmo após 
ciência e em desrespeito às 
pessoas e à decisão emanada 
pelo Judiciário os responsá-
veis pelo local mantiveram-se 
inertes mantendo os portões 
fechados, enquanto que as 
pessoas mantinham-se no 
relento, com seus bens e ani-
mais”, diz. 
Tanone se refere a decisão do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) que impede ações que 
resultem “em desocupação ou 
remoção forçada coletiva em 
imóvel privado ou público ex-
clusivamente urbano”. A me-
dida vale até outubro. 

Outro lado
Em nota a prefeitura infor-
mou que “foi notificada hoje, 
dia 8, irá cumprir a decisão 
judicial e irá analisar as pro-
vidências cabíveis”

Liminar libera ocupação de 
viaduto por moradores de rua

JORDÃO REIS

Todo o impasse come-
çou quando a Prefeitura 
iniciou na quinta a deso-
cupação de 10 pessoas 
que vivem no local

A unidade móvel do Servi-
ço de Transplante de Fígado 
do Hospital de Base (HB) pres-
tou atendimento à população 
de Rio Preto na manhã desta 
sexta-feira, dia 8, na Praça 
Dom José Marcondes. A van 
adaptada está apta para rea-
lizar exames que possibilitam 
o mapeamento de doenças he-
páticas e foram realizados 180 
exames. Nos próximos meses, 
o veículo percorrerá também a 
outras cidades da região, que 
são atendidas pelo complexo 
hospitalar. 

“A grande importância 
desta unidade é que agora 
vamos fazer uma busca ativa 

TRANSPLANTE DE FÍGADO

Unidade móvel do HB atende 180 em praça
por pessoas que possam ter 
doenças no fígado. Poderemos 
triar o paciente antes de ele 
apresentar os primeiros sin-
tomas. E, com o diagnóstico 
precoce, evitar que desenvolva 
outras doenças secundárias 
ou até mesmo que precise de 
um transplante futuramente”, 
explica Renato Silva, chefe 
do Serviço de Transplante de 
Fígado do HB. 

“A população atendida na 
van passa pelo processo de 
triagem e aqueles que são 
caracterizados como do grupo 
de risco serão submetidos aos 
exames com o propósito de 
identificar as doenças em seu 

estágio inicial. Principalmente 
a gordura no fígado, hepatites 
e fibroses que são bastante 
preocupantes”, afirma Rita de 
Cássia, médica hepatologista 
do Serviço de Transplantes de 
Fígado do HB. 

“A primeira ação foi realiza-
da em Rio Preto, mas o nosso 
objetivo é expandir este aten-
dimento aos 101 municípios 
que integram o nosso Depar-
tamento Regional de Saúde 
(DRS) XV”, complementa 
Renato Silva. 

A unidade móvel está apta 
para realizar os exames de 
imagens como elastografia he-
pática e a ultrassom. Ambos os 

procedimentos são indolores e 
não necessitam de perfurações 
ou cortes no corpo. Nesta sex-
ta-feira foram realizados 22 
exames de imagens. 

Ainda na ação realizada na 
Praça Dom José Marcondes, 
também foram realizados 160 
testes rápidos para identificar 
hepatites B e C. 

“Sabemos que devido a 
correria do dia-a-dia a maior 
parte da população deixa de 
realizar exames preventivos 
Com este novo serviço vamos 
até a população, no intuito de 
prevenir doenças”, explica a 
diretora administrativa do HB, 
Amália Tieco.

Prefeitura está impedida de despejar moradores de rua do viaduto; defensor Julio tanone esteve no local

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Unidade móvel de Transplante do Fígado do HB atende 180 em praça

SERVIÇO

Mercadão Municipal 
terá horário ampliado 
a partir do dia 25

A partir de 25 de julho, o 
expediente do Mercadão será 
ampliado em uma hora, fe-
chando às 19h. 

O horário de abertura per-
manece de segunda-feira a do-
mingo às 7h, sendo facultativo 
aos lojistas. O atendimento 
ao público a partir das 8h é 
obrigatório a todas as unida-
des comerciais. O horário de 
fechamento passa das 18h para 
19h, de segunda a sexta-feira. 
No sábado, o fechamento será 
às 14h e no domingo, às 13h. 

A praça de alimentação 
funcionará, em caráter expe-
rimental, em horários diferen-
ciados. De quarta a sexta-feira, 

os estabelecimentos vão fun-
cionar até 21h e aos sábado e 
domingos até 16h. O Mercadão 
está completando  78 anos.

FAVELA MARTE

19 famílias de favela já foram 
levadas para casas provisórias

O município de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de Ha-
bitação, iniciou nesta semana 
a mudança dos móveis, uten-
sílios e objetos pessoais das 
famílias da antiga Favela da 
Vila Itália. No último dia 30 de 
junho foi assinado o contrato 
de prestação de serviços com a 
empresa vencedora do pregão 
– a transportadora Só Mudan-
ças com sede em Rio Preto, no 
valor de R$ 205.000,00. 

Os primeiros moradores 
foram transferidos na quinta-
-feira, 7, com a realização de 
sete mudanças. 

A transportadora tem até 
60 dias para realizar a trans-
ferência das famílias para os 
endereços indicados pelos 

Institutos Gerando Falcões e 
As Valquírias.

Nesta sexta-feira, 8, foram 
transferidas mais 12 famílias 

Uchoa terá 
núcleo da 
OAB para
atendimento

Na manhã desta sex-
ta-feira (08), o Prefeito 
Municipal José Claudio 
Martins, recebeu em seu 
gabinete, o Presidente da 
OAB de Rio Preto, Henry 
Atique. Também estive-
ram presentes na reunião 
o vereador e Presidente 
da ACEU Alexande Rodri-
gues e a Advogada Luana 
dos Anjos Amigo. 

A reunião
A reunião foi para tra-

tar da implantação do 
núcleo da OAB em Uchoa. 
A sala exclusiva vai fun-
cionar junto ao Fundo 
Social de Solidariedade, 
com atendimento à popu-
lação prestando orienta-
ção e defesa dos direitos. 
“Nós temos uma parceria 
entre OAB e a Defensoria 
Pública para atender o 
cidadão, que tenha uma 
renda muito baixa e não 
tenha condições de arcar 
com um advogado” escla-
receu Henry. 

Atualmente o serviço 
é prestado em Rio Preto, 
a instalação do núcleo 
em Uchoa vai facilitar a 
locomoção dos munícipes. 
O Prefeito Claudio mani-
festou a importância da 
implantação do núcleo em 
Uchoa. “Este é mais um 
ganho para população, 
principalmente a mais ne-
cessitada que precisa do 
atendimento e orientação 
jurídica gratuita”.

Da REPORTAGEM

Neste feriado de 9 de julho, 
o comércio de Rio Preto vai 
funcionar em horário especial, 
das 9h às 15h. 

Em Olímpia, está sendo 
preparada pelo comércio da 
Estância Turística uma ação 
especial para este sábado. Na 
data em que as lojas estariam 
fechadas devido ao feriado es-
tadual da Revolução Constitu-
cionalista de 1932 o comércio 

RIO PRETO E OLÍMPIA

Comércio abre em horário especial hoje
decidiu abrir as portas para 
uma iniciativa coletiva inédita 
de fomentar o setor. 

Olímpia até 14h
Será o 1º Festival Julino, 

com atendimento dos esta-
belecimentos das 9h às 14h. 
Durante a ação, que conta 
com parceria da Secretaria de 
Agricultura, Comércio e Indús-
tria, o comércio terá também 

distribuição gratuita de pipoca, 
algodão-doce e outros quitutes 
para atrair as famílias. 

Além disso, as lojas fa-
rão promoções, com preços 
especiais para os consumi-
dores, entre outras atrações, 
como apresentações artísticas 
e culturais, que estão sendo 
definidas pela Secretaria de 
Turismo e Cultura. A medida 
faz parte das estratégias que 

a comissão dos comerciantes 
tem planejado, com o apoio 
da Prefeitura, para fortalecer 
o comércio central. Recente-
mente, as ruas foram enfei-
tadas com bandeirinhas em 
referência às festas juninas e 
julinas e também ao Festival 
do Folclore. Alguns comer-
ciantes também decoraram 
suas vitrines e espaços para 
tornar as lojas mais atrativas. 

para a moradia transitória, 
11 foram levadas para aparta-
mentos e 1 para casa. 

Nos próximos dias a Prefei-
tura prosseguirá este serviço, 
atendendo diariamente a pro-
gramação das transferências 
até o final do processo de 
retirada de todas as famílias. 

Segundo acordo firmado 
entre as partes – Prefeitura, 
Estado por meio do CDHU e 
sociedade civil e ONGs repre-
sentadas pelo Gerando Falcões  
e As Valquírias - nesse proje-
to-modelo de urbanização da 
antiga favela da Vila Itália, as 
famílias permanecerão mo-
rando em locais provisórios 
até a finalização da construção 
das 240 novas moradias.

Divulgação

Divulgação

Guilherme Batista

Divulgação
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LUTA, NOMES, CENSURA E VANGUARDA
REVOLUÇÃO DE 32 EM RIO PRETO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Para o Estado de São Pau-
lo, é o acontecimento mais 
importante da sua história. 
Haverá entrega de Medalhas 
para militares, autoridades, 
personalidades e desfile de 
tropa e viaturas. 

Embora o momento revo-
lucionário é motivo de muitos 
estudos, ainda há uma dis-
cussão sobre a sua natureza. 
Alguns historiadores dizem 
que foi uma Revolução Bur-
guesa. Juntou os cafeicultores 
insatisfeitos com a queda do 
antigo regime com a nascente 
classe média, que exigia a con-
vocação de uma constituinte, 
promessa de Getúlio Vargas 
em 1930, ao pedir apoio para 
derrubar o regime que nasceu 
em 1891, após a Proclamação 
da República. 

Outros, pelo contrário, afir-
mam que foi um movimento 
popular, um levante civil con-
tra as promessas não cum-
pridas de Getúlio Vargas. A 
confusão se dá porque aconte-
ceram as duas coisas ao mesmo 
tempo. A insatisfação popular 
se juntou aos interesses con-
trariados da elite paulista e o 
movimento foi deflagrado dia 
9 de julho de 1932. Nessa data, 
Rio Preto estava tranquila. Não 
havia revolta e o Partido Repu-
blicano Paulista (PRP) fez uma 
reunião à noite para definir sua 
direção local. 

Vanguarda 
Um dos líderes estadual do 

movimento foi o rio-pretense 
Luiz Américo de Freitas. Pro-
prietário de uma grande fazen-
da de café onde hoje é Planalto, 
Buritama, Zacarias, Turiúba e 
Lourdes, foi eleito presiden-
te do Instituto Brasileiro do 
Café (IBC) e se mudou para 

Autoridades civis e a Polícia Militar fazem um ato na frente do Fórum neste sábado, 9 de julho, 
para homenagear os 90 anos da Revolução Constitucionalista de 1932 e 

fazer um tributo de gratidão em memória dos heróis do movimento.

São Paulo. Por outro lado, há 
registro de 600 rio-pretenses 
que se alistaram para defender 
uma constituinte. Um forte 
apoio popular em uma cidade 
muito pequena. Oficialmente, 
9 rio-pretenses morreram em 
combate, embora no livro Rio 
Preto na Revolução de 32, do 
historiador Roberto do Valle, 
lista 20 mortos em combate. 

Rio Preto
Os combatentes rio-pre-

tenses foram convocados pela 
Frente Única Rio Preto. Segun-
do o historiador e jornalista 
Lelé Arantes, “os jornais A 
Notícia, dirigido por Manoel 
dos Reis Araújo e Leonardo 
Gomes, e Oeste Paulista, diri-
gido por Luiz de Moraes Nie-

meyer, defenderam os ideais 
constitucionalistas e fizeram 
ampla campanha em favor da 
revolução.” 

A informação só chegou a 
Rio Preto dia 11 pelo A Notícia. 
O título foi: “São Paulo dá ao 
Brasil o mais bello exemplo 
de civismo, levantando-se, 
uno, fremente de amor pátrio, 
pela constitucionalização im-
mediata do país”. Três dias 
depois, a manchete foi: “O 
Exército Constitucionalista, já 
no Estado do Rio, encontra-se 
a 190 quilômetros da Capital 
Federal”. Nesse dia, o coman-
dante da Força Pública, tenente 
Bento Casado de Oliveira, se 
oferecia para treinar aos volun-
tários da região de Rio Preto. 

Em clima de conflito, a 

cidade tornou-se sede do 10º 
Distrito Estadual do Comitê 
da Revolução. A partir daí dia 
21 de julho, formou-se a Cru-
zada Gymnasial, que coletava 
dinheiro, ataduras e manti-
mentos. Bonfá Natale, nadador 
rio-pretense campeão estadual 
e nacional, junto a outros 
amigos, fundou o Batalhão Es-
portivo. Na verdade, em uma 
guerra, não se rejeita ajuda. E a 
Revolução aceitou a formação 
do Batalhão da Morte, com ja-
gunços e matadores de aluguel, 
encabeçado por Aníbal Vieira, 
Ferraz Negrão, Lino Catarino 
e seu irmão Ubirajara. 

Já em agosto, Emerenciana 
Sales, Luiza Marreli Caramuru 
e Ottília Reis Araújo criam 
a Casa do Soldado. Oferece 

café, cigarro, papéis de carta e 
atender suas pequenas neces-
sidades dos revolucionários. 
Também em agosto, todos os 
envolvidos com a Revolução 
fundam a Comissão Municipal 
MMDC, presidida pelo promo-
tor Álvaro de Toledo Barros. 
No dia 18 de agosto, o jorna-
lista Luiz de Morais Niemeyer, 
diretor do jornal Oeste Pau-
lista, foi preso e denunciado 
como derrotista e anti-revolu-
cionário. Ficou três dias preso 
em São Paulo foi libertado. E 
no dia 28 de agosto, o prefeito 
Eduardo Nielsen nomeia Elias 
Mussi, Lincoln de Carvalho 
Macedo e Benedicto Costa para 
integrar o Serviço de Verifica-
ção de Preços da Prefeitura. 
(Fonte Lelé Arantes)

Rio Preto é
invadida e tem
jornal  censurado 
por 15 dias

Dia 28 de setembro, 
São Paulo assina um ar-
mistício e a Revolução 
termina. Os paulistas 
foram derrotados e Ge-
túlio Vargas para colocar 
fim ao movimento, ele 
promete convocar uma 
constituinte e promulgar 
uma Constituição. Em 
1934 a constituinte é con-
vocada e a Constituição, 
promulgada. 

A censura 
Com a derrota dos 

paulistas, tropas mineiras 
invadem Rio Preto, per-
seguem revolucionários. 
Eles são do Esquadrão da 
Cavalaria da Coluna do 
coronel Manoel Rabelo, 
chefiados pelo tenente 
Zeno Delmas. Na inva-
são, o delegado Nelson 
da Veiga foi baleado mas 
sobrevive. O monsenhor 
Gonçalves, Leonardo Go-
mes, Aureliano Mendon-
ça e Laudelino da Cunha 
Viana sofriam agressões 
físicas, e Manoel dos Reis 
Araújo Neto e o prefeito 
Eduardo Nielsen fogem. 
O rio-pretense, advogado 
Luiz Américo de Freitas, 
um dos líderes do mo-
vimento, é exilado em 
Portugal. 

Dia 15 de novembro, 
reunião no Cine Theatro 
São José organiza a Fede-
ração dos Voluntários da 
Zona de Rio Preto. Ela é 
encabeçada pelo advoga-
do Theotônio Monteiro 
de Barros Filho e pelo 
médico Israel Alves dos 
Santos. A primeira dire-
toria provisória que deu 
suporte à Federação. No 
final de novembro de 
32, decide-se construir 
o Mausoléu ao Soldado 
Constitucionalista. Ele 
só foi construído em 1935 
com a autorização do go-
verno do estado. Inicial-
mente instalado no Ce-
mitério da Ressureição, 
na Ercília, na década de 
1980 foi transferido para 
a frente do Fórum.

Em dezembro de 1932, 
o delegado regional de 
Polícia interino Sebastião 
Mário Ribeiro, por ordem  
do Dops, suspendeu por 
15 dias a circulação do 
jornal Oeste Paulista, 
de Felippe de Lacerda e 
Mário Valadão Furquim. 
O jornal foi suspenso por 
“uns comentários consi-
derados pelas autorida-
des ofensivas ao governo 
ditatorial e aos brasileiros 
não paulistas”.

ARMISTÍCIO

Com fim da batalha, 
Rio Preto elege primeiro 
deputado federal

Em 1933 Getúlio realiza 
eleições parlamentares e a 
Federação dos Voluntários 
da Zona de Rio Preto lança 
a candidatura de Theotônio 
Monteiro de Barros Filho. Ele 
foi eleito o primeiro deputado 
federal rio-pretense. 

A gratidão 
Em dezembro de 1936, a 

Câmara Municipal isenta de 
impostos municipais a resi-
dência de Jandyra Medeiros 
Duarte, viúva do combaten-
te Antônio Totó Duarte da 
Fonseca, morto em combate, 
enquanto fosse de sua proprie-
dade. Em 1937, a Prefeitura 
constrói uma casa “modesta” 
na rua São Sebastião, para 
Antônio Marques Camargo, 

ferido e inutilizado durante as 
batalhas. Em 1937, o prefeito 
Victor Britto Bastos isenta de 
impostos os prédios de viúvas 
e órfãos dos mortos na revo-
lução.

Arnaldo Antunes

Antônio Duarte da Fon-
seca, Totó Duarte, mor-
reu em 4 de setembro em 
um combate no morro do 
Gravy, perto de Itapira. 
Antônio Amaro, de Ta-
nabi foi morto em 12 de 
agosto, em Porto Tabuado 
e o corpo jogado no Tietê. 
Carmo Turano, de Uchoa, 
foi morto em 17 setembro 
em São José do Rio Pardo. 
Elydio Antônio Verona 
morreu em 26 de setembro 
(dois dias antes do fim da 
revolução), em Campinas. 
Ipiroldes Martins Borges 
em 20 de setembro, em 
Itapira. Joaquim Marques 
de Oliveira morreu em Por-
to Taboado (a data não oi 
registrada). João Baptista 
de Araújo morreu em 10 
de setembro em Campinas. 
Cabo Manoel da Visitação 
Pitta Júnior morreu dia 
12 de agosto em Porto Ta-
boado (executado). Cabo 
Oswaldo Santini, morreu 
em Porto Taboado.

Os mortos AÇÃO E REAÇÃO

Contrarrevolucionário 
perseguido e frente de 
luta com grandes nomes

O professor Enoch de Mo-
rais e Castro, que era diretor 
da Escola de Comércio D. 
Pedro II, criou o Centro Cívico 
Mineiro, de orientação antirre-
volucionária, sob a presidência 
de Antônio de Assis Magalhães 
e secretariado por Geraldo 
Medeiros. Segundo texto de 
Lelé Arantes, “esta iniciativa 
custou caro ao professor Enoch 
de Morais e Castro que, apesar 
de vitorioso na revolução ga-
nhou a antipatia de boa parte 
da população e pouco depois 
teve que se mudar da cidade”. 

As batalhas na região se 
concentraram na divisa com 
o Mato Grosso (hoje do Sul) 
no rio Tietê e na divisa com 
Minas, no rio Grande. A Frente 
Única de Rio Preto, por exem-

plo tinha nomes como  Alceu 
de Assis, Aureliano Mendonça, 
Cenobelino de Barros Serra e 
Ernani Pires Domingues, Luiz 
Américo de Freitas e o jorna-
lista Leonardo Gomes.

O COMBATE

Historiador lembra que apoio não veio e São Paulo lutou sozinho
Para melhor compreender 

os eventos daquele período, 
a reportagem do jornal Dhoje 
conversou com Glener Ochius-
si, professor com Doutorado 
em História Social pela FFL-
CH-USP e professor do Ensino 
Básico. Ele revelou impor-

tantes fatores que se fizeram 
presentes na década de 1930 
no Estado de São Paulo. 

“Logo após a morte dos 
estudantes Martins, Mira-
gaia, Dráusio e Camargo, a 
propaganda paulista ganhou 
força contra o autoritarismo de 

Vargas e a favor de uma nova 
constituição para o Brasil., diz.

Segundo ele, em outras 
palavras, a Revolução Cons-
titucionalista de 1932 foi um 
movimento armado de basi-
camente quatro meses e dois 
inimigos figadais: São Paulo 

contra o governo federal de 
Getúlio Vargas. 

“A máquina de publici-
dade de São Paulo foi muito 
importante, justamente por 
cartazes terem sido espalha-
dos por todo o estado com as 
letras “MMDC”, em alusão 

aos quatro estudantes covar-
demente assassinados e uma 
campanha de nome: “Doe ouro 
para o Bem de São Paulo”, foi 
feita para que armas pudessem 
ser compradas pelo exército 
paulista. Do mesmo modo, 
homens e mulheres foram 

convocados”. 
“Por mais que São Paulo 

em um primeiro momento 
conseguiu o apoio de alguns 
estados brasileiros, o apoio 
não se concretizou e São Paulo 
teve de lutar sozinho”, finaliza. 
(Colaborou Vitor Altino)

ESPECIAL
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Museu da Polícia Militar 
em São Paulo - Galeria da 

Revolução Constitucionalista 
de 1932
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O Mirassol inicia uma se-
quência de jogos fora de casa 
neste domingo (10), às 18h, 
contra o Volta Redonda no 
Rio de Janeiro pela Série C 
do Campeonato Brasileiro. O 
Leão lidera a competição com 
26 pontos, três a mais que o vi-
ce-líder Paysandu, além de ter 
um jogo a menos no torneio. 

Mirassol encara o Volta Redonda 
no Rio de Janeiro neste domingo

BRASILEIRÃO

O meio-campista Os-
man volta a ser opção 
depois de ter cumprido 
suspensão

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Depois de jogar no Rio, o 
Mirassol viaja até o Ceará para 
enfrentar o Floresta (16/07), 
volta a jogar no Maião contra 
o Confiança (25/07) e faz mais 
dois jogos como visitante con-

tra Ypiranga no Rio Grande 
do Sul (30/07) e Botafogo na 
Paraíba (03/08). O técnico 
Ricardo Catalá acredita que 
a sequência será importante 
para que o elenco se acostume 

a estar em situações adversas. 
“O que eu espero é uma 

grande oportunidade da gente 
crescer e vivenciar situações de 
adversidade e ver como a gente 
responde diante dela, porque 
na hora em que a gente mais 
precisar resolver problemas, 
teremos repertórios para as 
adversidades, O que alguns 
enxergam como obstáculo 
eu vejo como oportunidade 
de crescimento”, comentou o 
treinador. 

Meio campo
O meio-campista Osman 

volta a ser opção depois de 
ter cumprido suspensão na 
última rodada. Catalá ainda 
falou sobre a força ofensiva da 
equipe carioca, que ocupa a 
12ª posição. 

“Eles têm um excelente 
treinador, que gosta de jogar 
para frente organiza times 
ofensivos, que tem repertório. 
É uma equipe parecida com 
a nossa no ponto de vista de 
ideia de jogo. Prevejo um jogo 
legal, um jogo aberto, em que 
as equipes vão estar buscando 
o gol o tempo todo”, comentou.

ESPORTES

Mais de 150 atletas olimpienses estão 
participando do 64º Jogos Regionais

A delegação esportiva da 
Estância Turística de Olímpia, 
com apoio da secretaria de 
Esporte, Lazer e Juventude, 
iniciou sua participação nas 
disputas dos Jogos Regionais 
2022. Considerada uma das 
maiores competições esporti-
vas do Estado, os jogos, que 
este ano celebram sua 64ª 
edição, diferente dos anos 
anteriores, estão sendo reali-
zados de julho a setembro sem 
uma cidade-sede fixa. 

As disputas organizadas 
pelo Governo do Estado estão 
acontecendo simultaneamente 
em várias localidades e com 
grande expectativa dos parti-
cipantes, já que as atividades 
estão sendo retomadas após 
dois anos sem a competição 
oficial. 

REGIÃO

Futsal de Mendonça 
enfrenta Urupês em 
ginásio de Rio Preto

Neste sábado (09/07), a 
equipe de futsal sub-21 Mas-
culino de Mendonça enfrenta 
o time de Urupês, às 11h30 da 
manhã, no Ginásio de Esportes 
de Rio Preto. 

Sub-16
A equipe Sub-16 Masculino 

enfrenta a equipe de Ubarana, 
às 15h30. Caso vença a partida, 
se classifica para a semifinal da 
competição, que será realizada 
neste domingo (10/07), às 
8h30, no Ginásio de Esportes 
de José Bonifácio. 

Feminino
Já o futsal feminino joga 

neste domingo (10/07), a par-
tir das 16h15 no Ginásio de 
Esportes de José Bonifácio. O 

Olímpia está representada 
por mais de 150 atletas em 14 
modalidades: Basquete (Mas-
culino), Biribol (Masculino), 
Capoeira (Masculino), Futebol 
(até 20 anos - masculino), Fut-
sal (Masculino e Feminino), 
Judô (Masculino e feminino), 
Karatê (Feminino e mascu-

lino), Natação (masculino), 
Tênis (Masculino) e Vôlei de 
Praia (feminino e masculino). 

A estreia de Olímpia nos 
Jogos Regionais, no sábado 
(02), foi na cidade de Barre-
tos com a vitória da equipe 
do Futsal Feminino por 4 x 1 
sobre o time da casa. O time de 

basquete masculino também 
estreou contra o Itápolis, na 
cidade de Monte Alto, sendo 
derrotado por 66 x 54 pontos. 

A equipe olimpiense dis-
puta as próximas partidas nos 
dias 30 e 31 de julho e 06 e 07 
de agosto, com as modalidades 
de futebol, futsal feminino, fut-
sal masculino e basquete nas 
cidades de Barretos, Gavião 
Peixoto e Bebedouro. 

Os Jogos Regionais estão 
sendo disputados em várias 
sub-regiões em todo estado, 
com previsão de término no 
dia 15 de setembro. A equipe 
olimpiense que pertence à 5ª 
região: Ribeirão Preto / Arara-
quara / Franca / Barretos está 
confiante e otimista e espera 
um excelente resultado de seus 
atletas, garantindo assim a 
participação nos Jogos Abertos 
do Interior no mês de outubro, 
em Sorocaba/SP.

VÔLEI

Equipe do Brasil 
perde da França na 
Liga das Nações

A sequência de cinco vitó-
rias consecutivas da Seleção 
Brasileira masculina de vôlei 
na Liga das Nações chegou ao 
fim hoje (8). Na terceira e úl-
tima semana da primeira fase, 
com jogos em Osaka, Japão, o 
Brasil foi derrotado pela Fran-
ça, atual campeã olímpica, por 
três sets a zero (21/25, 22/25 e 
21/25). O oposto francês Jean 
Patry, com 19 pontos, foi o 
destaque da partida. 

Os brasileiros aparecem em 
sexto lugar na classificação, 
com 21 pontos e sete vitórias 
após 11 jogos. A seleção - co-
mandada por Renan dal Zotto - 
está garantida por antecipação 
no mata-mata e volta à quadra 
no domingo (10), às 7h10 (ho-
rário de Brasília), para encarar 

Mirassol encara o Volta Redonda no Rio de Janeiro

Mais de 150 atletas olimpienses participam do 64º Jogos Regionais

O Leão lidera a 
competição com 
26 pontos, três a 
mais que o vice-
-líder Paysandu, 
além de ter um 
jogo a menos

Leo Roveroni/Agência Mirassol

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO Da REDAÇÃO

adversário ainda será definido 
em uma partida que será rea-
lizada neste sábado (09/07), 
entre Potirendaba e Monte 
Aprazível. Caso Mendonça 
vença a partida se classificará 
para a grande final.

o Japão, quinto colocado, pela 
última rodada. Uma vitória 
diante dos anfitriões pode tirar 
o Brasil do caminho de rivais 
como Polônia, Itália, Estados 
Unidos e a própria França nas 
quartas de final.

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

TRÊS GRANDES NOMES
DO COLUNISMO SOCIAL
Foto para ninguém colocar defeito. Fazendo moldura para 
Celina Ferreira, Amaury Jr e Aninha Monteiro, experts do 
colunismo social.  Vale lembrar que Aninha Monteiro vai 
receber no dia 19/07 o troféu imprensa “Gente Gentíssi-
ma”. Ela vai com toda honra receber o prêmio.

NOVA DIRETORIA
Tomou posse dia 26 de junho a nova diretoria do Clube 
Monte Líbano. Hugues Rezende Souza foi eleito pre-
sidente e traz consigo aliados: Everaldo (vice) e Samir 
(presidente do Conselho Deliberativo). A coluna deseja 
muito sucesso a nova gestão. Não existe líder por acaso, 
eles venceram a eleição, pois são muito bons. 

CLUBE
Já que o assunto é Monte Líbano, Mônica Tomé de Miras-
sol não perdeu as últimas festas da diretoria Nadim Cury.

COMEMORAÇÃO
Ale Luiz Periam Bejar e a esposa Aninha Ferian com-
pletaram 19 anos de casados. Na época, Fátima Cruz 
e Cosminho Conte foram os padrinhos de casamento. 
Ale e Aninha fizeram a festa de casamento no San Paul, 
hotel de Rio Preto, com toda a pompa que o evento 
exigia. Nesta semana, eles comemoraram mais um ano 
de união com uma feijoada. Entre os presentes estavam 
Fátima Cruz e Cosminho. A Família Ale Bejar, os parabéns 
da coluna. O filho chama Raul e tem 18 anos. Ale foi um 
frequentador assíduo do Clube Monte Líbano, na época 
em que o Paulo Voltarelli era presidente. Não perdia uma 
festa e aproveitou para fazer o curso de árabe que o 
clube oferece, ele fala fluente a língua estrangeira. Ana 
Carolina Jalles é autora do belíssimo livro A Lenda dos 
Cristais. Em breve, o livro estará disponível na livraria 
Saraiva do Rio Preto Shopping Center, está prevista para 
agosto. Lucília Coelho da coelhos bar e chopperia é o 
destaque da semana.

Dr. Ivan Rollemberg Filho, oftalmologista, vai dividir o 
consultório de São Paulo com São José do Rio Preto. Ago-
ra, Ivan vai atender em Rio Preto no consultório Clinica 
Pelle, do Dr. João Roberto Antonio e do Carlos Roberto An-
tonio, dermatologistas. Eles vão unir o útil ao agradável. 
As consultas com o doutor Ivan precisam ser agendadas 
na clínica de São Paulo. Para conseguir o telefone, basta 
ligar na clínica da Pelle. Cuide bem dos seus olhos.

DICA DE GASTRONOMIA
Hipermercado Mulffato tem um Consumer delicioso 
que vale a pena degustar. Consumer é um caldo com 
legumes delicioso da gastronomia francesa. O prato é 
servido na ala de restaurante do Hipermercado Mulffa-
to. Quem tem interesse basta visitar o local, colocar a 
comida, pesar, pagar e depois aproveitar a delícia.

Divulgação
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MEDICAMENTO 
FRACIONADO, 

UM DIREITO DO 
CONSUMIDOR

ORIENTAÇÕES E DIREITOS DO CONSUMIDOR AO 
FREQUENTAR BARES, RESTAURANTES E SIMILARES

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

17-99279-4724PEÇA PELO DELIVERY
04 LOJAS EM BREVE LOJA 05 !!!04 LOJAS EM BREVE LOJA 05 !!!  

Nesta edição a proposta é 
orientar os consumidores em 
alguns direitos com relação aos 
estabelecimentos comerciais como 
bares, restaurantes e similares. 
Inicialmente, devemos ressaltar 
o direito básico e estabelecido 
pelo Código do Consumidor 
que é o Direito à Informação. 
Informações sobre o cardápio; 
sobre as formas de pagamento; 
as características do produto; 
qualidade; quantidade; 
composição; origem e 
preço devem ser dadas de 
forma clara ao consumidor. 
Portanto, o restaurante, o bar 
e similares devem apresentar, 
por meio do cardápio, todas 
as informações que instruam 
o consumidor a fazer suas 
escolhas sem enganos. O 
consumidor também tem 
direito de ser informado 
sobre as várias possibilidades 
de efetuar o pagamento.  
Todas essas informações e o 
cardápio devem estar na entrada 
do restaurante para evitar 
qualquer tipo de constrangimento. 
Outra dúvida que o consumidor 
pode ter é sobre a cobrança dos 
10% de taxas de serviços, ou 
seja, a famosa “gorjeta” . Trata-
se de uma a manifestação de 
generosidade do consumidor, 
portanto, ele paga se quiser. 
Os estabelecimentos podem 
sugerir esta cobrança apenas 
quando esta informação estiver 
bem visível no cardápio e na 
porta de entrada. Mas não 
podem impor como cobrança 
obrigatória sob pena de violar 
o artigo 39 do Código que 
estabelece: “os fornecedores não 
podem exigir do consumidor 
vantagem manifestamente 
excessiva”, caracterizando 
prática abusiva e o consumidor 
não precisa ficar constrangido 
em recusar este pagamento. 
Quanto ao couvert artístico, 
ele pode ser cobrado desde que 
haja música ao vivo ou alguma 
manifestação artística no local. 
Mas o consumidor deve ter 
ciência antecipadamente dessa 
cobrança de forma clara e precisa 
por meio de comunicado afixado 
na entrada do estabelecimento 
e no cardápio de forma bem 
visível, pois pode não concordar 
e escolher outro estabelecimento. 
Já a cobrança do couvert 
de mesa, esse, só pode ser 
cobrado se solicitado pelo 

De pouco conhecimento da 
população o fracionamento 
de remédios nada mais é do 
que a individualização da sua 
embalagem permitindo que o 
consumidor compre apenas 
a quantidade que o médico 
prescreveu. Esse direito do 
consumidor foi instituído 
pela Resolução RDC nº 
80, de 11 de maio de 2006. 
Na prática, se efetivada a regra, 
evita a existência de sobras 
de produtos ,promovendo 
o uso racional do remédio, 
diminuindo a possibilidade de 
intoxicações por automedicação 
e barateando o tratamento, pois 
o consumidor paga pelo preço de 
cada unidade do medicamento. 
Além disso, há menor impacto 
ambiental decorrente do 
descarte de medicamentos. 
As embalagens fracionadas, 
que devem ser especialmente 
desenvolvidas pelo fabricante 
e aprovada pela ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) para essa finalidade 
são identificadas pela inscrição 
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“embalagem fracionável”. 
Os medicamentos nas 
apresentações de frasco-
ampola, ampola, seringa 
preenchida, flaconete, sachê, 
envelope, blister e strip também 
podem ser registrados para 
dispensação na forma fracionada. 
Quando a embalagem for 
fracionável é vedado o contato 
do medicamento com o meio 
externo assim como após o 
fracionamento da embalagem, 
a mesma deve conter todas 
as informações necessárias 
para que o consumidor 
identifique o remédio. 
Ressalvamos que os 
medicamentos sujeitos ao 
controle especial de que trata a 
Portaria nº 344, de 12 de maio 
de 1998, e suas atualizações, 
não podem ser fracionados. 
Acrescente-se, ainda, que 
as apresentações comerciais 
fracionáveis devem representar 
o melhor custo-benefício para 
o consumidor e usuário de 
medicamentos, conforme a 
legislação vigente.
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consumidor. Se o restaurante 
cobra e obriga a consumação 
desse couvert vai incorrer 
em mais uma prática abusiva. 
Caso o restaurante o ofereça 
como cortesia, também é 
proibida a cobrança, assim como, 
é obrigatória a informação de 
que trata-se de “uma cortesia” 
. Em alguns estabelecimentos, 
principalmente bares e boates, 
é comum a imposição de 
consumação mínima, ou seja, 
ao entrar no estabelecimento, 
o consumidor é obrigado 
a pagar determinado valor 
mesmo que não venha consumir 
aquele limite. Essa prática 
também é considerada abusiva. 
É o que chamamos de venda 
casada. O fornecedor não pode 
vender um produto ou serviço 
impondo como condição a 
aquisição de outro bem ou 
serviço. Além disso, o artigo 39 
do Código do Consumidor veda 
que os fornecedores determinem 
limites quantitativos de consumo. 
Portanto é proibida a cobrança 
de consumação mínima em 
bares, restaurantes, boates, 
casas noturnas e similares. 
Os estabelecimentos comerciais 
citados poderão fazer cobrança 
de entrada, mas não podem 
condicionar a quantidade mínima 
de consumo a ser realizada 
pelo consumidor. Sem esquecer 
que é obrigatório que esses 
estabelecimentos informarem 
em local visível que não realizam 

cobrança de consumação mínima. 
 Outra prática muito comum, 
principalmente em boates e 
também considerada abusiva 
é a multa cobrada pela perda 
de comanda. A abusividade é 
reconhecida porque cabe ao 
fornecedor controlar de forma 
eficiente o que foi consumido. 
O Código de Defesa do 
Consumidor garante ao 
consumidor a inversão do ônus 
da prova, em caso de perda da 
comanda. Isso quer dizer que, 
em um posterior processo pelo 
não pagamento dessa multa, o 
fornecedor fica responsável por 
comprovar o que foi consumido. 
Por isso, recomendamos ao 
consumidor que passar por 
uma situação dessas, primeiro 
que tente conversar com a 
gerência do estabelecimento e 
negocie o pagamento do que 
foi efetivamente consumido. 
Caso não consiga êxito ou 
mesmo seja vítima de qualquer 
tipo de constrangimento 
mediante violência, ameaça 
grave ou privação de liberdade, 
que entre imediatamente em 
contato com a polícia, pelo 190. 
Outra questão importante é o 
tempo de demora dos pedidos. 
No momento em que o 
consumidor se dirige ao bar ou 
restaurante e faz o seu pedido, 
estes estabelecimentos são 
obrigados a determinar um tempo 
razoável para o cumprimento da 
sua obrigação e este tempo deve 
ser previamente informado ao 
consumidor, conforme estabelece 
o artigo 39 do Código. Se houver 
demora excessiva, o consumidor 
deve ser informado, e pode até 
optar se quer ou não esperar até 
que seu pedido fique pronto. 
Caso escolha não esperar, o 
consumidor não é obrigado a 
pagar por seu pedido, já que 

ele não foi entregue. O Código 
protege também a saúde e a 
segurança do consumidor, 
pois não permite que sejam 
fornecidos produtos ou serviços 
que ofereçam riscos a sua saúde, 
exceto os considerados normais 
e previsíveis, como é o caso de 
bebidas alcoólicas e cigarros. 
Mesmo esses produtos 
considerados legais devem vir 
acompanhados de informações 
sobre os seus riscos que permitem a 
escolha consciente do consumidor. 
É importante também verificar 
se o estabelecimento é seguro. 
Exatamente por isso que há a 
necessidade de vistorias frequentes, 
principalmente observando o 
alvará de funcionamento e os 
equipamentos de combate a 
incêndio, assim como atentar 
para os alarmes, sirenes e ruídos. 
O documento mais importante 
de um estabelecimento noturno 
ou de outra categoria é o alvará 
de funcionamento. O alvará é 
emitido pela Prefeitura, Estado, 
e Corpo de Bombeiros e 
dependendo da atividade de cada 
estabelecimento a permissão 
para atuar também vai variar. 
Os alvarás devem, 
obrigatoriamente, estar em local de 
total visibilidade ao consumidor.As 
saídas de emergência também são 
obrigatórias, embora a quantidade 
e a posição de cada uma delas 
dependa de avaliações dos órgãos 
fiscalizatórios competentes. 
Os engenheiros e arquitetos 
decidem e fazem uma avaliação 
técnica de acordo com cada 
estabelecimento. Os extintores de 
incêndio são obrigatórios e devem 
ser renovados ou ter seu prazo de 
validade em dia, por isso o dever 
dos órgãos competentes checarem 
os extintores uma vez por ano.
A todos boa diversão e bom fim 
de semana.
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DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS                                                                       
 
 
PORTARIA Nº 6984, DE 08 DE JULHO DE 2022. 
DETERMINA que os servidores JOEL DONIZETE ASSUMPÇÃO, BEATRIZ NAVES GONÇALVES E 
MARCIA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA SILVA FERREIRA, sejam lotados no Gabinete do Vereador 
Renato Pupo de Paula, a partir de 08 de julho de 2022. 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 687 

De 08 de julho de 2022 
 

Insere o Artigo 55-A na Lei Complementar 
n°650, de 25 de janeiro de 2021, que dispõe sobre 
Posturas Municipais e medidas do poder de 
polícia administrativa a cargo do município. 

 
 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo: usando das atribuições que me são conferidas por Lei, 
 FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, nos termos do § 6º, 
do artigo 44, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei Complementar: 

 
Art. 1° A Lei Complementar n° 650, de 25 de janeiro de 2021, passa a vigorar 

acrescida do art. 55-A e parágrafo único, com a seguinte redação: 
 
“Art. 55-A Fica proibida a emissão de ruídos em desacordo com as normas e 
condições estabelecidas nesta lei complementar ou legislação específica, por 
escapamento ou outro componente de motocicleta, quadriciclo, motoneta, ciclomotor e 
bicicleta motorizada. 
 
Parágrafo único. Os procedimentos de medição devem seguir o estabelecido pela 
NBR 9714:2000 e suas atualizações.” (NR) 
 
Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  
08 de julho de 2022. 

 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara  

 
AUTÓGRAFO Nº 15.727/2022 
Projeto de Lei Complementar nº 010/2022 
Aprovado em 17/05/2022, na 30ª Sessão Ordinária. 
Veto Total nº 032/22 rejeitado em 05/07/2022, na 37ª Sessão Ordinária. 
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e 
publicada no jornal oficial do Legislativo. 
  
 
Arnaldo de Freitas Vieira 
        Diretor Geral                                                                                               

Autoria da propositura:  
Ver. Robson Ricci 

rfg/ 
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LEI Nº 14.190 

De 08 de julho de 2022. 
 

Dispõe sobre o fornecimento de absorventes 
higiênicos como política pública de combate à 
pobreza menstrual no Município de São José 
do Rio Preto, e dá outras providências. 

 
 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo: usando das atribuições que me são conferidas por Lei, 
 FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, nos termos do § 6º, 
do artigo 44, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica instituído o Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos 

(PFAH) no Município de São José do Rio Preto com o objetivo de combater a pobreza 
menstrual. 

 
Parágrafo único. A pobreza menstrual é identificada como a falta de acesso ou a falta 

de recursos que possibilitem a aquisição de produtos de higiene e outros recursos necessários 
ao período da menstruação feminina. 

 
Art. 2º O PFAH consiste na disponibilização e distribuição gratuita de absorventes 

pelo poder público municipal, por meio de aquisição por compra, doação ou outras formas, 
mediante parcerias com a iniciativa privada ou organizações não governamentais: 

 
I – às alunas das unidades de ensino fundamental I da rede municipal de educação que 

iniciaram seu ciclo menstrual; 
 
II – às adolescentes e mulheres acolhidas nas unidades e abrigos sob gestão municipal 

em situação de vulnerabilidade; 
 
III – às adolescentes e mulheres em situação de rua; 
 
IV – às adolescentes e mulheres em situação familiar de pobreza e de extrema 

pobreza; 
 

§ 1º O disposto neste artigo também se aplica às pessoas trans que se encaixem nas 
situações elencadas nos incisos de I a IV. 

 
§ 2º O fornecimento gratuito de absorventes pelo poder público municipal não pode 

ser interrompido mesmo em caso de calamidade pública. 
 
Art. 3º A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de sessenta 

dias, contados da sua publicação. 
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Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 

 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  
08 de julho de 2022. 

 
 
 

 
Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 

Presidente da Câmara  
 
AUTÓGRAFO Nº 15.723/2022 
Projeto de Lei nº 083/2021 
Aprovado em 03/05/2022, na 28ª Sessão Ordinária. 
Veto Total nº 029/22 rejeitado em 05/07/2022, na 37ª Sessão Ordinária. 
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e 
publicada no jornal oficial do Legislativo. 
 
 
Arnaldo de Freitas Vieira 
        Diretor Geral                                                                                               

Autoria da propositura:  
Ver. João Paulo Rillo 

rfg/ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU 
(EDITAL RETIFICADO)O município de Guapiaçu/SP torna público aos 
interessados a realização do Tomada de Preços nº 013/2022; Processo 
nº143/2022.TIPO: PREÇO GLOBAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO COM 
SALA DE VIGILÂNCIA, NA RUA DAS PALMEIRAS (ÁREA VERDE I) – RESIDENCIAL 
LEONOR, GUAPIAÇU – SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
NO ANEXO I DESTE EDITAL.DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 
26 de julho de 2022, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.EDITAL 
DISPONÍVEL: a partir de 11/julho/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, 
nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.guapiacu.
sp.gov.br. DATA: 08/07/2022.COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO: LEANDRO 
MARIANO DA SILVA – PRESIDENTE.

(EDITAL RETIFICADO)O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados 
a realização do Tomada de Preços nº 014/2022; Processo nº144/2022.TIPO: PREÇO 
GLOBAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE 
GUAPIAÇU – SP, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO 101940/2021, 
CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL MEDIANTE A SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
NO ANEXO I DESTE EDITAL.DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 
26 de julho de 2022, às 14:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.EDITAL 
DISPONÍVEL: a partir de 11/julho/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, 
nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.guapiacu.
sp.gov.br. DATA: 08/07/2022.COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO: LEANDRO 
MARIANO DA SILVA – PRESIDENTE.

AVISOS DE LICITAÇÃO - O município de Guapiaçu/SP torna público aos 
interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 0100/2022; Processo licitatório 
nº 160/2022.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE LANCES 
PROCEDER PELO VALOR GLOBAL.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS ROBÓTICAS PARA 
A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, conforme especificações constantes 
no Anexo I do edital.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 22/07/2022 às 15:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.
guapiacu.sp.gov.br DATA: 08/07/2022.PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Eletrônico nº 0101/2022; Processo licitatório nº 161/2022.TIPO: MENOR 
PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR 
DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, conforme especificações 
constantes no Anexo I do edital.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 25/07/2022 às 
09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no 
site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 08/07/2022.PREGOEIRO: Leandro 
Mariano da Silva.

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Eletrônico nº 0102/2022; Processo licitatório nº 162/2022.TIPO: MENOR 
PREÇO POR LOTE, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR 
DO LOTE.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO NA 
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, conforme especificações constantes no 
Anexo I do edital.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 02/08/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.
guapiacu.sp.gov.br DATA: 08/07/2022.PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização 
do Pregão Presencial nº 0103/2022; Processo nº 0163/2022.TIPO: Menor valor 
global.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE PERFIL CHAPA 11 SAE 10066/1010 UE; TELHA GALVANIZADA 
ONDULADA; E, PARAFUSO AUTO BRACANTE, PARA REFORMA DO TELHADO 
DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES, conforme especificações constantes no Anexo I do 
edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 20 de julho de 2022, às 
15:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 
11/julho/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, 
Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 
08/07/2022.PREGOEIRO: LEANDRO MARIANO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Chamamentos Públicos - Credenciamento 
Assunto: Sessão Análise de documentos
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt comunica a todos os 
interessados que ocorrerá sessão para análise de documen-
tos referente aos Chamamentos Públicos abertos no dia 11 
de julho de 2022 às 09h00 na sede da Prefeitura Munici-
pal, localizada na Rua Camilo de Moraes, 475, Centro, Bady 
Bassitt – SP, assim todos os documentos que forem proto-
colados até o respectivo horário, serão analisados pela Co-
missão Julgadora de Licitações. Retifica-se a publicação da 
edição de 06 de julho último. Bady Bassitt – SP, 08 de julho 
de 2022. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR SCHMIDT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
11.240.065/0001-20, estabelecida à Rua Penita, nº 3155, Sala S, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme 
faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente 
Edital, NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Ideal Life Ecolazer Residence(Schmitt)”, 
abaixo relacionados, considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, 
estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da 
data de publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, 
tendo em vista o descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na 
forma da legislação vigente, para que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo 
de 15 (quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das 
sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso 
a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
MAYARA MARTINS DA SILVA MOLINA  44142353 40967194806 17 28 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.603.654/0001-66, estabelecida à 
Rua Penita, 3155, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de 
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “ RES. SETVALLEY 2 FASE 3(SJRP) ”, abaixo relacionados, 
considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos 
em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação 
deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o 
descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da 
legislação vigente, para que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções 
legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a 
crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG/CNPJ CPF Quadra Lote 
LUZINETE ANDRADE DA SILVA  14909006 000.239.851-60 13 13 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETNORTE SETPAR LOTEADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
29.402.855/0001-20, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, nº 3758, Centro, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta 
a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR 
os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Setparque Horizonte (SJRP)”, abaixo relacionados, considerando que 
a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 
HERMES LIMA DA SILVA  419883666 052.140.271-92 02 06 
HERMES LIMA DA SILVA  419883666 052.140.271-92 02 05 
HERMES LIMA DA SILVA  419883666 052.140.271-92 02 27 
HERMES LIMA DA SILVA  419883666 052.140.271-92 02 08 
HERMES LIMA DA SILVA  419883666 052.140.271-92 02 28 
HERMES LIMA DA SILVA  419883666 052.140.271-92 02 07 
HERMES LIMA DA SILVA  419883666 052.140.271-92 02 29 
HERMES LIMA DA SILVA  419883666 052.140.271-92 02 30 

WELLINGTON REIS DA SILVA  554615629 445.811.098-50 13 21 
DANILO DOS SANTOS SILVA  40061122 355.930.748-10 14 10 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E SOCIOAMBIENTAL DR. ZERBINI DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO A SER REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2.022 ÀS 
15HORAS. 
Nº CNPJ: 31.134.031/0001-69 

A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E SOCIOAMBIENTAL DR. ZERBINI DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, com sede na Rua Dr. Mário Clápier Urbinati, 940, 
Jd. Moyses Miguel Haddad, São José do Rio Preto, SP, através de sua 
Diretoria, devidamente representada por sua Presidente: Úrsula Siqueira do 
Prado, CONVOCA através do presente edital, todos os demais Associados 
para a Assembléia Geral ordinária, que será realizada em sua sede, no dia 
18/07/2022, às 19:00 horas, com a seguinte ordem do dia: 

1. Eleição e Posse da Diretoria. 
2. Eleição e posse do Conselho Fiscal.  
3. Mudança da razão social da associação 

Conforme previsto em nosso Estatuto, se na primeira chamada não for 
contabilizado o número mínimo de participantes, será realizada nova 
chamada, após decorridos 30(trinta) minutos, do horário marcado para o seu 
início. 

Lembro-lhes que estarão impedidos de tomar parte nas deliberações desta 
Assembleia Geral todos aqueles que se encontrem em débito com suas 
obrigações associativas. 

Contando com a presença e participação de todos Associados, subscreve-se 
o presente edital de convocação. 

São José do Rio Preto, 08 de julho de 2.022 

Úrsula Siqueira do Prado 

Presidente 

  ABANDONO DE EMPREGO
A empresa LGR CONSTRUTORA LTDA, 14.173.369/0001-
00, com sede à RUA: MIGUEL SERGIO, 574 - JARDIM YO-
LANDASÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP – CEP: 15061-610, 
solicita o comparecimento do funcionário VALMIR PEREI-
RA SANTOS, CTPS nº 1492378/Série 2676, para o retorno 
imediato ao seu posto de trabalho. Seu não comparecimento 
caracterizará abandono de emprego, conforme artigo 482, 
alínea “i” da CLT.



SAMPAIO
SÉRGIO

amaralsampaio@hotmail.com

Assembleia HB
Os trabalhadores do HB 

(Hospital de Base) de Rio 
Preto têm até as 23h59 
do próximo domingo, dia 
10, para participar da as-
sembleia que pode dar um 
ponto final nas negociações 
coletivas deste ano.

S e g u n d o  R e i n a l d o 
Dalur, presidente do Sin-
Saúde (Sindicato dos Em-
pregados na Saúde) e Rio 
preto e região,  a decisão 
final está nas mãos dos 
trabalhadores que poderão 
votar online a qualquer 
hora do dia ou da noite – as 
negociações com a direção 
do HB começaram no mês 
de abril e se encerraram 
no último dia 30 onde foi 
finalizada uma proposta 
que está sendo apreciada 
pelos trabalhadores na as-
sembleia. 

A proposta de reajuste 
é de 12%  e um Tíquete Ali-
mentação de R$ 800,00 e 
a manutenção das demais 
cláusulas sociais. 

Sérgio SAMPAIO
amaralsampaio@hotmail.com

FRENTISTAS

Clube de Pesca dos Frentistas está à 
disposição da categoria em Cardoso 

O Sindicato dos Frentistas têm 
uma opção de lazer no municí-
pio de Cardoso (127,2 Km de Rio 
Preto) é o Rancho de Pesca da 
categoria.
Para utilizar o espaço que fica 
a poucos metros da prainha de 
Cardoso, o frentista pode fazer 
sua a reserva exclusivamente 
pelo telefone 17 3219-9400.
Ao todo são 08 ranchos individu-
ais para que o frentista e seus de-
pendentes possam desfrutar mo-
mentos de descanso e diversão.
No local existe uma piscina cole-
tiva para atender a todos da famí-
lia frentista.

CAMPANHA SALARIAL

Fechada Convenção Coletiva de Doces 
e Conservas deste ano

O Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias de 
Alimentação de Rio Preto e 
região fechou a Convenção 
Coletiva do setor de Doces e 
Conservas deste ano.

Segundo Tiago Gonçal-
ves, presidente do sindicato, 
o reajuste conquistado foi 
de 12,47%, percentual que 
é os 100% do INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor) do período. Com 
isso o novo piso da categoria 
passa a ser de R$ 1.950,00 
– esse mesmo valor passa a 

ser a multa para as empresas 
que não implementaram sua 
própria PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) a 
data limite para o pagamen-
to desta penalidade é o dia 
30 de setembro. Por sua vez 
as empresas que possuem 
o programa poderão fazer o 
pagamento parcelado em até 
duas vezes, após oficialização 
feita ao sindicato.

O sindicalista destaca que 
todos os anos o patronal quer 
reduzir os direitos e a primei-
ra luta é brigar pela manuten-

ção do que já foi conquistado 
no passado.

O Tíquete Alimentação 
foi para R$ 325,40 a partir 
de 01º de maio data base da 
categoria – por sua vez foi 
conquista ou novo reajuste 
de mais 7,5% a partir de 
janeiro de 2023 – aonde o 
Tíquete vai para R$ 350.

Auxílio Creche – Os 
trabalhadores tem garantido 
um beneficio de R$ 487,50 
como auxilio creche – tem 
direito tem filhos com até 12 
meses de vida.

CAMPANHA SALARIAL II

SETH fecha Convenção Coletiva dos  
trabalhadores de Lavanderias 

O SETH (Sindicato dos 
Empregados em Turismo 
e Hospitalidade) fechou a 
Convenção Coletiva do setor 
de Lavanderias categoria que 
tem como data base dia 01º 
abril.

Segundo Sergio Paranhos, 
presidente do sindicato, o 
percentual alcançado foi de 
11,5% percentual que elevou 
o piso base da categoria para 
R$ 1.559,00 e a Cesta Básica 
foi para R$ 150,00.

A diferença do retroativo 
será pago em 12,5% referente 
ao mês de maio.

A PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados) serão 
pagos com valor escalonado 
conforme o número de em-
pregados das empresas segue 
abaixo tabela:

Até 10 (dez) empregados 
R$ 383,00

De 11 (onze) a 25 (vinte e 
cinco) empregados R $ 
426,00

De 26 (vinte e seis) a 60 
(sessenta) empregados R $ 
467,00

Acima de 60 (sessenta) 
empregados R$ 516,00

Os valores serão pagos em 

duas parcelas iguais, sendo a 
primeira sendo paga no dia 
20 de julho e a segunda em 
20 de fevereiro de 2023. As 
empresas do setor que já im-
plantaram programas de PLR 
devem manter os mesmo 
caso as condições sejam mais 
favoráveis aos trabalhadores.

DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | sábado, 09 de julho de 2022
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