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PROJETO NA CÂMARA

Devedor do Semae pode ter 
anistia de juros e multas
Novo PPI prevê descontos de até 100% e outras opções de parcelamento para quem deve à autarquia de água e esgoto

POLÍCIA

Número de
roubos cresce 
em abril na 
região, diz SSP
Os dados da Secretaria de 
Segurança Pública revelam 
que em abril de 2021 foram 
registradas 82 ocorrências 
de roubos em geral, com-
parados a 105 ocorrências 
deste ano. O ano em que 
a região mais registrou 
roubos no mês de abril foi 
em 2014 com 255 registros, 
média de aproximadamen-
te quatro roubos por dia na 
região. CIDADES Pág.4

POLÊMICA DO
VALE ALIMENTAÇÃO
Secretaria de Administração 
rebateu sindicato, defendeu 
licitação e contrato do vale 
alimentação e minimizou des-
credenciamentos de estabeleci-
mentos que aceitam o cartão.
POLÍTICA Pág.3

PM volta a ter guincho para apreender carros em blitze
A Polícia Militar de Rio Preto realizou dois bloqueios nas ruas rio-pretenses nesta quinta-feira, com objetivo principal 
de garantir a segurança no trânsito e reduzir os índices de acidentes. Foram fiscalizados 67 condutores, dos quais 32 
tiveram auto de infração, quatro carros recolhidos, onze motos e uma CNH.  Pela primeira vez, após dois anos, veículos 
foram guinchados durante a fiscalização - desde 2019 o convênio entre o Estado e Detran tinha suspendido o serviço 
de guincho e os veículos eram apenas multados. CIDADES Pág.4

AMÉRICA ABRE 2º TURNO DA BEZINHA
O América entra em campo hoje, às 15h, para enfrentar a Inter de Bebedouro. O jogo marca 
o início do segundo turno da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, a Bezinha. Para 
o Rubro, o jogo é encarado como uma final pela situação difícil na tabela. Atualmente o 
América é o penúltimo do grupo 1 com três pontos.  
ESPORTES  Pág.6

ECONOMIA

22,3 mil ainda 
não entregaram 
declaração do 
imposto de renda
CIDADES   Pág.5

BRASILEIRÃO

Mirassol 
encara o 
Botafogo em 
Ribeirão Preto
Líder da Série C do Campe-
onato Brasileiro, o Mirassol 
tenta ampliar ainda mais a 
vantagem no primeiro lugar 
neste fim de semana. O Leão 
joga neste domingo (29), às 
17h contra o Botafogo em 
Ribeirão Preto. A equipe 
tem atualmente 16 pontos, 
três a mais que o vice-líder 
Botafogo da Paraíba. Du-
rante a semana, o Mirassol 
anunciou a contratação do 
experiente atacante Rober-
son.  ESPORTES  Pág.6

LEGISLAÇÃO

Procuradoria 
diz ser legal 
divulgar lista 
de remédios
O Subprocurador-Geral 
de Justiça, Wallace Paiva 
Martins Junior, consi-
dera constitucional lei 
aprovada na Câmara que 
prevê a divulgação no site 
da Prefeitura da lista de 
medicamentos disponíveis 
a população nos estoques 
das Farmácias Populares. 
A proposta foi aprovada 
este ano e entrou em vigor 
em fevereiro. Ela é de au-
toria do vereador Francis-
co Júnior.  POLÍTICA Pág.3

SEMAE

TJ anula lei que 
impede cobrar 
religação de 
água e esgoto

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo julgou proce-
dente a Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI) 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) contra lei aprovada 
em dezembro de 2021 que 
prevê a proibição cobrança 
da “taxa” de religação de 
água e esgoto em casos de 
desligamento por atraso ou 
falta de pagamento. Com 
isso a lei deixa de ser válida.. 
POLÍTICA  Pág.3

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) protocolou nesta 
sexta-feira, 27, na Câmara 
Municipal, projeto de lei 
que institui o Programa de 
Pagamento Incentiva (PPI) 
no Semae, a autarquia res-
ponsável pela água e esgoto 
de Rio Preto. O projeto 
estabelece perdão de juros 
e multas dos contribuintes 
que tem contas atrasadas, 
ajuizadas ou não, com a 
autarquia até o dia 31 de 
dezembro do ano passado. 
São várias formas de paga-
mentos. Pagamento à vista, 
com desconto de 100% 
dos juros e multa para 
débitos que não estejam 
em parcelamentos ativos. 
POLÍTICA Pág.3

AGENTES

Dois GCMs de 
Rio Preto são 
aprovados em 
curso tático 
Dos 27 GCMs de todo o 
Brasil que participaram do 
8º Curso de Patrulhamento 
Tático Motorizado em Jan-
dira-SP, 16 conseguiram 
concluir a formação e, den-
tre os quais, dois guardas 
municipais de Rio Preto, 
Cesar Fernando e Wagner 
Souza. CIDADES  Pág.4

Blitze da PM de Rio Preto voltam a contar com guincho após acordo entre Estado e Detran; veiculos são recolhidos

Muller Merlotto Silva

Marcelo Schaffauser

Divulgação Polícia Militar

D
ivulgação
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Doenças auto imunes e doenças in-
flamatórias podem ser amenizadas 

através de escolhas alimentares

Brasil precisa da indústria para
impulsionar  o desenvolvimento

Sabemos que a educação 
alimentar é algo difícil de ser 
realizado , nós brasileiros so-
mos acostumados desde que 
nascemos a escolher os ali-
mentos pelo sabor agradável 
e nem nos damos conta que 
muitas vezes são viciantes 
.Sendo assim , o comércio 
colabora para que instinti-
vamente escolhemos sempre 
alimentos que agradam nos-
so paladar , sem se importar 
se fará bem ou mal ao nosso 
organismo . A ciência diz que 
muitas doenças podem ser 
erradicadas do nosso corpo a 
partir dos alimentos que con-
sumimos e que muitas doen-
ças adquirimos por meio da 
alimentação desregulada e 
desapropriada com alimen-
tos que já verdade são anti 
nutrientes ,isto é ,além dele 
não conter benefícios ainda 
atrapalha os benefícios dos 
alimentos bons que são inge-
ridos juntos . Por  isso é bem 
comum um jargão que diz 
: a saúde começa na mesa! 
Sim , concordamos com isso 
na área da saúde ! Porém , 
a indústria alimentícia para 
sobreviver no mercado , 
cria a cada dia mais sabores 
viciantes e pouco nutricional 
, que agrade e incentive pelo 
sabor os consumidores de 
todas as idades ! 

Com isso estudos mos-
tram que muitas doenças 
tem seu início através da 
alimentação e do estilo de 
vida pouco regrado ! 

É certo que ninguém nas-
ce com manual alimentar 
, mas, também é certo que 
pouco pensamos em agradar 
nosso organismo e nossa 
saúde até que a doença che-
gue ! Não existem manuais 
para uma vida longa , sem 
dores e sem doenças  . Porém 
, com o avanço científi co é 
possível identificar doen-
ças que são causadas pelos 
abusos de nutrientes cha-
mados anti-nutrientes que 
são absorvidos pelo corpo ao 
longo da vida e causam danos 
irreversíveis ao nosso corpo ! 

Nosso  complexo sistema 
digestivo é capaz de fi ltrar e 
reter tudo que comemos para 
transformar em vida e saúde 
para nossas células do corpo 
e suas diversas funções ! 

O que as descobertas 

científicas recentes e, não 
tão recentes assim , identifi -
caram é que existem alimen-
tos que infl amam o corpo e 
esta é uma das explicações 
porque existem tantas do-
enças infl amatórias e uma 
boa explicação resumida é 
um velho jargão que diz : A 
saúde vem da mesa ! Neste 
caso , assertivo demais está 
colocação , visto que os ali-
mentos infl amatórias estão 
rotineiramente na mesa da 
maioria dos brasileiros e 
mundo a fora desde crianças 
, pois , são de fácil acesso , 
com sabor viciante e custo 
acessível , facilitando seu 
consumo .

O consumo regular de 
alimentos infl amatórios au-
mentam e muito  o risco de 
doenças e potencializam 
seus efeitos no organismo ,  
como : dermatite, cistite e 
bronquite; Doenças crônicas 
como lúpus, diabetes, artrite 
reumatoide, psoríase e coli-
te ulcerativa, entre muitas 
outras .

Entre os  principais ali-
mentos inflamatórios que 
devem ser evitados estão a 
farinha branca  refi nada , o 
açúcar refinado e os óleos 
vegetais, entre muitos outros 
que são considerados  de 
muito baixo valor nutricional 
por ser considerado infl ama-
tórios .

Substituir estes alimen-
tos por outros com valo-
res nutricionais superiores 
podem contribuir para a 
saúde do corpo e da mente 
,pois ajudará a eliminar 
os processos infl amatórios 
agudos e crônicos . Portanto, 
se possui doenças crônicas 
inflamatórias , fale com o 
profissional da saúde que 
presta atendimento a você e 
pergunte sobre substituições 
para tais alimentos que pos-
suem carga nutricional baixa 
e valor infl amatório alto .

*Dra Silvia Batista , 
fi sioterapeuta , prof de 
educação física , empre-
saria da saúde , mestran-
da internacional em nu-
trição .Gestora do proje-
to Escola da vida natural 
e automasagem 3D Nano 
.Contato : silviafi siotera-
pia @icloud.com

Dalva Pacco Ferrari, natural de Po-
� rendaba-SP, faleceu aos 92 anos 
de idade. Era viúva de Sr. Roberto 
Ferrari e deixa os fi lhos Maridalva, 
Maridi, Magali, Maria Aparecida. 
Será sepultada no dia 27/05/2022 
às 17h, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o Ce-
mitério Parque Jardim da Paz.

FALECIMENTOS E MISSAS

Abinoan Corina de Morais Oliveira,
natural de Paulo Afonso- BA, faleceu 
aos 61 anos de idade. Era casado 
com Sr. Samuel Barboza de Oliveira e 
deixa os fi lhos Crysbel, Sara e Sama-
ra. Será sepultada no dia 28/05/2022 
às 10h 30min, saindo seu féretro do 
velório São João Ba� sta para o Cemi-
tério São João Ba� sta.

O Marco Regulatório mais 
robusto - e polêmico - em 
matéria ambiental no Brasil 
completa 10 anos de vigência. 
É uma lei ambiental que esta-
belece normas para proteção 

10 anos do Código Florestal
Simony Silva Coelho O amplo cadastramento de imóveis rurais 

também possibilitou uma perspectiva
analítica macro, para implementação
de instrumentos ambientais

da vegetação nativa, áreas 
de preservação permanente, 
reserva legal, uso restrito, 
dispondo também sobre ex-
ploração florestal, de forma 
a englobar todos os assuntos 
relacionados.

Importantes proteções fo-
ram postas no texto legal, tais 
como a segurança ambiental 
para produção sustentável e a 
conservação da vegetação na-
tiva, sendo que a observância e 
sua execução são obrigatórias.

Ainda, pode-se destacar a 
publicação - ainda que recen-
te - da legislação específica 

sobre pagamento por serviços 
ambientais, um importan-
te instrumento econômico 
expressamente previsto no 
Código Florestal que visa be-
neficiar/remunerar aquele 
que preserva, aplicando-se, 
prioritariamente, o princípio 
do protetor recebedor.

O amplo cadastramento 
de imóveis rurais também 
possibilitou uma perspectiva 
analítica macro, para imple-
mentação de instrumentos 
ambientais, de forma que, 
atualmente, aguarda-se a evo-
lução das análises e homolo-

gação, pelo órgão ambiental 
competente, das informações 
declaradas. 

Efetivamente, o Cadastro 
Ambiental Rural, tido como 
um dos mais importantes 
instrumentos trazidos pelo 
Código Florestal, é ainda um 
desafio quando de sua im-
plementação por meio de 
um planejamento ambiental 
e econômico. Disto decor-
re a imperiosa aplicação do 
Programa de Regularização 
Ambiental, que pode implicar 
nas compensações de reserva 
legal e em cotas de reservas 
ambientais, por exemplo.

Há o que ser comemorado. 
Contudo, muito ainda precisa 
ser implementado. São inúme-
ros os obstáculos a serem su-
perados em prol do conhecido 
e tão falado desenvolvimento 
sustentável (ambiental-econô-
mico-social). 

*A autora é advogada 
com atuação nas áreas 
Ambiental e Urbanismo 
e sócia do escritório Maia 
Sociedade de Advogados

Neste Dia da Indústria, 25 
de maio, cabe refl etir sobre 
a premência do fomento do 
setor para a retomada do cres-
cimento econômico em níveis 
expressivos e o aumento da 
competitividade do Brasil no 
cenário global. Tal objetivo 
é ainda mais relevante se 
considerarmos que, a partir 
das rápidas transformações 
suscitadas pela pandemia, 
com restrições da oferta de 
produtos e insumos, há um 
claro reposicionamento da 
manufatura como base da 
recuperação econômica e 
das disputas comerciais.
Muitas nações desenvolvidas 
estão procurando repatriar 
fábricas ou levá-las para mais 
perto de seu território, numa 
nova ordem mundial na qual 
reduzir dependências, inclu-
sive na logística e no trans-
porte, torna-se diferencial 
estratégico. Essas tendências 
podem ser ainda mais acen-
tuadas na esteira do con-

ARTIGO

Fernando Valente Pimentel

APONTE A CÂMERA DO SEU 
CELULAR, PARA O QR-CODE

Receba no� cias pelo 
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Acesse o portal 
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SAÚDE FISIO

DRA. SILVIA 
BATISTA
fisioterapiasilvia@icloud.com

ARTIGO

fl ito entre Rússia e Ucrânia, 
que tem forte potencial para 
redesenhar parcela signifi-
cativa da estrutura global de 
poder e de fornecimento nas 
distintas cadeias de valores.
Portanto, o Brasil, sem demo-
ras, precisa de uma política 
industrial moderna, eficaz e 
alinhada às mais contempo-
râneas tendências. É preciso 
pensar estrategicamente e es-
tabelecer fortes mecanismos de 
planejamento e controle. Hoje, 
a indústria de transformação 
representa apenas 11,3% do 
PIB nacional, tendo retornado 
ao patamar dos anos de 1950. 
O País passou a experimentar 
crescimento muito aquém do 
seu potencial quando o setor 
reduziu sua expansão. Não 
deve ser mera coincidência.
Observando a história mais re-
cente, o que tivemos até agora 
à guisa de política industrial 
foram, a rigor, medidas com-
pensatórias ao ambiente de 
negócios predominantemente 
desfavorável. São elevados im-
postos, ondas de juros altos e 
falta de crédito, câmbio muito 
volátil, insegurança jurídica e 
todos os conhecidos compo-
nentes do “Custo Brasil”. O re-
sultado é visível no crescimen-
to de apenas 0,3% por ano, em 
média, de 2011 a 2020. Empo-
brecemos em valores absolutos 
e, mais ainda, na proporção re-
lativa à expansão demográfi ca.
Precisamos, portanto, de uma 
política industrial com pla-
nejamento e previsibilidade, 
ancorada em P&D e que con-
temple linhas especiais de 
crédito, incentivos à produção 
conforme vocações regionais 
e mercadológicas e regime 

tributário incentivador aos 
investimentos voltados à ino-
vação, incluindo os bens de ca-
pital. Cumpre ao governo, em 
parceria com o setor privado, 
fomentar a pesquisa e ciência 
nas universidades e institutos 
públicos, remover obstáculos 
burocráticos e promover in-
centivos nas áreas nas quais 
haja vantagens competitivas 
ou interesse estratégico, prin-
cipalmente na agenda que en-
volva a bioeconomia. É essen-
cial, ainda, realizar as reformas 
estruturantes, principalmente 
a tributária e a administrativa, 
para melhorar a estrutura do 
setor público e proporcionar 
melhor ambiente de negócios.
O programa de fomento seto-
rial, que não deve ser um plano 
de governo, mas sim de Esta-
do, também precisa estar em 
linha com as novas tecnologias 
e as demandas da sociedade, 
investidores e consumido-
res. Ou seja, já é necessário 
contemplar uma política que 
insira o setor na chamada Ma-
nufatura Avançada, permeada 
pela digitalização da economia, 
inteligência artifi cial, internet 
das coisas, impressão 3D, ro-
botização e o conceito de ESG 
(do inglês Environmental, 
Social and Governance / Meio 
Ambiente, Social e Governança 
Corporativa). Alta tecnologia 
e responsabilidade socioam-
biental são as novas mar-
cas do fomento da indústria.
Além das políticas públicas, 
cabe a cada ramo manufaturei-
ro buscar seus caminhos para 
avançar nessa direção, como 
tem feito a indústria têxtil e 
de confecção, que se pauta por 
um conteúdo de planejamento 

estratégico intitulado “Têxtil 
2030”, em linha com os Ob-
jetivos de Desenvolvimento 
(ODS) e com inovação, P&D. O 
setor tem sido uma referência 
como provedor e usuário de 
tecnologias, design e gerador 
de conhecimento. Sua cadeia 
de valor no Brasil, uma das 
poucas que integra todos os 
elos da produção, desde as 
fibras naturais, artificiais e 
sintéticas até a fabricação 
dos produtos finais, é uma 
das cinco maiores do mun-
do nessa área de atividade.
Todos os setores são importan-
tes e precisam ser estimulados 
para conduzir o País a um novo 
patamar de desenvolvimento. 
Porém, a indústria tem papel 
estratégico, pois é provedora 
de tecnologia e inovação, gera 
empregos de modo intensivo 
e de qualidade e produz bens 
e mercadorias de alto valor 
agregado, inclusive para in-
crementar nossas exportações. 
Assim, cabe uma política ade-
quada para que a atividade 
seja uma das protagonistas 
de um Brasil mais próspe-
ro e socialmente avançado.

*Fernando Valente Pi-
mentel é o presidente da 
Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil e de Con-
fecção (Abit)

Atendimento à impren-
sa - Ricardo Viveiros & 
Associados Ofi cina de Co-
municação

Gerente de conta: Ágata 
Marcelo

E-mail: agata@viveiros.
com.br

Analista de atendimen-
to: Kevin Costner

E-mail: kevin.costner@
viveiros.com.br

Tel.: (11) 98587-7426 
/ (11) 95142-8998 / (11) 
94356-2352
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Política Eleições 2022
Usuários do app e-Título receberão 
informações oficiais sobre eleições. 
Basta atualziar o aplicativo

Urna eletrônica
73% dos brasileiros confiam na urna 
eletrônica; número caiu em relação à 
última pesquisa

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) protocolou nesta sex-
ta-feira, 27, na Câmara Muni-
cipal, projeto de lei que institui 
o Programa de Pagamento 
Incentiva (PPI) no Semae, a 
autarquia responsável pela 
água e esgoto de Rio Preto. 

O projeto estabelece per-
dão de juros e multas dos 
contribuintes que tem contas 
atrasadas, ajuizadas ou não, 
com a autarquia até o dia 31 de 
dezembro do ano passado. Os 
pagamentos dos débitos com 
descontos nos juros e multas 
poderão ser efetuados entre os 
dias 1º a 31 de julho de 2022. 

São várias formas de pa-
gamentos. Pagamento à vista, 
com desconto de 100% dos 
juros e multa de mora, para 
débitos que não estejam sub-
metidos a parcelamentos ati-
vos. O contribuinte pode optar 

Projeto dá anistia de juros e 
multas para débitos do Semae

NOVO PPI

também por até cinco parcelas 
mensais e consecutivas, com 
redução de 70% (setenta por 
cento) dos juros e multa de 
mora dos débitos, com parcela 
mínima não inferior a R$ 100, 
para débitos que não estejam 
submetidos a parcelamentos 
ativos. Em caso de recolhi-
mento das parcelas previstas 
com atraso, o valor da parcela 
atrasada terá acréscimo de ju-
ros moratórios de 1% ao mês e 
multa de 2% . Não poderão ser 
feitos novos reparcelamentos. 

O prefeito Edinho justifica 
a apresentação do PPI do Se-
mae afirmando que a incidên-
cia das multas e juros, mesmo 
que legais pelo atraso, muitas 
vezes, é impedimento para que 
os devedores possam colocar 
em dia suas obrigações, “não 
sendo dado outro benefício 
que não a prorrogação do pra-
zo de pagamento por meio de 
parcelamentos”, afirma. 

“Estamos propondo a dis-
pensa de juros e multa de 
mora, incidentes sobre o valor 

do débito original, que somen-
te sofrerá a incidência da atu-
alização monetária (correção). 
A aparente renúncia de receita 
decorrente da aplicação destas 
normas não compromete as 
metas estabelecidas para o 
SeMAE, na LDO e Orçamento 
Anual porque, além de pre-
servarmos o valor dos débitos 
atualizados monetariamente, 
haverá um rápido ingresso 
de recursos aos cofres do Se-
MAE”, diz que pediu urgência 
na votação.

O projeto estabelece 
perdão de juros e multas 
dos contribuintes que 
tem contas atrasadas 
de água e esgoto

AÇÃO NO TRIBUNAL

Procuradoria diz que é 
legal lista de remédios

Projeto cria anistia de juros e multas para devedores do Semae

Divulgar lista de medicamentos é constitucional, diz PGE

O Subprocurador-Geral 
de Justiça, Wallace Paiva 
Martins Junior, considera 
constitucional lei aprovada 
na Câmara de Rio Preto 
que prevê a divulgação no 
site da Prefeitura da lista de 
medicamentos disponíveis a 
população nos estoques das 
Farmácias Populares. 

A proposta foi aprovada 
este ano e entrou em vigor 
em fevereiro. Ela é de au-
toria do vereador Francisco 
Júnior (União Brasil). O pre-
feito Edinho Araújo (MDB) 
acionou o Tribunal de Justi-
ça para invalidar a lei . 

O parecer contra o pe-
dido de Edinho aponta que 
não existe nenhuma in-

constitucionalidade e, que 
neste caso, o Legislativo 
pode atuar. “Prestigiando 
o princípio da publicidade, 
dispõem e pormenorizam 
a transparência governa-
mental, como, no caso dos 
autos, da lei municipal, que 
impôs a obrigatoriedade de 
divulgação de informações 
atinentes ao fornecimento de 
medicamentos nas farmácias 
públicas municipais, tutelan-
do, indiretamente, o direito 
à saúde”, afirma o Subprocu-
rador Wallace Paiva Martins. 

A lei estabelece que a 
lista deve trazer nome do 
medicamento, quantidade, 
endereços e horários de das 
farmácias municipais.

A Prefeitura de Rio Preto 
comentou sobre representação 
do Sindicato dos Trabalhado-
res em Educação Municipal 
(ATEM) ao Ministério Público 
do Trabalho por supostas ir-
regularidades cometidas pela 
empresa Le Card responsável 
pelo fornecimento do cartão 
alimentação. O assunto foi 
mostrado com exclusividade 
pelo Dhoje Interior. 

A Le Card foi vencedora 
no processo licitatório para 
escolha da empresa respon-
sável pelo fornecimento aos 
servidores municipais do car-
tão alimentação. O Sindicato 
acionou o MPT apontando 
que o processo licitatório ven-
cido pela empresa gerou um 

VALE ALIMENTAÇÃO

Prefeitura rebate críticas e defende que 
licitação gerou economia de R$ 3,3 mi

desconto significativo para a 
Prefeitura, em torno de 9%. 

Ainda segundo a represen-
tação “é expressamente proibi-
do o desconto na contratação 
da empresa de fornecimento 
do cartão de vale alimentação. 
Ocorre que, a consequência 
desse fato é a aplicação de uma 
alta taxa de uso do cartão aos 
estabelecimentos comerciais 
que está ocasionando a restri-
ção do uso do cartão”. 

O sindicato alega ainda que 

recebeu inúmeras denúncias 
de estabelecimentos creden-
ciados que não estão aceitando 
o cartão. 

O valor de 14% de taxa co-
brada pela Le Card seria con-
siderado abusiva. O índice foi 
revelado após consulta a vários 
estabelecimentos comerciais 
de Rio Preto. 

Nota
A Secretaria de Adminis-

tração rebateu a versão do 

JUSTIÇA

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo julgou procedente 
a Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI) do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) contra 
lei aprovada em dezembro de 
2021 que prevê a proibição co-
brança da “taxa” de religação 
de água e esgoto em casos de 
desligamento por atraso ou 
falta de pagamento. Com isso 
a lei deixa de ser válida. 

A lei foi originaria de proje-
to do vereador Júlio Donizete 
(PSD) aprovado em setembro 
de 2021 pela Câmara Munici-
pal. O prefeito Edinho vetou 
a proposta que acabou sendo 
rejeitado em plenário em de-
zembro do ano passado. 

Consta na lei que a proibi-
ção não se aplica aos casos de 
interrupção de fornecimento 

Sindicato. Por meio de nota 
“informa que por conta do 
descredenciamento de um 
estabelecimento, houve um 
descontentamento de alguns 
usuários, porém a ação não 
gera descumprimento de con-
trato, já que existem outras 
redes disponíveis aos usuá-
rios”, diz. 

Sobre eventuais irregulari-
dades no processo licitatório 
para definição da empresa 
responsável pelos cartões ali-
mentação, a pasta afirma que 
a contratação gerou economia 
aos cofres públicos do municí-
pio. “Em relação ao desconto, 
a Administração ressalta que 
a medida foi adotada porque 
gerou uma economia ao erário 
de R$3,3 milhões”, diz a nota. 

A ATEM pede que seja 
aberto inquérito civil para no-
tificar a Prefeitura de Rio Preto 
para prestar informações e a 
documentação da licitação que 
ocasionou o desconto de 9%. 

Notificação da empresa 
para solicitar as informações 
das empresas credenciais e 
os valores cobrados e solicitar 
informações as redes de su-
permercado da cidade sobre o 
motivo do descredenciamento 
do Vale Alimentação da em-
presa Le Card. Mais uma vez 
ninguém da Le Card retornou 
nosso contato para se mani-
festar.

de água quando requerido 
pelo consumidor ou em outros 
casos de interrupção do forne-
cimento. No caso de corte de 
fornecimento, por atraso no 
pagamento do débito que ori-
ginou o corte, a concessionária 
terá que restabelecer o forneci-
mento, sem qualquer ônus ao 
consumidor, após a quitação 
do débito correspondente. 
O descumprimento previa 
advertências até multas que 
poderiam chegar a R$ 5,5 mil 

Na ação Edinho afirma 
que “a norma padece de vícios 
formais, pois invade a compe-
tência da União para legislar 
sobre diretrizes gerais de sa-
neamento básico, dispõe sobre 
organização administrativa, 
matéria de iniciativa privativa 
do Chefe do Poder Executivo, 
e altera lei complementar por 
lei ordinária”, afirmou. 

O Órgão Especial do TJ 
acatou o voto do relator Décio 
Notarangeli e julgou inconsti-
tucional a lei. “Portanto, por 
expressa disposição constitu-
cional no Estado de São Paulo, 
a fixação da política tarifária 
é matéria de competência 
privativa do Poder Executivo, 
pelo que não pode a lei de 
iniciativa parlamentar isentar 
parcela dos consumidores do 
pagamento da contraprestação 
pelo serviço de religação. Há 
clara ofensa à separação de 
Poderes”, diz a decisão.

TJ anula lei que impede 
cobrar religação de água

Secretaria de Administração rebateu situação do cartão

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI
Raphael FERRARI

Sai edital para contratar serviços privados do Mutirão das Cirurgias
O governo de São Paulo 

publicou o edital de chama-
mento para a contratação 
de serviços privados para o 
Mutirão das Cirurgias, anun-

ciado pelo Governador Rodri-
go Garcia (PSDB) na última 
quarta-feira, 25. O objetivo 
é realizar mais de 538,1 mil 
cirurgias cadastradas hoje na 

Central de Regulação (Cross). 
Também foi publicada a reso-
lução que orienta os serviços 
públicos sobre o pagamento 
automático e em dobro para 

a realização de mais cirurgias 
no Estado. 

A estratégia com duração 
prevista para quatro meses 
contempla 54 cirurgias ofer-

GOVERNO DE SP

tadas no SUS em sete espe-
cialidades como do aparelho 
circulatório, visão, digestiva 
e abdominais, osteomole-
cular e geniturinário, das 

glândulas endócrinas e em 
nefrologia. Sem as ações do 
Mutirão, o Estado levaria cer-
ca de dois anos para atender 
toda a demanda reprimida. 

O descredencia-
mento de um esta-
belecimento gerou 
descontentamento, 
porém não gera 
descumprimento 
de contrato, alega a 
prefeitura

Caso foi julgado em 
Ação Direta de In-
constitucionalidade 
protocolada pela 
prefeitura de Rio 
Preto após câma-
ra derrubar veto e 
prorrogar lei

Divulgação

Divulgação

Divulgação

D
ivulgação
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CIDADES Bairro Cidade Nova
Após sofrer um golpe, uma mulher 
foi ameaçada e obrigada a entregar 
o carro avaliado em R$ 32 mil.

Bairro Boa Vista
Uma dona de casa teve o Iphone fur-
tado neste quinta-feira, 26, enquanto 
alimentava gatos abandonados na rua

A região de Rio Preto re-
gistrou um aumento de 28% 
em relação a roubos em geral, 
tanto de cargas como furtos de 
veículos, em abril em compa-
ração ao mesmo mês do ano 
passado. 

De acordo com o Delega-
do João Lafayette Sanches 
Fernades, em 2020 e 2021, 
houve redução em relação à 
criminalidade em todos os 
aspectos devido à pandemia, 
pois a população não estava 
circulando, ficando mais em 
casa. 

Pandemia
“Voltando à normalidade 

a tendência é que realmente 
volte a crescer os números de 
criminalidade”, disse. 

Os dados da Secretaria de 
Segurança Pública revelam 
que em abril de 2021 foram 
registradas 82 ocorrências de 
roubos em geral, comparados 
a 105 ocorrências deste ano. O 
ano em que a região mais re-
gistrou roubos no mês de abril 
foi em 2014 com 255 registros. 

“Roubo é um crime grave, 
que é uma subtração mediante 
a uma grave ameaça a pessoa, 
a área central de Rio Preto é 
a área que mais acontece os 
crimes de roubos, além disso, 
os roubos que mais acontecem 
são os de celulares”, afirma 
Lafayette.  

A média é de aproximada-
mente quatro roubos por dia 
na região. Em abril deste ano 
foram efetuadas 723 prisões, 
38 apreensões de armas de 
fogo ilegais e 148 flagrantes 
por tráfico de drogas. Cola-
borou Sarah BELLINE

Região de Rio Preto registra aumento 
de casos de roubos em abril, diz SSP

CRIMINALIDADE

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Mulher detida 
no Fórum 
com munição 
na bolsa

Uma rio-pretense, de 
43 anos, foi parar no 
Plantão Policial, no final 
da tarde desta quinta-fei-
ra, 26, após ter a entrada 
barrada no Fórum local, 
na rua Marechal Deo-
doro, na área central da 
cidade, pela equipe de 
segurança.

 Dentro da sua bolsa 
foi apreendida uma mu-
nição de revólver calibre 
32. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, duas 
vigilantes faziam o traba-
lho de triagem de popula-
res quando ao passarem 
o acessório da mulher 
pelo scanner o aparelho 
acusou que havia objeto 
metálico característico de 
arma ou munição dentro 
da bolsa. 

Pingente
A PM foi acionada 

e levou a suspeita até a 
Central de Flagrantes, 
onde ela afirmou que en-
controu o cartucho na rua 
e que pegou para fazer 
pingente para um colar, 
ignorando que se tratava 
de um projétil verdadeiro 
com eficácia. 

O º DP vai investigar 
o caso, registrado como 
porte ilegal de arma de 
fogo de uso permitido, 
e a dona de casa vai res-
ponder a processo em 
liberdade.

AUMENTO DE

28%
NAS OCORRÊNCIAS de 
roubo foi registrado 
em abril em relação 
ao mesmo mês do ano 
passado na região

Blitze da PM de Rio Preto voltam a contar com guincho após acordo entre Estado e Detran

REVENDA DE GÁS

Suspeito de roubo diz 
que vítima é seu credor

Uma revenda de gás foi 
assaltada, no Parque da Cida-
dania, em Rio Preto, às 13h30 
desta quinta-feira, 26. Um 
suspeito foi detido, mas como 
nada de ilícito foi encontrado 
ele irá responder em liberdade. 

Segundo testemunhas, dois 
bandidos, um deles armado 
com revólver, entraram no 
local e roubaram 17 botijões 
de 13 quilos e duas panelas de 
alumínio. Populares anotaram 
a placa do carro e a Polícia Mi-
litar, após pesquisa, descobriu 

o endereço do dono do veículo, 
no Jardim Antunes. 

Nada 
Quando a guarnição chegou 

no local, o acusado negou par-
ticipação no assalto e disse que 
a vítima lhe devia dinheiro. O 
débito foi confirmado, poste-
riormente, pelo comerciante. 

Em revista pessoal, os pms 
não encontraram a arma usada 
no roubo. Os objetos roubados 
também não foram localiza-
dos.

GCMs concluem curso tático
Dos 27 GCMs de todo o 

Brasil que participaram do 
8º Curso de Patrulhamento 
Tático Motorizado (PATAMO) 
na cidade de Jandira -SP, 16 
conseguiram concluir a for-
mação e, dentre os quais, dois 
guardas civis municipais de 
Rio Preto, Cesar Fernando e 
Wagner Souza. 

“Quem ganha com esse cur-
so não somos somente eu e a 

GCM de Rio Preto, mas toda a 
população rio-pretense que se 
beneficia da segurança pública 
no município”, diz Fernando. 

O curso foi ministrado por 
GCMs instrutores de Jandira e 
de outras instituições e contou 
com o auxílio de outras forças 
policiais, 1° BAEP, 22° BLOG 
e 3ª Delegacia PRF. Foram 40 
matérias práticas e teóricas 
como operações de choque, 

gerenciamento de crises, imo-
bilizações policiais, evolução 
das armas de fogo e manuseio 
e uso progressivo da força. 

Wagner Souza: Não é um 
treinamento fácil, é preciso 
muita persistência. Cada dia 
que passava era um motivo de 
se orgulhar e agradecer por 
chegar até ali, mas aqui esta-
mos, felizes em fazer parte dos 
que concluíram o PATAMO.

RIO-PRETENSES

EM AVENIDA

Colisão entre motos 
deixa um ferido grave

Um motociclista, de 41 
anos, ficou gravemente ferido 
após se envolver em um aci-
dente com outra motocicleta, 
na avenida Danilo Galeazzi, 
defronte a AABB, às 18h42 
desta quinta-feira, 26. Ele 
transitava com sua Honda CG 
160 Start, no sentido Centro/
bairro, quando ao passar em 
uma lombada perdeu o contro-
le e bateu na traseira de uma 
Dafra TVS Apache RTR 150, 
conduzida por uma jovem, de 
29 anos.

Ambos os condutores caí-
ram no chão e sofreram lesões. 
A piloto foi levada pelo Resgate 
para a UPA Jaguaré e o homem 
para o Hospital de Base.

Perseguição
O condutor de um Fiat 

Palio foi preso em flagrante 
por tráfico de drogas, por poli-
ciais militares, às 20h30 desta 
quinta-feira, 26, no Jardim Re-
dentor, após uma perseguição 
que mobilizou várias viaturas 
e passou por diversos bairros.

85 ANOS

Interna de asilo vai em 
casa para buscar arma

Uma idosa, de 85 anos, 
acolhida por um asilo de Rio 
Preto, foi indiciada por posse 
irregular de arma de fogo de 
uso permitido na tarde desta 
quinta-feira, 26. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a aposentada pediu 
para buscar pertences pessoais 
em sua casa, no bairro Digni-
dade, sendo acompanhada por 
uma assistente social. 

Quando chegou no local 
falou que precisava pegar seu 
revólver, pois o levaria consigo. 

A funcionária da instituição 
acionou a Guarda Civil Munici-
pal. O revólver, calibre 22, em 
mau estado de conservação e 
com o tambor aparentemente 
travado, foi encontrado no 
meio das roupas da idosa. No 
coldre havia seis munições. 
Conforme a assistente social, 
há um lado médico no asilo 
que atesta que a interna tem 
demência. O revólver e car-
tuchos foram apreendidos. A 
arma vai passar por perícia. A 
idosa voltou para a instituição.

Após 2 anos, blitze voltam a ter guincho
Nesta quinta-feira, 26, a Po-
lícia Militar de Rio Preto fez 
blitze em que foram mobili-
zados o  efetivo operacional e 
alunos da Escola de Soldados. 
As operações têm foco em fis-
calizações de infrações de trân-
sito e irregularidades como 
documentação, com pedido 
de busca e apreensão, atraso 
de impostos, embriaguez no 
volante, dirigir o veículo sem 
a CNH e mau estado de con-
servação do veículo. 

TRÂNSITO

Os pms realizaram dois blo-
queios nas ruas rio-pretenses 
com objetivo principal de 
garantir a segurança no trân-
sito e reduzir os índices de 
acidentes. Foram fiscalizados 
67 condutores, dos quais 32 ti-
veram auto de infração, quatro 
carros recolhidos, onze motos 
e uma CNH. 
De acordo com o tenente Clau-
dio Ziroldo, a corporação sem-
pre fez as blitze o que acontecia 
era que na própria multa os po-

liciais tinham que colocar que 
o veículo não havia sido guin-
chado pela falta de meios, em 
decorrência da falta de acordo 
do Estado com o guincho. 
Com o acordo retomado, desde 
a última sexta-feira, 20, os pms 
começaram a chamar o guin-
cho nas fiscalizações. Agora 
os veículos que forem parados 
nessas operações e os policiais 
encontrarem irregularidades 
serão guinchados no local de 
autuação. 

O oficial informa que em 2020 
e 2021 não foram possíveis 
apreender veículos nas opera-
ções, pois não podiam chamar 
os guinchos nas fiscalizações 
sem o acordo entre o Estado 
e o Detran-SP ser firmado 
novamente. O último dado 
de apreensão nas operações 
de blitze da PM são de 2019, 
em que foram recolhidos 
749 veículos no ano todo. 
Colaborou Sarah BELLI-
NE

Guardas Municipais de Rio Preto são aprovados em curso tático

Da REDAÇÃO
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ECONOMIA

22,3 mil rio-pretenses ainda 
não entregaram declaração 
do IR; prazo acaba na terça

Aproximadamente 22,3 mil 
rio-pretenses ainda não entre-
garam a declaração do Imposto 
de Renda da Pessoa Física 
(IRPF) 2022, ano-calendário 
2021. No último levantamento, 
nesta quinta-feira, 26, haviam 
sido entregues na cidade total 
de 98.801 declarações. São 
esperadas 121.108. 

Em relação a Delegacia da 
Receita Federal de Rio Preto, 
que abrange 72 munícipios 
da região, até esta quinta ha-
viam sido entregues 270.225 
declarações. São esperadas 
316.703, ou seja, faltam 46.478 
declarações por parte dos con-
tribuintes. 

O prazo que se encerrava 

no final de abril foi estendi-
do para 31 de maio, próxi-
ma terça-feira. “Faltam qua-
tro dias, contando a partir 
de sábado. Acredito que o 
número de declarações es-
peradas será atingido até a 
data final”, afirmou ao Dhoje 
Interior o auditor-fiscal da 
Receita, Mauro José da Silva. 

     Nacional 
A Receita Federal já rece-

beu mais de 28 milhões de de-
clarações do imposto de renda 
em todo o Brasil. Foram entre-
gues 28.512.666 declarações 
do Imposto. A expectativa é 
de que 34.100.000 declarações 
sejam enviadas até 31 de maio. 

Mensalmente a Receita 
Federal recebe da Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN) 
recursos para pagar as resti-
tuições e cria lotes bancários.  
A ordem de prioridade para 
recebimento de restituição do 
IRPF é:  idosos, com priorida-
de dentre esses para os maio-
res de 80 anos; contribuintes 
com alguma deficiência física 
ou mental ou moléstia grave; 
contribuintes cuja maior fonte 
de renda seja o magistério e 
demais contribuintes.  Ha-
vendo empate nos critérios, 
quem entregou primeiro tem 
prioridade. 

É bom alertar que quem es-
tiver obrigado a entregar a de-
claração e não fizer até o fim do 
prazo estará sujeito à multa. O 
valor da multa é de 1% ao mês, 

sobre o valor do imposto de 
renda devido, limitado a 20% 
do valor do imposto de renda. 
O valor mínimo da multa é de 
R$ 165,74. 

A multa é gerada no mo-
mento da entrega da declara-
ção e a notificação de lança-
mento fica junto com o recibo 
de entrega e o contribuinte terá 
30 (trinta) dias para pagar a 
multa. 

Após este prazo, começam 
a correr juros de mora (taxa 
Selic). 

Arrecadação
A arrecadação, no estado de 

São Paulo, das receitas admi-
nistradas pela Receita Federal, 
atingiu, em abril de 2022, o 
valor de R$ 74,89 bilhões, 
registrando acréscimo real 
(IPCA) de 6,05% em relação 
a abril de 2021, quando foram 
arrecadados R$ 62,98 bilhões 
no estado. 

Dos R$ 74,89 bilhões, R$ 
58,10 bilhões correspondem 
à arrecadação fazendária e R$ 
16,79 bilhões, à arrecadação 
previdenciária. 

Trabalho terá oficina de confeitaria 
e Balcão Itinerante vai ao Cidadania

Estão abertas as inscrições 
para a Oficina de Confeita-
ria – Bolos Caseirinhos, que 
será realizada pela Secretaria 
Municipal do Trabalho e do 
Emprego de Rio Preto. 

Gratuita, a oficina oferece 
30 vagas, que são preenchidas 
por ordem de inscrição. Não há 
pré-requisitos para participar. 

As aulas serão realizadas 
de 31 de maio a 2 de junho, 
das 19h às 22h, em formato 
presencial e dinâmico. 

Interessados têm até dia 
30, próxima segunda-feira, 
para fazer inscrição em Cursos 
pelo site: www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos. 

Quem não tem acesso à 
internet pode procurar atendi-
mento presencial no Balcão de 
Empregos do Poupatempo ou 

da Prefeitura Regional Norte. 

Balcão 
A unidade móvel do Bal-

cão de Empregos estará no 
CRAS Antunes na próxima 
segunda-feira (30) e no CRAS 
Cidadania, na terça-feira (31). 

O serviço itinerante oferece 

Gratuita, a oficina 
oferece 30 vagas, 
que são preenchi-
das por ordem de 
inscrição. Não há 
pré-requisitos para 
participar

cadastro e impressão de currí-
culos, atualização de informa-
ções no sistema do Balcão de 
Empregos e encaminhamento 
a mais de 500 oportunidades 
de trabalho. 

Interessados devem com-
parecer aos locais das 9h30 
às 16h, com documentos pes-

soais, como RG, CPF, algum 
comprovante de residência e, 
se possível, carteira de traba-
lho. O atendimento é gratuito, 
mediante a retirada de senha 
até 15h. 

O Balcão de Empregos 
continua funcionando pelo 
site riopreto.sp.gov.br/bal-
caoempregos e nas praças do 
Poupatempo e de Prefeitura 
Regional Norte. 

Colaborou Vitor AL-
TINO

SECRETARIA

ESCOLAS RIO PRETO

Educação diz que 
diretores têm 
autonomia para 
decidir sobre o uso 
de máscaras

A Secretaria de Educação de 
Rio Preto diz que até o mo-
mento não recebeu nenhuma 
orientação da Secretaria de 
Saúde para a retomada do uso 
obrigatório de máscara pelos 
alunos da rede municipal de 
ensino. Em nota, no entanto, 
afirma que os diretores têm 
autonomia para tomar essa 
decisão, desde que seja em lo-
cais fechados. A orientação é de 
março deste ano, quando houve 
a flexibilização das medidas 
sanitárias. 
O aumento das síndromes 
gripais está levando várias 
cidades brasileiras a recomen-
darem a volta das máscaras em 
ambientes fechados, incluindo 
escolas, como São Caetano, São 
Bernardo e Santo André. Esta 
última, passou a distribuir o 
equipamento. Curitiba adotou 
o procedimento na semana 
passada. 
Nesta quinta-feira (26) o Sindi-
cato dos Professores do Ensino 

Oficial (Apeoesp) divulgou que 
em Rio Preto um levantamento 
mostrou que nos últimos dias 
aumentou os casos de Covid 
nas escolas estaduais. Foram 
121 casos entre professores, 
servidores e alunos. A presi-
dente estadual do Sindicato, 
deputada estadual Bebel, pediu 
uma audiência com a Secreta-
ria Estadual de Educação para 
discutir o problema. 

41 mil
A Secretaria Municipal de Edu-
cação de Rio Preto administra 
mais de cem escolas onde 
estudam cerca de 41 mil alu-
nos. Não há informação sobre 
qualquer levantamento sobre 
síndromes gripais. O Sindica-
to Municipal dos Professores 
e o Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais emitiram 
nenhuma informação sobre o 
assunto. 
Algumas escolas particulares 
têm recomendado o uso das 
máscaras nesse período. Em 
Rio Preto e em outras cidades, 
incluindo a Capital. A medida 
não é regra em nenhum dos 
municípios.

NOIVAS

Escola faz desfile de 
vestidos com recicláveis

Na noite de anteontem, 
26, a Escola Estadual Profes-
sora Zulmira da Silva Salles 
realizou um desfile de noivas 
onde misturou criatividade e 
sustentabilidade. Pelas mãos 
de Flávio Henrique de Almeida 
Silva, professor de Arte, que é 
formado em educação artística 
com ênfase em plásticas e cêni-
cas da arte, e também produtor 
de eventos, o desfile trouxe o 
tema “Noivas de Maio”, com 
produção e realização dos 
alunos do ensino fundamental, 
dos sextos ao nonos ano. Além 
de Flávio, o evento teve apoio 
e participação dos professores 
da Escola Zulmira da Silva 
Salles. 

O evento, anualmente re-
alizado pelo professor, tem 
como objetivo associar a moda, 
o artesanato e a criatividade 
dos alunos à coleta seletiva. 

Onde transformaram os ma-
teriais recicláveis em peças de 
roupas, reaproveitando todo 
tipo de material, como: lona, 
sacolinhas plásticas, garrafas 
pet, lacres e tampinhas, entre 
outros. (Colaborou Luiz 
Felipe Possani)

Acredito que o número de declarações esperadas será atingido até a data final, DIZ o auditor-fiscal da Receita, Mauro José da Silva.

Mauro José da Silva, 
Auditor fiscal

“

“

Secretaria do Trabalho inscreve para oficina de confeitaria

Diretores têm autonomia para decidir sobre o uso de máscaras

No último levantamen-
to, nesta quinta-feira, 
26, haviam sido entre-
gues na cidade total de 
98.801 declarações

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Da REDAÇÃO 

Flávio Henrique, professor

           Faltam 
quatro dias, con-
tando a partir de 
sábado. Acredito 
que o número 
de declarações 
esperadas será 
atingido até a 
data final

Divulgação

Divulgação

Marcelo Schaffauser

Divulgação
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Série B
O Novorizontino encara o CSA em 
Alagoas pela Série B do Campeonato 
Brasileiro neste sábado (28), às 16h30.

Footbal
O Rio Preto Weilers joga neste do-
mingo (29), às 10h, em Ribeirão Preto 
contra o Santos Tsunami pela SPFL.

América inicia 2º turno da Bezinha 
contra a Inter de Bebedouro hoje

FUTEBOL

Os cinco clubes brasileiros 
que seguem na disputa da 
Copa Sul-Americana conhe-
ceram, nesta sexta-feira (27), 
o caminho rumo à decisão do 
torneio, no estádio Mané Gar-
rincha, em Brasília, no dia 1º 
de outubro. 

SORTEIO

Times brasileiros conhecem rivais 
das oitavas da Sul-Americana

O Ceará, melhor equipe da 
fase de grupos, com 100% de 
aproveitamento, terá pela fren-
te o The Strongest (Bolívia), 
que foi o terceiro colocado do 
Grupo B da Libertadores. 

Caso avance, o Vozão po-
derá enfrentar um adversário 
brasileiro, o São Paulo, se o 
Tricolor eliminar a Universi-
dad Católica (Chile). O duelo 
reeditará a fi nal da Libertado-
res de 1993, vencida pelo clube 
paulista, que tinha Rogério 
Ceni (atual técnico e então 
goleiro reserva) no elenco. 

O Atlético-GO está mesmo 
lado da chave, com a possibili-
dade de encarar alvinegros ou 
são-paulinos em uma eventual 
semifi nal. O rival do Dragão 
nas oitavas será o Olímpia 
(Paraguai). Os dois brasileiros 

O América entra em campo 
neste sábado (28), às 15h, para 
enfrentar a Inter de Bebedou-
ro. O jogo marca o início do 
segundo turno da Segunda 
Divisão do Campeonato Pau-
lista, a Bezinha. Para o Rubro, 
o jogo é encarado como uma 
final pela situação difícil na 
tabela. Atualmente o América 
é o penúltimo do grupo 1 com 

Para o Rubro, o jogo é 
encarado como uma
final pela situação
difícil na tabela

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

BRASILEIRÃO

Mirassol encara o Botafogo em 
Ribeirão Preto neste domingo

Líder da Série C do Cam-
peonato Brasileiro, o Mirassol 
tenta ampliar ainda mais a 
vantagem no primeiro lugar 
neste fi m de semana. O Leão 
joga neste domingo (29), às 
17h contra o Botafogo em 
Ribeirão Preto. A equipe da 
região tem atualmente 16 pon-
tos, três a mais que o vice-líder 
Botafogo da Paraíba. 

Durante a semana, o Miras-
sol anunciou a contratação do 
experiente atacante Roberson. 
Segundo o técnico Ricardo 
Catalá, o jogador deverá já ser 
relacionado para enfrentar o 
Botafogo. 

“O Roberson me impres-
sionou na questão da forma 
física. Chegou em uma con-
dição muito boa para quem 
não treina com bola desde 
dezembro. A gente tem ado-
tado com ele a estratégia do 
dia a dia, vendo como corpo 
responde. Minha ideia é levar 
ele para essa partida, nem que 
seja para participar um pouco 

do ambiente de convocação”, 
afi rmou o técnico Catalá. 

Por terem caído no mesmo 
grupo do Paulistão, Mirassol e 
Botafogo não se enfrentaram 
ainda em 2022. Catalá afi rmou 
que a troca de treinadores no 
adversário difi culta fazer prog-
nósticos para a partida.

“Espero um jogo muito 
duro e difícil. Eles trocaram 

de treinador e com isso fica 
difícil de se programar, de ter 
as referências. Jogadores que 
antes não tinham muito espaço 
passam a ter. Mas vejo um jogo 
muito complicado, duas equi-
pes do mesmo Estado, que tem 
uma posição parecida no inte-
rior de equipes organizadas e 
emergentes, então vai ser um 
jogo duro”, comentou.

O América entra em campo neste sábado (28), às 15h, para enfrentar a Inter de Bebedouro.

O técnico João San-
tos volta a assumir 
a equipe depois de 
dois jogos. O treina-
dor estava realizan-
do um curso da CBF 
no Rio de Janeiro

Mirassol encara o Botafogo de Ribeirão amanha

Agência BRASIL

Vinicius LIMA

três pontos. 
O técnico João Santos volta 

a assumir a equipe depois de 
dois jogos. O treinador estava 
realizando um curso da CBF no 
Rio de Janeiro e não dirigiu a 
equipe nos jogos contra o Pe-

napolense e Catanduva. 
“A gente vai para o segundo 

turno sabendo que não pode-
mos perder mais jogos, porque 
se distancia da classifi cação. O 
primeiro lugar já está ocupado, 
vamos brigar pelo segundo 
ou terceiro e cada jogo é uma 

fi nal. Temos que encarar des-
sa forma”, comentou João 
Santos. 

O América deverá contar 
com a volta do meio-campista 
Guanaes. O treinador falou 
sobre a equipe da Inter de Be-
bedouro, que venceu o Rubro 

por 4 a 1 na estreia, ocasionan-
do a demissão do técnico Netto 
Gonçalves. “É uma equipe 
tecnicamente muito boa e 
competitiva. Vai ser um con-
fronto bom. Se a gente anular 
os pontos positivos deles como 
fi zemos contra o Fernandópo-

lis, a gente consegue vencer 
sim”, comentou João. 

O América deverá ir a cam-
po com João Pisenti; Alessan-
dro, Vinicius, Luca Silveira e 
Iago; Paulo Miguel, Afonso e 
Léo Guanaes e Deivid; Lucca 
e Guilherme.

restantes estão no outro lado 
da chave. O Santos medirá for-
ças com o Deportivo Táchira 
(Venezuela) e o Internacional 
terá como adversário o Colo 
Colo (Chile). Um encontro 
entre Peixe e Colorado poderá 
ocorrer somente na semifi nal. 

O sorteio foi realizado na 
sede da Confederação Sul-A-
mericana de Futebol (Conme-
bol), em Assunção (Paraguai). 
As partidas das oitavas estão 
previstas para a última semana 
de junho e a primeira de julho, 
em datas e horários que ainda 
serão divulgados. 

Os clubes que encerraram a 
fase de grupos da Sul-America-
na na liderança das respectivas 
chaves - a situação dos cinco 
brasileiros - fazem o duelo de 
volta como mandantes. 

Basquete
O time de basquetebol 

feminino do CAD/SMEL de 
Rio Preto joga no próximo 
domingo (29), às 11 horas, 
contra a equipe de Lençois 
Paulista, em casa, pela Liga 
de Basquete do Centro Oeste 
Paulista (LBC).  A equipe, 
comandada pelo técnico 
Marcus Gama, vem de vitó-
ria no torneio e quer manter 
a liderança da competição.

Karatê
Vários atletas de Rio Pre-

to, da Associação Matsumi, 
disputam neste sábado (28), 
o Campeonato Paulista de 
Karatê, em Limeira.  Os 
atletas terão a companhia 
dos senseis Márcio e Rober-
to Fuscaldo, da Matsumi. A 
competição, que será reali-
zada na Sociedade Esportiva 
Gran São Joao, em Limeira, 
a partir das 08h30, é orga-
nizada pela Federação de 
Karatê Paulista e classifi ca 
os melhores atletas para o 
XXI Campeonato Brasilei-
ro de Karatê. O Brasileiro 
reunirá os melhores atletas 
do país em setembro, no Rio 
Grande do Sul.

LIBERTADORES

Sorteio define novas chaves

Times brasileiros conhecem rivais das oitavas da Copa Sul-Americana

A Conmebol sorteou, nesta 
sexta-feira (27), os confron-
tos das oitavas de final da 
Libertadores e as trajetórias 
das equipes até a final, em 
29 de outubro, no Estádio 
Monumental de Guayaquil 
(Equador). O chaveamento 
prevê três possíveis confrontos 

entre brasileiros nas quartas 
de fi nal, caso os clubes vençam 
os respectivos compromis-
sos, além de viabilizar o que 
seria uma terceira decisão 
seguida entre times do país.
Atual bicampeão e dono da 
melhor campanha da primeira 
fase, com 100% de aproveita-

mento no Grupo A, o Palmeiras 
terá como adversário o Cerro 
Porteño (Paraguai), segundo 
colocado do Grupo G. Caso se 
classifi que, o Verdão poderá 
encarar o Atlético-MG. Líder 
do Grupo D, o Galo enfrentará 
o Emelec (Equador), que fi cou 
em segundo na chave.

Pelo mata-mata, os 
participantes asse-
guram R$ 2,3 mi-
lhões. Os times que 
avançarem às quar-
tas garantem 
R$ 2,8 milhões.

Leo Roveroni/Agência Mirassol

Muller Merlotto Silva

Felipe Santos

Alagoas pela Série B do Campeonato 
Brasileiro neste sábado (28), às 16h30.

Footbal
O Rio Preto Weilers joga neste do-
mingo (29), às 10h, em Ribeirão Preto 
contra o Santos Tsunami pela SPFL.

Divulgação
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
  

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM 
PROCESSO SICOM Nº 28/2022 
 
OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços terceirizados de 
moto-entregador e eletricista, conforme especificações constantes do Termo de Referência anexo ao 
Edital. 
 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 09/06/2022, às 10h e a abertura será a partir das 
10h02min.  
 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição no PORTAL DE COMPRAS, 
endereço: https://compras.empro.com.br/. 
Esclarecimentos: (17) 3214-7777 ramal 7796. 
E-mail: licitacao@riopreto.sp.leg.br. 
 
São José do Rio Preto, 27 de maio de 2022. 
 
 
 

Pedro Roberto Gomes 
Presidente da Câmara Municipal 

 
 

 
 
 
 
 

Prefeitura do Município de Tanabi  
Tomada de Preços nº. 06/2022. Objeto: Recapeamento asfáltico nas ruas: 
Euclides Ferreira da Silva, Sebastião Maciel, Antônio R. dos Santos, Praça 
Izabel Galvani Frange – Trechos 01/02, Mauricio Lima Basso, Nicolau Ferreira 
Lima – Trechos 01/02 e Francisco Meneghetti. (Convênio 100693/2022 – 
Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo). As 
09h30min do dia 26 de maio do ano de 2022, reuniu-se a CML, para o fim 
especial da abertura dos envelopes da Tomada de Preços nº. 06/2022;  após a 
verificação dos envelopes de nº 01, foi declarada habilitada a empresa Rimar 
Serviços de Construção e Locação de Máquinas LTDA, sendo assim CML 
passou para a fase de classificação ou seja,  abertura do envelope nº 02 – 
proposta. Em sequencia verificou-se o seguinte resultado: 1º lugar a empresa 
Rimar Serviços de Construção e Locação de Máquinas LTDA com o valor de 
R$ 456.606,98. Diante disso,  fica declarada como vencedora a empresa 
RIMAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 
com o valor de R$ 456.606,98 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e 
seiscentos e seis reais e noventa e oito centavos). Keila Mara Mourão Costa de 
Souza – Presidente da Comissão Municipal de Licitações.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 
GRAHAM BELL INCORPORADORA S/A  

 

Por solicitação do Presidente Sr. Marcello Luís Moi, ficam os Senhores Associados convocados a participarem de Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar-se em ambiente virtual, no período compreendido entre as 08h00 do dia 20/06/2022 as 18h00 do dia 
28/06/2022 (fase de debate e votação). 

VOTAÇÂO PRÈVIA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA – como preparativo para o funcionamento da Assembleia haverá 
votação do Presidente da Assembleia que ocorrerá entre as 08h00 e 12h00 do dia 20/06/2022. Os interessados a concorrerem à 
presidência da assembleia devem informar nome completo, CPF e e-mail até as 12h00 do dia 19/06/2022, por meio do endereço e-mail 
condominiogranhabell2020@gmail.com para fins de cadastramento 

Em um primeiro momento, os assuntos, abaixo relacionados, serão discutidos em ambiente virtual, nas Salas de Debates, e 
servirão de preparativo para a votação. Nesta fase, a participação nas Salas de Debates ainda não tem caráter de votação, mas 
trata-se de oportunidade dada aos condôminos(as) para conhecerem, questionarem, opinarem e sugerirem soluções em cada um dos 
assuntos de interesse. 

As Salas de Debates funcionarão entre as 12h00 do dia 20/06/2022 e as 12h00 do dia 24/06/2022 e os assuntos a serem 
discutidos e posteriormente votados serão:  

1) Aprovação da prestação de contas 2021; 

2) Aprovação da prestação de contas Janeiro a Maio 2022; 

3) Apresentação da situação dos processos de unificação  

4) Apresentação do relatório dos próximos passos e pendencias 

5) Aprovação da nova Diretoria Julho 2022- Julho 2023; 

6) Assuntos Gerais; 

Nas Salas de Debates serão disponibilizados arquivos relacionados aos assuntos de interesse que servem de base para consulta e 
retirada de dúvidas. 

A FASE DE VOTAÇÃO da AGO ocorrerá na mesma Plataforma AVCond e estará disponibilizada no período compreendido 
entre as 18h00 do dia 24/06/2022 até as 18h00 do dia 28/06/2022, oportunidade em que serão colocados em votação os itens que 
necessitam de aprovação.  

Observação importante: Os interessados a concorrem aos cargos de Presidente, Vice Presidente, Diretor, Comissão de Obras 
devem manifestar, expressamente, por meio de registro de sua intenção nas Salas de Debates, até as 12h00 do dia 24/06/2022, a fim de 
serem relacionados como candidatos aos cargos. Poderão ser enviados vídeos de apresentação dos candidatos, para inclusão do link na 
plataforma.  

A participação nas Salas de Debates e, posterior Votação na Assembleia, em ambiente virtual, será feito por meio do acesso à 
Plataforma AVCond. Para isto, acesse via navegador (Chrome, Firefox, IE e outros) o link app.avcond.com, utilizando os dados de login 
recebidos nos e-mails cadastrados junto à Administradora. 

Procurações devem ser encaminhadas até as 12h00 do dia 20/06/2022, por meio do endereço e-mail 
condominiogranhabell2020@gmail.com para fins de cadastramento. 

Para efeitos legais, considera-se a convocação feita, nos moldes da Convenção, por meio da expedição e publicação do 
presente EDITAL, sendo que o mesmo terá publicação em jornal de circulação de São José do Rio Preto. 

Para operação da Plataforma AVCond foi designado, como operador da plataforma, o Sr. Fernando Gardino de Souza, que 
também, exercerá as funções de secretário da Assembleia. 

Cada condômino pode realizar o registro de seu voto na opção desejada, durante o período de vigência da assembleia virtual 
aberta para esta finalidade, por meio do acesso à Plataforma AVCond, no período de funcionamento da Assembleia acima descrito. 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1) É defeso aos associados se fazerem representar por procuradores munidos de instrumentos particulares de procuração, 
devendo a procuração ser depositada nas mãos do síndico, antes do início da assembleia. É recomendável apresentar cópia do 
RG do outorgante; 

2) As deliberações das assembleias gerais serão obrigatórias a todos os associados, independentemente de seu comparecimento 
ou de seu voto, cabendo ao síndico executá-las e fazê-las cumprir. 

São José do Rio Preto, 28 de Maio de 2022. 

 
 

Atenciosamente 
 
 
 

______________________________ 
Marcello Luiz Moi 

Presidente 

Editais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Tenda de Umbanda Caboclo Ogum Beira 
Mar convoca para Assembleia Geral Ordinária, a ser rea-
lizada no dia 01 de junho de 2022 às 19:30 horas, na Rua 
Gabriel Oliveira Sumariva, 805, Jardim João Paulo II, São 
José do Rio Preto.
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1061876-
25.2021.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Ricardo de Carvalho Lorga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Tatiana Barrionuevo Gotti, Regina Barrionuevo Gotti Baessa e 
Sérgio Luís Komka Salvador ajuizram ação de USUCAPIÃO, alegando que são sobrinhas da Sra CECY ARNAUD 
BARRIONUEVO, viúva e sem filhos, que esteve sob os cuidados de Angêla Barrinuevo Got, curadora da mesma e mãe das 
autoras, até a data do óbito, tendo a Sra Angela se responsabilizado por todos os encargos relativos ao imóvel. Objeto da 
presente ação, qual seja: " apartamento n. 154, do 15º andar, do Edifício Sun Flower, Bloco A, com frente para a Rua Benjamim 
Constant, n. 3.665, situado na Vila Imperial, município e comarca de São José do Rio Preto-SP.", alegando as mesmas o 
domínio e propriedade do imóvel descrito. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 19 de maio de 2022. K-27e28/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT 
 
Edital do Pregão Presencial nº 013/2022 
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os interessados que se 
encontra aberto o Pregão Presencial nº 013/2022, referente a aquisição de uma 
pá carregadeira. O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 
10/06/2022 às 14:00 horas, na Biblioteca Municipal de Bady Bassitt. Edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidas através do site 
www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. 
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 27 de maio de 2022. Luiz Antonio 
Tobardini - Prefeito Municipal. 
 
Tomada de Preços nº 002/2022  
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Tomada de Preços 
002/2022. Objeto: Contratação de empresa para execução de recapeamento 
asfáltico em trechos das ruas Conceição da Silva Vieira, Zilda de Carvalho 
Câmara, Antonia Pinato, Ermelinda Bianchi, Nathalina Zanqueta Pradella e 
Alameda Brandina Perin Floriano, no município de Bady Bassitt - SP. Sessão: 
09h00 do dia 14/06/2022, na Biblioteca Municipal de Bady Bassitt. Edital completo 
e maiores informações poderão ser obtidas através do site 
www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady 
Bassitt, 27 de maio de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 
Tomada de Preços nº 003/2022  
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Tomada de Preços 
003/2022. Objeto: Contratação de empresa para construção do Espaço Saúde, no 
Residencial Menezes 04, na Avenida Projetada 02 LD, no município de Bady 
Bassitt - SP. Sessão: 10h30 do dia 14/06/2022, na Biblioteca Municipal de Bady 
Bassitt. Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas através do site 
www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady 
Bassitt, 27 de maio de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 
Concorrência Pública nº 001/2022 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Concorrência Pública nº 
001/2022, do tipo “menor preço global”. Objeto: Construção de escola de ensino 
fundamental no Jardim Tangará, em Bady Bassitt - SP. A Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt torna público que a empresa BMS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
RIO PRETO LTDA foi declarada HABILITADA, assim fica aberto o prazo recursal, 
nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93, a contar da presente publicação. Bady 
Bassitt, 27 de maio de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 
 
 

Câmara Municipal de 
Bady Bassitt

Proclamas 

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

1. GIOVANNA EMANUELLE DE AGOSTINHO e ALINE GOMES PASSARINI, sendo ELA filha de JEFFERSON CELSO DE 
AGOSTINHO e de SILVIA CRISTINA SIMÕES BERNARDINO DA SILVA AGOSTINHO, sendo ELA filha de EDVALDO 
DONIZETI PASSARINI e de RITA DE CÁSSIA GOMES PASSARINI, brasileiras e residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
27/05/2022. 
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ESPORTES

35ª Copa Comerciaria de Futsal co-
meça na próxima terça, dia 30
A 35ª Copa Comerciaria de 
Futsal terá inicio na próxima 
terça-feira, dia 31 no Clube 
Social do Sincomerciários 
(Sindicato dos Empregados 
no Comércio), os jogos vão 
acontecer às terças, quintas e 
sextas-feiras sempre a partir 
das 19 horas.
Ao todo a tradicional compe-
tição será a participação de 17 
equipes sendo elas as seguin-
tes: Cotave, Rio Alta, Benitez 
e Ramos, Multi Elétrica, Pra-
tik Esporte, Lojas Cem,  Po-
recatu  Belvedere, Porecatu, 
Rei dos Parafusos, Alushop, 
Eurotech, Bracelf (Time A), 
Lojas Lívia, Bracelf (Time B), 
GP Equipamentos, Max Ata-
cadista e Vidrobens. As equi-
pes foram divididas em qua-
tro grupos sendo que em três 
deles são com quatro equipes 
e um grupo com cinco times.
Segundo Márcia Caldas, pre-

REAJUSTE
SinSaúde conquista 12,5% 
para trabalhadores da 
Santa Casa de Rio Preto

O SinSaúde (Sindicato 
dos Empregados na Saúde) 
de Rio Preto e região, fi na-
lizou as tratativas em torno 
do reajuste salarial para os 
trabalhadores da Santa Casa 
de Rio Preto onde o percen-
tual alcançado foi de 12,5% 
retroativo.

Segundo Reinaldo Dalur, 
presidente do sindicato, para 
tranquilizar os trabalhadores 
as negociações em relação ao 
reajuste do Tíquete Alimen-
tação e as demais cláusulas 
sociais as conversas continu-
am acontecendo.  “O reajuste 
dos salários, foi mais uma 

conquista do SinSaúde em 
defesa de toda a categoria”, 
salientou Dalur.

Os Frentistas de todo país ti-
veram uma vitória na justiça ao 
derrubar a decisão liminar de um 
juiz de primeira instância em Ja-
raguá do Sul em Santa Catarina 
que autorizava

que autorizou uma rede de 
postos de combustível a imple-
mentar o autosserviço.

Segundo Antônio Marco dos 
Santos, presidente do Sindicato 
dos Frentistas de Rio Preto e 
região, a Federação da categoria 
entregou com recurso e conse-

Frentistas tem vitória 
contra autosserviço

DEFESA DO EMPREGO

Derrubada de liminar foi 
uma conquista da Fede-
ração dos Frentistas que 
acionou seu jurídico para 
reverter decisão

guiu derrubar a liminar e com 
isso traz uma tranquilidade de 
momento para a categoria em 
todo país.

Ele destaca que apensar da 
vitória a empresa já deu sinal 
que vai recorrer da sentença – 
“A nossa categoria por enquanto 
pode fi car contente, pois o nosso 
sindicato, junto com a Federação 
estamos na luta para manter os 
empregos de todos os frentistas 
do Brasil”, salientou Santos.

Brasília – Paralelamente 
diversos projetos neste senti-
do continuam tramitando no 
Congresso Nacional e por conta 
disso as Federações estão um 
o radar ligado acompanhando 
qualquer possível tipo de mo-
vimentação ou tramitação dos 
projetos. Caso o autosserviço 
venha a ser liberado no país 
cerca de 500 mil empregos 
diretos de frentistas estarão 
em jogo.

Percentual de 12,47% foi 
conquistado até o momento 
para trabalhadores de seis 
usinas - Sindalquim luta 
para que conquista chegue 
a todas as unidades

O Sindalquim (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da 
Fabricação do Álcool, Químicas e 
Farmacêuticas) já fechou até esta 
semana o Acordo Coletivo com seis 
empresas do setor sucroalcooleiro.

Os acordos foram fi rmados em 
duas unidades da Colombo a de Pa-
lestina e Ariranha, duas da Tietê de 
Ubarana e Paraíso, além da usinas 
Itajobi de Marapoama e Malosso de 
Itápolis. 

Segundo João Pedro Alves Filho, 
presidente do sindicato, nos próxi-
mos dias mais algumas tratativas 

Sindalquim avança nas 
negociações do Etanol

CAMPANHA SALARIAL

devem ser fi nalizadas com o reajuste 
garantido de 12,47% INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor) 
cheio. 

“Nós estamos bem tranquilos no 
que diz respeito às empresas que 
ainda não fi zeram proposta, pois teve 
empresa que ofertou 10% e outras até 
12% porém não colocaram na Ata. Em 
relação a isto estamos tranquilos”, 
salientou Alves Filho.

No que diz respeito aos grandes 
Grupos que estão no aguardado na 
negociação estadual o sindicalista 
deixa bem claro que caso eles ve-
nham com uma proposta de reajuste 
parcelado a decisão de aceitar ou não 
será dos trabalhadores por meio de 
assembleia. “Nós vamos fazer a von-
tade do trabalhador, pois nós viemos 
de um aumento zero em 2020, vem 
de um aumento parcelado em 2021” 
fi nalizou o presidente do sindicato. 

VITÓRIA 

CATEGORIA
“Nossa categoria por en-
quanto pode ficar conten-
tem pois o nosso sindicato 
junto com a Federação es-
tamos na luta para manter 
os empregos”

sidente do sindicato, o convi-
te para assistir aos jogos está 
estendido a todos que gostam 
de um futebol bem jogado, 
para estarem acompanhando 
as partidas no Clube Social na 
Rua Tupi, 1.000.
Na noite desta última terça-
-feira, dia 24 foi feito o con-
gresso técnico onde também 
foi feito o sorteio dos grupos . 
(ver no quadro ao lado)

Servidores buscam 
dialogo com governo

Com salários congelados 
há quatro anos, os ser-
vidores públicos federais 
buscam, sem sucesso, um 
caminho para negociar a 
reposição das perdas com a 
infl ação nos três primeiros 
anos do governo de Jair 
Bolsonaro.  “Não estamos 
pleiteando nada. Apenas 
a correção da inflação no 
período, que é de 19,99%. 
Quando a gente vai ao posto 
de gasolina, ao shopping, ao 
supermercado, não há des-
conto para o funcionalismo, 
com o salário defasado, 
porque está com os salários 
congelados há quatro anos. 
Pagamos o mesmo preço”, 
disse no último dia 25 à 
RBA o secretário-geral da 
Confederação dos Traba-
lhadores no Serviço Público 
Federal (Condsef), Sérgio 
Ronaldo da Silva.

FEDERAIS


