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ADMINISTRAÇÃO

LDO que prevê orçamento de 
R$ 2,6 bilhões entra em votação
O orçamento da Prefeitura de Rio Preto para 2023 deve ser R$ 500 milhões superior ao deste ano, que é de R$ 2,1 bilhões

PANDEMIA

Em 7 dias, Saúde 
registra mais de 
3 mil casos de 
Covid e 9 mortes
Em apenas 7 dias, entre 9 
e 14 de junho, foram regis-
trados 3.234 novos casos de 
Covid 19 em Rio Preto. No 
mesmo período, 9 pessoas 
morreram em consequên-
cia da doença. No dia 10, 
foram 2 óbitos. Ao longo de 
toda a pandemia, 150.014 
pessoas contraíram a doen-
ça e 3.093 pessoas foram a 
óbitos. Dia 10 de junho, 881 
pessoas testaram positivo. 
Dia 12, 33. CIDADES Pág.5

MOTTA REÚNE
SINDICALISTAS
Evento ontem em Rio Preto 
reuniu políticos e sindicalis-
tas de todo Estado, aliados do 
deputado federal Luis Carlos 
Motta . POLÍTICA  Pág.3

PM investiga confronto que matou suspeito de tráfico
A Polícia Militar de Rio Preto abriu inquérito interno (IPM) para apurar as circunstâncias da morte de Leandro Ramos 
Lourencin, 32 anos, ocorrida às 10 horas desta terça-feira, 14, na rua Diego Basílio Sanches, no Jardim São Francisco. 
Segundo boletim de ocorrência registrado na Central de Flagrantes, ele foi baleado quatro vezes durante confronto 
com o Baep. A vítima tinha passagens por tráfico de drogas e receptação de motocicleta furtada.  
CIDADES Pág.4

TANABI

Homem é 
preso com 
1,2 mil quilos 
de maconha

CIDADES  Pág.4

POTIRENDABA

Escolas têm 
treinamento 
do Corpo de 
Bombeiros
Alunos de três escolas par-
ticiparam durante as pri-
meiras semanas deste mês 
de cursos de treinamento 
do Corpo de Bombeiros. 
Os temas abordados nos 
encontros foram acidentes 
na escola, acidentes domés-
ticos, engasgamento, rea-
nimação cardiopulmonar 
(RCP), entre outros.Cerca 
de 800 alunos participaram 
da cerimônia de formatura 
ontem. 
CIDADES Pág.4

BÁLSAMO

Começa rodeio 
com série de 
atrações 
gratuitas
Começou ontem mais uma 
edição da Festa do Peão 
de Bálsamo. Até o dia 
18, sábado, o evento que 
tem a realização da Pre-
feitura juntamente com o 
Clube dos Cavaleiros será 
realizado no Recinto de 
Exposições de Bálsamo, 
tem expectativa de reunir 
cerca de 20 mil pessoas 
por noite. Ontem foi show 
do cantor votuporanguen-
se Gustavo Mioto.
CULTURA Pág.6

RIO PRETO

Country Bulls 
faz lançamento 
e começa montar 
estrutura
Começou a ser montada 
toda a estrutura da 24ª 
edição do Rio Preto Cou-
ntry Bulls, o maior rodeio 
do Noroeste Paulista, que 
acontece de 13 a 17 de julho. 
Ao todo, mais de 500 tone-
ladas de aço serão utilizadas 
na estruturação de arqui-
bancadas, camarotes, palco, 
bretes e praça de alimenta-
ção, para receber cerca de 
100 mil pessoas nos dias 
do evento. CULTURA Pág.6

A Câmara de Rio Preto dá 
início durante sessão da pró-
xima terça-feira, 21, a análise 
do projeto de lei do Poder 
Executivo que trata sobre 
as Diretrizes Orçamentá-
rias para o Exercício de 2023, 
a chamada Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO). A 
LDO é uma espécie de pré-
via do orçamento definitivo 
a ser encaminhado em um 
segundo momento à Câmara 
Municipal. Na realidade, ela 
define as prioridades e proje-
tos que o município pretende 
implantar no exercício se-
guinte, com base nas receitas 
previstas para o ano poste-
rior. Raramente os valores 
não batem com o Orçamento. 
POLÍTICA  Pág.3

REGIÃO NORTE

Funfarme 
estuda entrar 
na licitação 
de hospital
A Funfarme, mantenedora 
do Hospital de Base e Hos-
pital da Criança e Mater-
nidade (CM), admitiu que 
estuda a possibilidade de 
entrar na concorrência que 
vai definir qual Organiza-
ção que vai administrar o 
hospital Região Norte.
CIDADES Pág.5

PM abre inquérito após suspeito de tráfico morrer em confronto com o Baep

CENTRO

Comércio 
cria cartazes 
contra dar 
esmola
Comerciantes do Centro 
de Rio Preto aderiram à 
campanha “Quer ajudar? 
Não dê esmola!”, do Sinco-
mercio. É mais uma tenta-
tiva de diminuir o número 
de moradores de rua na 
área comercial.  Segundo 
o Sincomercio, “o objetivo 
é conscientizar a popula-
ção que se solidariza com 
a situação, para que as 
doações sejam destinadas 
aos órgãos específicos.” 
CIDADES Pág.5Comércio faz campanha e distribui cartazes contra esmola

Divulgação PF

Divulgação

Divulgação

Divulgação



OPINIÃO
A2 | DHOJE INTERIOR

São José do Rio Preto | quinta-feira, 16 de junho de 2022

Fundado em 16 de fevereiro de 2004

A serviço da democracia

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

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

Fone: (17) 33532447

Cidades da região e Distrito 
onde circulam o DHOJE:

Região Metropolitana de Rio Preto

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

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

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

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

Diretor-Presidente: Edson Paz

Dor nas pernas em dias frios pode 
significar complicações circulatórias

As dores nas pernas cons-
tituem um dos principais sin-
tomas associados ao sistema 
circulatório, sendo que a má 
circulação e a doença venosa 
representam as principais 
causas vasculares para o 
surgimento das dores nas 
pernas. De um modo geral, 
as dores nas pernas pioram 
em épocas de baixas tempe-
raturas, obrigando muitas 
vezes os pacientes a procurar 
o atendimento médico em 
consultórios, ambulatórios 
ou hospitais. 

Na maior parte das vezes, 
a dor nas pernas é pouco 
valorizada, sendo tratada 
com medicações analgésicas 
e anti-inflamatórias, porém 
sem orientação médica. Esta 
situação constitui um erro, 
especialmente nos idosos e 
naqueles que fazem acom-
panhamento médico por 
problemas cardiovasculares, 
uma vez que a dor nas pernas 
pode significar a primeira 
manifestação clínica de com-
plicações circulatórias.

Durante o inverno, ocorre 
o fenômeno da vasoconstri-
ção, que se caracteriza pelo 
fechamento da microcircu-
lação da periferia do corpo. 
Em pacientes idosos, este fe-
nômeno pode descompensar 
a perfusão das pernas e dos 
pés, resultando em isquemia 
arterial aguda. Os sintomas 
clínicos iniciais são dores nas 
pernas de forte intensidade 
associado a formigamento 
e falta de sensibilidade na 
extremidade dos pés.

O diagnóstico tardio ou a 
falta de adequada avaliação 
de um paciente que evolui 
com dores nas pernas, espe-
cialmente nos períodos de 
baixas temperaturas, pode 
resultar em graves compli-
cações, tais como úlceras, 
trombose ou até mesmo a 
perda do membro.

As dores nas pernas po-
dem se manifestar com sin-
tomas clínicos diferentes, 
porém devem ser sempre in-
vestigadas uma vez que tanto 
as doenças venosas (trom-
boflebite, trombose venosa 
profunda e varizes) quanto as 
doenças arteriais, como a má 
circulação, representam as 
principais causas circulató-
rias para o desenvolvimento 
de dores nas pernas.

A dor nas pernas que 
surge repentinamente, sem 
causa aparente e sem his-

tórico de trauma, muitas 
vezes caracterizada como a 
“dificuldade de colocar o pé 
no chão” pode representar 
a manifestação clínica da 
tromboflebite ou da trom-
bose venosa profunda, que 
se caracterizam pelo entupi-
mento das veias superficiais e 
profundas, respectivamente, 
por coágulos de sangue. 

Edema e  hiperemia, 
conhecidos popularmen-
te como “inchaço” e “ver-
melhidão” são sinais que 
podem acompanhar a dor 
nas pernas. O diagnóstico 
com ultrassom Doppler e 
o tratamento precoce com 
anticoagulação reduzem o 
risco de embolia pulmonar, 
a complicação mais temida 
da tromboflebite e trombose 
venosa profunda.

 A dor nas pernas 
manifestada no final do dia, 
após a jornada de trabalho, 
muitas vezes traduzida pela 
população como “dor em 
peso”, “ardência nas pernas” 
ou “pernas cansadas” pode 
representar a presença de 
varizes nos membros infe-
riores. As veias varicosas 
caracterizam-se por veias 
dilatadas e insuficientes cujo 
diagnóstico é realizado com 
o ultrassom Doppler venoso 
dos membros inferiores.

A dor nas pernas pro-
vocada pelo exercício físico 
(caminhada ou corrida) e que 
melhora com o repouso pode 
sugerir a doença arterial pe-
riférica, conhecida popular-
mente como “má circulação. 
Os pacientes hipertensos, 
diabéticos, obesos, sedentá-
rios e que fumam constituem 
a população de risco para 
este sintoma. 

Na presença de dores 
nas pernas, especialmente 
nos dias frios, procure seu 
cirurgião vascular e faça seu 
check-up vascular. Para mais 
informações, acesse o site 
www.drsthefanovascular.
com.br.

*Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Facul-
dade de Ciências Médi-
cas da Santa Casa de São 
Paulo, especialista nas 
áreas de Cirurgia Vascu-
lar, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e 
coordenador do curso de 
Medicina da União das 
Faculdades dos Grandes 
Lagos (Unilago)

Na última quinta-feira, 
09 de junho, em um evento 
da Abras (Associação Brasi-
leira de Supermercados), o 
Ministro da Economia, Paulo 
Guedes, e o Presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 
clamaram para que os su-
permercadistas congelassem 
os preços, e assim evitassem 
repassar os aumentos para os 
consumidores. “Nova tabela 
de preços só em 2023. Trava 
os preços. Vamos parar de 
aumentar os preços por 2 ou 3 
meses. Estamos em uma hora 
decisiva para o Brasil”, afir-
mou o Ministro da Economia. 

Sobre essa afirmação va-
mos começar a analisar pela 
situação pretérita, desde a 
nova implantação da nova 
República: os mais velhos, 
principalmente aqueles que 
têm mais de 40 anos, possuem 
condições de se lembrar como 
era a história do congelamen-
to de preços, dos “fiscais do 
Sarney”, e dos gatilhos men-
sais para reajustes. Tudo isso 
devido a inflação galopante 
que atingiam mensalmente 
100%, e nós sabemos que a 
estratégia de congelamento 
de preços que foi adotada por 

Congelamento de preço
Jean Dornelas

aqueles planos econômicos, 
por exemplo, plano econômico 
Collor I, Collor II, plano Bres-
ser, entre outros, nunca deram 
certo; mas apenas quando 
houve uma conversão da moe-
da, em 1994, pelo Governo do 
Fernando Henrique Cardoso. 
Para quem não se recorda, com 
a famosa URV (Unidade Real 
de Valor), aí sim, com uma 
estratégia perene, consistente e 
planejada, conseguimos enfim 
aniquilar o “Dragão da Infla-
ção”; mas esse mesmo dragão 
está ai de novo, colocando as 
asinhas de fora. A inflação que 
dizem que está em torno de 
12% ao ano, nós sabemos que 
na prática, especialmente para 
as famílias de renda inferior a 
2 mil reais, é muito superior, 
porque justamente os produtos 
que elas consomem tem uma 
força variante muito maior 
dentro do impacto financeiro. 

Pois bem, desta forma, soa 
muito estranho essa fala de 
Paulo Guedes e Jair Bolsona-
ro, por dois motivos: Quando 
o governo pede para que os 
supermercadistas congelem os 
preços, nós acreditamos respei-
tosamente, que estão dando um 
tiro no lugar errado, porque os 
donos de supermercados, ape-
nas repassam o preço da indús-
tria, e nós temos percebido que 
em alguns casos as indústrias 
têm se aproveitado do mo-
mento para também realinhar 
preços. E o detalhe é que eles 

não realinham os preços ape-
nas naquilo que subiram com a 
inflação, mas já aproveitam-se 
da ocasião para aumentar a 
margem de lucro! E isso deveria 
ser cuidado de maneira mais 
eficiente e com mais atenção, 
e os Órgãos Governamentais, 
especialmente da esfera Fede-
ral, deveriam fiscalizar essas 
indústrias e verificar realmente 
se essas margens que estão 
sendo repassadas para os su-
permercados estão corretas ou 
se possuem abusos... Antes de 
atirar para os supermercadistas 
a responsabilidade, que a rigor, 
é do próprio Governo Federal.

Ao fim de se dar uma solu-
ção, por exemplo, se poderia 
criar, da parte do Governo 
Federal, a obrigatoriedade das 
indústrias fazerem o próprio 
cálculo devido de seus custos, 
para se viabilizar apenas um 
realinhamento justo dos pre-
ços. Sem abusos, portanto, da 
eventual arbitrariedade de pre-
ços de alguns industriais. Neste 
âmbito, pelo que sabemos não 
está sendo mexido uma única 
palha para se mudar isso. 

Já nos supermercados são 
apenas os efeitos reflexos que 
vemos, e o reflexo vem direto 
para o bolso do consumidor. 
Então entendemos que faltam 
medidas planejadas, inteligen-
tes e de médio e longo prazo, 
da parte do Governo Federal. 
E vemos também, é claro, que 
uma medida emergencial como 

Os brasileiros não dormem 
bem e a pandemia agravou 
ainda mais esse quadro. É 
o que revela um estudo da 
plataforma Global Sanofi Con-
sumer Healthcare (CHC) e do 
Instituto IPSOS, divulgado em 
fevereiro de 2022. Segundo o 
levantamento, 8 em cada 10 
entrevistados classificaram 

ARTIGO

Dra. Lirane Suliano
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Xô insônia: saiba como a auriculoterapia pode ser uma aliada do sono

as noites de sono como regu-
lar ou ruim e apenas 34% dos 
brasileiros que participaram da 
pesquisa buscaram tratamento 
para o problema. Para a Dra. 
Lirane Suliano, uma das espe-
cialistas mais renomadas em 
auriculoterapia neurofisiológica 
do Brasil, a técnica é um recurso 
terapêutico eficiente no comba-
te à insônia.

“Podemos usar diversas 
técnicas de auriculoterapia 
para fazer as pessoas dormirem 
melhor. E para isso, recorremos 
a tratamentos no pavilhão auri-
cular, com laser, sementes, agu-
lhas e eletroestimulação. Para 
a insônia relacionada a maus 
hábitos, o resultado costuma 
ser rápido e muitos pacientes já 
percebem os resultados na pri-
meira sessão. Contudo, é neces-
sária uma mudança dos hábitos 
que atrapalham o sono, criar 
uma rotina de horários e até 
se alimentar em horários mais 
adequados. Já para a insônia 
crônica é necessário um acom-
panhamento individualizado, 
mas em geral o paciente após 5 
sessões já apresenta respostas 
muito positivas no seu sono”, 

finaliza Lirane Suliano.
 De acordo com a especia-

lista, o sono é importante por-
que à noite o organismo libera 
hormônios essenciais para a 
reconstrução dos danos causa-
dos durante o dia pelo estresse, 
má alimentação e esforço físico. 
A liberação da melatonina no 
começo da noite nos permite 
relaxar e nos preparar para o 
sono mais profundo e, na sequ-
ência, haver liberação de outras 
substâncias, como o hormônio 
do crescimento, essencial para 
o ganho de massa muscular e 
redução da gordura subcutânea. 

“Muitas pessoas não sabem, 
mas o sono de qualidade é um 
dos principais fatores de equi-
líbrio do organismo, porque 
está diretamente relacionado 
com muitas das respostas que 
o corpo terá no dia seguinte. 
Por exemplo, o sono reparador 
está relacionado com a libera-
ção de cortisol, que vai nos dar 
motivação na manhã seguinte; 
ou pode afetar a liberação de 
leptina e grelina, hormônios 
responsáveis pela sensação de 
saciedade e fome, fazendo com 
que passemos a ingerir mais 
carboidratos; ou pode afetar a 
tireoide e interferir no meta-
bolismo, ou seja, noites ruins 
de sono afetam a nossa rotina 
e a nossa saúde”, acrescenta a 
especialista. 

Segundo a Dra. Lirane Sulia-
no, a auriculoterapia consiste na 
estimulação mecânica de pontos 
específicos do pavilhão auricu-
lar que desencadeia a produção 
e liberação de hormônicos que 
geram o equilíbrio do organis-
mo, gerando relaxamento e pro-
porcionar um sono de qualidade 
com a grande vantagem de não 

a que o atual Governo Federal 
toma, visando a diminuição 
de tributos para os combustí-
veis, acaba sendo apenas  uma 
medida puramente paliativa, 
posto que a mais eficaz e natu-
ral solução, e que aí sim seria 
definitiva, seria o Governo 
Federal parar de preferenciar 
os acionistas estrangeiros da 
Petrobrás e sim os cidadãos 
brasileiros que dela usufrem, 
de modo que o atual governo 
acabasse com o PPI, que dolari-
za o nosso combustível no Bra-
sil, para aumentar os lucros dos 
acionistas (em grande parte es-
trangeiros) da Petrobrás, ainda 
que à custo de encarecer nossos 
combustíveis para os brasilei-
ros... E por isso, aumentando 
toda a nossa inflação. 

A pergunta que fica é: será 
que então é diminuir os im-
postos sobre os combustíveis 
ou culpabilizar os supermer-
cadistas, a solução? Porque 
vamos descobrir um Santo e 
cobrir o outro, haja vista que a 
receita tributária dos Estados 
e Municípios vão despencar, 
se assim for feito... E isso, em 
alguns meses, é um reflexo que 
virá na arrecadação. Iremos as-
sistir assim, certamente atrasos 
de salários em pequenos mu-
nicípios, falta de pagamentos 
de médicos, falta de remédios. 
Tudo isso nós vamos sentir. 
E tudo isso é fruto da falta 
de planejamento estatal. Não 
estamos aqui para julgar gover-
nos, mas sim para analisar es-
tratégias e clamar para nossas 
autoridades para que voltem a 
usar as destrezas do passado de 
modo que possam enfim tomar 
medidas eficientes, técnicas e 
não políticas eleitoreiras. 

*Advogado e Diretor 
do Procon Rio Preto. Pós 
graduado em Direito Pro-
cessual e Material do Tra-
balho*

SAÚDE VASCULAR

DR. STHEFANO 
ATIQUE
www.drsthefanovascular.com.br

será que então é diminuir os impostos sobre 
os combustíveis ou culpabilizar os
supermercadistas, a solução? Porque
vamos descobrir um Santo e cobrir o outro

utilizar medicamentos.
Ela alerta que “apenas em 

2018 os brasileiros consumiram 
mais de 56 milhões de caixas 
de benzodiazepínicos, medica-
mentos usualmente prescritos 
para quadros de ansiedade e 
insônia, mas que causam efeitos 
colaterais como dependência 
e aumentam o risco de morte, 
sendo essencial que o paciente 
possa ter acesso a tratamentos 
naturais para casos como a in-
sônia, por exemplo.” 

Ela ressalta que a terapia 
auricular é reconhecida pela 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e está disponível pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
desde 2006, por meio das Prá-
ticas Integrativas e Complemen-
tares em Saúde (PICS) e existem 
milhares de artigos científicos 
sobre o assunto.

*Lirane Suliano é ci-
rurgiã-dentista, mestre e 
doutoura pela UFPR. Es-
pecialista em Acupuntura 
e docente da pós-graduação 
nas áreas de Auriculote-

rapia, Eletroacupuntura e 
Laserpuntura, já ministrou 
aulas para mais de 5 mil 
alunos, desde 2010, quan-
do iniciou como docente 
de acupuntura e auriculo-
terapia em universidades. 
Autora do livro “Atlas de 
Auriculoterapia de A a Z”, 
obra em sua 5ª Edição, é 
hoje referência no Brasil 

no ensino dessa técnica, 
sendo responsável pela 
criação da pós-gradua-
ção em Auriculoterapia 
Neurofisiológica em par-
ceria com a Universidade 
Focus, com sede em Cas-
cavel, no Paraná, e por 
cursos on-line, formando 
profissionais em todo o 
país.



  |  A3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | quinta-feira, 16 de junho de 2022

Política Presidente do Brasil
Bolsonaro sanciona MP do Serviço 
Civil Voluntário. Programa prevê oferta 
de cursos e pagamento de bolsas

Presidente do TSE
Fachin diz que ‘mentes autoritárias’ 
lançam ‘desinformações para desedu-
car’. Ele não citou nomes

A Câmara de Rio Preto 
dá início durante sessão da 
próxima terça-feira, 21, a 
análise do projeto de lei do 
Poder Executivo que trata so-
bre as Diretrizes Orçamentá-
rias para o Exercício de 2023, 
a chamada Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO). 

A LDO é uma espécie de 
prévia do orçamento definiti-
vo a ser encaminhado em um 
segundo momento à Câmara 
Municipal. Na realidade, 
ela define as prioridades e 
projetos que o município 

pretende implantar no exer-
cício seguinte, com base nas 
receitas previstas para o ano 
posterior. Raramente os valo-
res não batem com a proposta 

LDO entra na pauta de votação e 
prevê receita de R$ 2,6 bilhões

PARA 2023

A LDO é uma espécie de 
prévia do orçamento 
definitivo a ser encami-
nhado depois

da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

do Orçamento. 
Durante audiência pública 

no final de abril, com a par-
ticipação do vice-prefeito e 
secretário de Planejamento 
Orlando Bolçone (União Bra-
sil), foi apresentado aos vere-
adores na Câmara os números 
da LDO para o próximo ano.

 O orçamento da Prefeitura 
de Rio Preto para 2023 deve 
ser R$ 500 milhões superior 
ao deste ano, estimado em R$ 
2,1 bilhões. Segundo a previ-
são a administração municipal 
deverá arrecadar no próximo 

ano R$ 2,656 bilhões.
 A receita líquida direta 

e indiretas para a Prefeitu-
ra está prevista em R$ 2,1 
bilhões. Para a Empresa de 
Construção Popular (Emcop) 
R$ 1,8 milhões, outros R$ 
282 milhões serão destinados 
à Riopretoprev e R$ 279 mi-
lhões para o Serviço Munici-
pal de Água e Esgoto (Semae). 

Para o vice-prefeito, “a 
LDO norteia a elaboração do 
orçamento de forma a ade-
quá-lo às diretrizes, objetivos 
e metas para aumentar a eficá-

mentação asfáltica de diversos 
pontos da cidade, construção 
de calçadas, passarelas, ci-
clovias, pistas de caminhada, 
revitalização de praça, além 
de sugestões para o aprimo-
ramento de políticas públicas 
em áreas como educação, 
cultura, desenvolvimento sus-
tentável e assistência social. 
Caso elas sejam aprovadas, 
farão parte do texto original, 
no entanto, é de praxe que o 
prefeito Edinho vete todas, 
alegando que elas interferem 
no planejamento .

VIOLÊNCIA

Projeto ‘Código Sinal Vermelho’ para 
mulher vítima de agressão é aprovado

PREVISÃO

R$ 2,6 bi
É O ORÇAMENTO 
da prefeitura para o 
próximo ano segun-
do projeto enviado à 
Câmara

A Câmara Municipal aprovou 
nesta terça-feira, 14, projeto 
que cria em Rio Preto o Pro-
grama “Código Sinal Verme-
lho” de combate e prevenção 
à violência contra a mulher. 
A proposta trata da violência 
à mulher, em especial a do-
méstica e a familiar, nos ter-
mos da Lei Federal nº 11.340, 
de 7 de agosto de 2006, bati-
zada de Lei Maria da Penha. 
A vereadora Karina Caroline 
(Republicanos) é a autora do 
projeto. 
De acordo com Karina o pro-
grama é aberto tanto ao po-
der público, em todas as suas 
esferas e poderes, quanto à 
iniciativa privada, sendo de 
participação facultativa para 
todos os envolvidos. 
O Programa “Código Sinal 

Vermelho” consiste em uma 
conscientização coletiva das 
formas de que a mulher em 
situação de violência pode se 
utilizar para comunicar o seu 
pedido de socorro. 

Socorro
O pedido de socorro poderá 
consistir, dentre outras for-
mas, “em a mulher dizer “Si-
nal Vermelho”, ou sinalizar e 
efetivar o pedido de socorro 
e ajuda expondo a mão com 
uma marca em seu centro, na 
forma de um “X”, feita prefe-
rencialmente com batom ver-
melho e, em caso de impossi-
bilidade, com caneta ou outro 
material acessível, se possível 
na cor vermelha, a ser mos-
trado com a mão aberta para 
clara comunicação do pedi-
do”, afirma. 

O programa
O Programa, de acordo com 

a autora, consiste em que, ao 
identificar o pedido de socor-
ro e ajuda, o primeiro contato 
humano nos órgãos e entida-
des participantes proceda à 
coleta do nome da vítima, seu 
endereço ou telefone, e conta-
te imediatamente as forças de 
segurança pública competen-
tes ou a Patrulha Maria da Pe-
nha. Sempre que possível, a 
vítima será conduzida, de for-
ma sigilosa e com discrição, a 
local reservado no estabeleci-
mento para aguardar a chega-
da da autoridade responsável. 
“O atendimento deverá ser 
aplicado, na medida do possí-
vel, no momento em que a ví-
tima efetuar o pedido, mesmo 
que impossibilitada de infor-
mar os seus dados pessoais”. 
“Com um “X” na palma da 
mão, a mulher pode pedir 
ajuda para qualquer estabe-
lecimento comercial, onde o 
atendente irá chamar a polí-
cia. No Brasil, essa ideia abriu 
uma nova era de enfrenta-
mento à cultura de agressões 
ao público feminino”, afirma 
Karina.

DEPUTADO

Motta reúne políticos e sindicalistas 
do Estado em evento em Rio Preto
O deputado federal Luiz Car-
los Motta (PL) reuniu as mais 
variadas figuras políticas da 
região, além de líderes sin-
dicais de todo o Estado em 
evento na Sociedade de Medi-
cina em Rio Preto. 
Espécie de mini-simpósio de 
comunicação e ideias, além 
de orientações sobre legisla-
ção eleitoral no período que 
antecede as eleições, o pré-
-candidato mobilizou mais de 
120 líderes políticos e asses-
sores, que em alguns casos, 
chegaram a viajar até 700 km 
de distância. 
De Rio Preto marcaram pre-
sença os vereadores Bruno 
Moura e Celso Luiz (Peixão) 

O programa é 
aberto tanto ao 
poder público, 
em todas as suas 
esferas e poderes, 
quanto à iniciativa 
privada

Câmara vota LDO com orçamento estimado em R$ 2,6 bi para o próximo ano

cia da administração pública 
e a execução das políticas 
públicas”, disse Bolçone. 

Ele disse que também que 
a elaboração da LDO “segue 
critérios técnicos rígidos, com 
acompanhamento permanen-
te por parte dos técnicos da 
secretaria de Planejamento da 
evolução dos números e das 
metas estabelecidas”. 

A LDO que será votada na 
Câmara tem 28 emendas de 
autoria dos vereadores. Entre 
as demandas apresentadas, 
estão investimentos na pavi-

e também o secretário do Es-
porte, Fabio Marcondes do 
mesmo partido. Motta bati-
zou a mobilização como uma 
“reunião de trabalho”. 
Motta mantém seu reduto 
eleitoral fiel nas bases do sin-
dicalismo paulista. Ele preside 
a Fecomerciarios que reúne 71 
sindicatos filiados e ligada a à 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Comércio 
(CNTC) e à União Geral dos 
Trabalhadores (UGT). Motta 
apoia a reeleição de Rodrigo 
Garcia (PSDB) no Estado e 
Jair Bolsonaro (PL) à presi-
dência, ambos são do mesmo 
partido. O objetivo do encon-
tro desta quarta-feira, que 

teve início às 8 horas e vai até 
as 16 horas, incluindo almoço 
para os presentes, é de apre-
sentar a pré-candidatura do 
deputado federal à reeleição. 
“O evento foi muito produtivo 
e enriquecedor. Acredito que 
esse ano teremos uma eleição 
muito polarizada, desafiado-
ra, por isso, estamos unindo 
nossos apoiadores mostran-
do o propósito da nossa elei-
ção. Neste primeiro mandato 
destinei R$ 215 milhões em 
emendas e verbas dos gover-
nos federal e estadual para o 
estado de São Paulo apoiando 
centenas de cidades. Mostra-
mos isso para o nosso time”, 
afirmou Motta.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Saem editais 
para contratar 
mais 2,7 mil 
policiais

O Governo de São 
Paulo autorizou a aber-
tura de editais para con-
tratação de 2,7 mil no-
vos policiais militares. A 
medida foi publicada no 
Diário Oficial do Estado 
(DOE) desta quarta-feira 
(15). São 2.700 vagas 
para o cargo de Soldado 
PM 2ª Classe e 11 para 
o de 2° Tenente Músico 
PM. O próximo passo 
será a abertura de edital, 
para que os interessados 
possam se inscrever para 
a realização da prova. 
A abertura do concurso 
deve respeitar a sufici-
ência orçamentária e os 
preceitos legais. 

As etapas seguintes 
incluem seleção dos can-
didatos, nomeações e 
posse. Após todas as fases 
concluídas, os aprovados 
devem iniciar o curso de 
formação. Desde o início 
da atual gestão, 12.882 
policiais, sendo 9.761 
PMs, já passaram pelos 
cursos de formação e 
estão atuando em todo o 
território paulista. Além 
deles, outros 2.171 PMs 
em formação.

Motta reúne políticos e sindicalistas do Estado em evento em Rio Preto

Divulgação

Divulgação

Divulgação

UTE SÃO JOSÉ DA ESTIVA S.A.
CNPJ/MF nº 12.013.814/0001-40 - NIRE 35300377761

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas convocados a reunirem-se em Assembleia 
Geral Extraordinária, a realizar-se em 15 de julho de 2022, às 10h, em pri-
meira chamada, e 10:30h em segunda, na sede social da Companhia, na 
Fazenda Três Pontes, Novo Horizonte-SP, para deliberação da seguinte ordem 
do dia: a) Aumento de capital, no caso de deliberação em Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 08 de julho de 2022; b) Eleição dos membros do 
Conselho Fiscal; c) Eleição dos membros e defi nição dos cargos da Diretoria 
para o biênio 2022/2023 e 2023/2024; d) Fixação do montante da remune-
ração dos Administradores da Companhia para os próximos 12 meses; e e) 
Outros assuntos de interesse social. Novo Horizonte-SP, 06 de junho de 2022. 
a) Jorge Ismael de Biasi Filho - Diretor Presidente                (14,15 e 16/6)

Divulgação
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CIDADES Pereira Barreto
Na madrugada desta quarta-feira, 15, 
um homem de 28 anos foi encontrado 
morto com sinais de espancamento

No primeiro dia
Um brasileiro de 30 anos morreu após 
sofrer uma queda na obra em que 
trabalhava em Verona, na Itália.

A Polícia Rodoviária Fede-
ral inicia à 0h dessa quarta-
-feira, 15, a Operação Corpus 
Christi 2022, que segue até 
as 23h59 do domingo, 19, em 
todo o território nacional. 
Nas rodovias federais de São 
Paulo, o efetivo também será 
mobilizado para garantir a 
segurança viária. Durante a 
Operação, a PRF fará o dire-
cionamento planejado para 
reforçar a fiscalização nos 
trechos estratégicos dos prin-
cipais corredores federais de 

Operação Corpus 
Christi nas estradas

Flagrante

Potirendaba

Motociclista sem CNH atropela
pedestre atravessando fora da faixa 

escoamento de pessoas e car-
gas. Rodovias de grande fluxo, 
como Fernão Dias, Transbrasi-
liana, Presidente Dutra e Regis 
Bittencourt, terão fiscalização 
focada em ações que podem 
contribuir com a redução da 
quantidade de acidentes e a 
violência no trânsito, como ul-
trapassagens proibidas, exces-
so de velocidade, embriaguez 
ao volante, entre outras. 

Atividades de educação para 
o trânsito também fazem parte 
das ações preventivas da PRF.

Um homem, de idade não di-
vulgada, foi atropelado no fi-
nal da tarde desta terça-feira, 
14, na avenida Potirendaba, 
em Rio Preto. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, uma jovem, de 29 
anos, conduzia uma Honda 
CG 160 Fan pela via, empare-
lhada com um ônibus, quan-
do a vítima atravessou fora da 
faixa de pedestre. 
Para a PM, a piloto, que não 
tem habilitação para dirigir 
moto, disse que não viu o ho-

mem, não tendo tempo hábil 
para evitar o acidente. 
A vítima foi socorrida pelo 
Resgate do Corpo de Bombei-
ros, com corte na perna direi-
ta e dores na região lombar e 
braço direito, para o Hospital 
Austa. 
O caso foi registrado como 
dirigir sem permissão ou 
habilitação e lesão corporal 
culposa na direção de veícu-
lo automotor e será investi-
gado pelo 5º DP. A moto fi-
cou danificada e foi entregue 

para condutor habilitado. 

BR-153
Um acidente entre carro e 
moto na BR-153 causou trans-
torno aos motoristas na ma-
nhã desta quarta-feira, 15. 
O acidente ocorreu no km 62. 
De acordo com a PRF o con-
dutor da moto teve lesões le-
ves e o trânsito foi liberado 
cerca de uma hora depois. A 
PRF e técnicos da concessio-
nária Triunfo Transbrasiliana 
estiveram no local.

Populares acionaram a 
Polícia Militar na tarde des-
ta terça-feira, 14, para um 
furto que estava em anda-
mento em uma residência 
no Jardim Vale do Sol. O 
suspeito, de 29 anos, aca-
bou preso. De acordo com 
o boletim de ocorrência, 
quando a viatura chegou 
não encontrou sinais de 
arrombamento no imóvel, 
que estava trancado, mas 
ao escalarem o muro os pms 
viram o acusado no forro.

Alunos da Rede Munici-
pal do Ensino Fundamental 
de três escolas participaram 
durante as primeiras se-
manas deste mês de cursos 
de treinamento do Corpo 
de Bombeiros. Os temas 
abordados nos encontros 
foram acidentes na escola, 
acidentes domésticos, en-
gasgamento, reanimação 
cardiopulmonar (RCP), 
entre outros.  Cerca de 800 
alunos das Escolas Maes-
tro Antônio Amat o, João 
Casella e Vitório Botaro 
participaram da cerimônia 
e receberam o certificado de 
conclusão do curso.

Divulgação

A Polícia Militar de Rio 
Preto abriu inquérito interno 
(IPM) para apurar as circuns-
tâncias da morte de Leandro 
Ramos Lourencin, 32 anos, 
ocorrida às 10 horas desta 
terça-feira, 14, na rua Diego 
Basílio Sanches, no Jardim São 
Francisco. 

4 tiros
Segundo boletim de ocor-

rência registrado na Central 
de Flagrantes, ele foi baleado 
quatro vezes durante confron-
to com o Baep. 

Conforme o registro na 
delegacia, policiais militares 
faziam patrulhamento no bair-
ro e foram checar informação 
de que o suspeito tinha armas 
e drogas em sua residência. 

Ao se aproximarem do 
endereço viram o acusado 

PM investiga morte de suspeito 
de tráfico em confronto com Baep

RIO PRETO

pulando o muro dos fundos 
do imóvel. 

Foi feito um cerco, com 
o apoio de outras viaturas, e 
um pm ao entrar em uma casa 
desocupada encontrou o pro-
curado, que sacou uma arma 
da cintura e apontou em sua 
direção. 

O policial reagiu e atirou. 
Lourencin teve morte instan-
tânea. O Resgate foi acionado 
e confirmou o óbito. 

A vítima tinha passagens 
por tráfico de drogas e recepta-
ção de motocicleta furtada. Em 
sua casa foram apreendidos 
uma pequena quantidade de 
crack, um revólver calibre 38 
com quatro munições intactas 
e duas deflagradas e uma ba-
lança digital. 

Defesa
O delegado plantonista 

expediu requisição para exame 

residuográfico no policial e no 
suspeito. Peritos da Polícia 
Técnica estiveram no local. As 
armas dos pms envolvidos na 
operação e a encontrada com a 
vítima foram recolhidas. 

Na Central de Flagrantes, o 
homicídio foi registrado como 
decorrente de oposição à in-
tervenção policial e excludente 
de ilicitude, tendo entendido 
o delegado que o pm agiu em 
legítima defesa.

O pm ao entrar em uma 
casa encontrou o pro-
curado, que sacou uma 
arma; o policial reagiu e 
atirou no suspeito

PM abre inquérito após suspeito de tráfico morrer em confronto com o Baep

Ladrão é preso 
após furtar
baterias de 
cadeira de rodas

Um rio-pretense, de 34 
anos, foi preso em flagran-
te por policiais militares, 
na tarde desta terça-fei-
ra, 14, após furtar duas 
baterias de uma cadeira 
de rodas motorizada, em 
uma casa no bairro Cecap. 

Vizinhos chamaram a 
viatura após verem o sus-
peito em cima do telhado 
da residência. O acusado 
foi detido no cruzamento 
das avenidas Fortunato 
Ernesto Vetorazzo e Eri-
berto Manoel Reino. 

Ele foi surpreendido 
carregando uma bateria 
nos ombros. Ao perceber 
a aproximação da guar-
nição, descartou a outra 
bateria a alguns metros de 
distância e tentou fugir da 
abordagem. 

Para a PM, o marginal 
alegou que iria vender os 
objetos, por R$ 25 cada. A 
dona do imóvel estava tra-
balhando e foi avisada do 
furto pela filha. A vítima, 
de 46 anos, reconheceu 
as baterias como sendo as 
usadas pelo irmão em sua 
cadeira de rodas.

Mulher perde 
R$ 5,8 mil ao 
cair em golpe 
do WhatsApp

Desconhecidos clona-
ram o WhatsApp do filho 
de uma moradora, de 59 
anos, no Jardim Naza-
reth, em Rio Preto, e a 
convenceram a fazer duas 
transferências, via PIX, 
para contas de golpistas. 
Ela teve um prejuízo de 
R$ 5.879,00. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, registrado no 
Plantão na tarde desta 
terça-feira, 14, a fraude 
aconteceu no último dia 
10, quando a dona de casa 
recebeu uma mensagem 
de um número desconhe-
cido, mas com a foto de 
perfil do familiar. 

O falso parente disse 
que precisava de dinheiro 
emprestado e que devol-
veria no dia seguinte. 

Transações
A rio-pretense fez duas 

transações bancárias nos 
valores de R$ 4.126,00 e 
R$ 1.753,00 e mais tarde 
ao falar com o filho desco-
briu que havia sido enga-
nada. O estelionato será 
investigado pelo 3º DP.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Preso com 1,2 mil quilos de maconha
Na manhã desta quarta-

-feira, 15, um homem foi preso 
após ser flagrado com 1,2 mil 
quilos de maconha em uma 
caminhonete, na rodovia Eu-
clides da Cunha, em Tanabi. 

O motorista tentou fugir 
da fiscalização que Policiais 
Militares Rodoviários esta-
vam realizando. O veículo foi 
abordado e em revista veicular 
os policiais encontraram mais 

de 1 mil tabletes de maconha 
escondidos na caçamba e no 
banco traseiro. 

O motorista foi preso em 
flagrante e encaminhado para 
a delegacia da Polícia Federal 
de Rio Preto. 

Rio Preto
Policiais militares do Baep 

estavam em patrulhamento 
de rotina na Vila Mayor, nesta 

terça-feira, 14, quando viram 
um VW Gol com um homem e 
uma mulher dentro, trafegan-
do na rua Paschoal Decrescen-
zo em alta velocidade.

A guarnição decidiu fazer 
a abordagem e em revista no 
veículo foram encontradas 
drogas e dinheiro. 

Ao ser questionado sobre 
os entorpecentes o motorista 
afirmou que em sua residência 

havia mais dinheiro e drogas. 
Segundo o acusado, agia junto 
com seu amigo, que fazia as 
entregas para usuários. 

Ao chegarem no local, os 
pms realizaram buscas no 
imóvel e encontraram grande 
quantidade de drogas e dinhei-
ro.  O homem foi preso em fla-
grante por tráfico de drogas e a 
mulher que estava no veículo 
foi ouvida e liberada.

EM TANABI
Divulgação

Divulgação

USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA S/A
AÇÚCAR E ÁLCOOL

CNPJ/MF nº 53.172.300/0001-14 - NIRE 35300011091
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas convocados a reunirem-se em Assembleia Geral Ex-
traordinária, a realizar-se em 15 de julho de 2022, às 9h, em primeira chamada, 
e 9:30h em segunda, na sede social da Companhia, na Fazenda Três Pontes, Novo 
Horizonte-SP, para deliberação da seguinte ordem do dia: a) Aumento de capital, 
no caso de deliberação em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 08 de 
julho de 2022; b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; c) Eleição dos mem-
bros e defi nição dos cargos da Diretoria para o biênio 2022/2023 e 2023/2024; d) 
Fixação do montante da remuneração dos Administradores da Companhia para os 
próximos 12 meses; e e) Outros assuntos de interesse social. Novo Horizonte-SP, 
06 de junho de 2022. a) Roberto de Biasi - Diretor Presidente.     (14, 15 e 16/06)

“ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE FARMACÊUTICOS” 

CNPJ: 49.076.086/0001-25 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  PARA  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

A ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE FARMACÊUTICOS, CNPJ: 49.076.086/0001-25, através de sua 
Diretoria Executiva, devidamente representada por sua Presidente farmacêutica Drª Suemis 
Maria de Castro Alves, CONVOCA através do presente edital, de acordo com o artigo 37 do 
Capítulo VIII de seu estatuto, todos os membros da diretoria e associados, para Assembleia 
Geral Extraordinária  que será realizada a rua Rubião Júnior, 2634, às 19:00 horas, do dia 30 de 
junho de 2022, com a seguinte ordem do dia: 

• Alienação ou Oneração de bens móveis e imóveis do patrimônio da Associação. 

A Assembleia, instalar-se-á em primeira convocação às 19:00 h com a presença de pelo menos 
2/3 dos associados e em segunda convocação, às 19:30 h com pelo menos 1/3 dos associados, 
de  acordo com o Estatuto vigente. 

 

Suemis Maria de Castro Alves 

Presidente Associação Riopretense de Farmacêuticos 

Editais 
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Parte importante dos comer-
ciantes do Centro de Rio Pre-
to está aderindo à campanha 
“Quer ajudar? Não dê esmola!”, 
do Sincomercio (Sindicato do 
Comércio). É mais uma tenta-
tiva de diminuir o número de 
moradores de rua que frequen-
ta a área comercial. 
Segundo o Sincomercio, “o ob-
jetivo é conscientizar a popu-
lação que se solidariza com a 
situação, para que as doações 
sejam destinadas aos órgãos 
específicos para este tipo de 
cuidados.” 
Ricardo Ismael, vice-presiden-
te do Sindicato, diz que “resol-
vemos fazer esses adesivos para 
que, de forma visual, a popula-
ção entenda que dar esmolas 
não é o caminho para sanar o 

Sincomércio faz campanha 
“Quer ajudar? Não dê esmola”

MORADORES DE RUA

A iniciativa deu certo e 
deve ser ampliada com 
a adesão geral dos co-
merciantes para outars 
regiões da cidade

problema. Dar esmolas é uma 
forma de incentivar os que 
estão na rua a continuarem 
e também a chegarem novos 
moradores”. 
Ele explica que há locais “cor-
retos para se fazer doações, 
sejam elas em dinheiro ou com 
alimentos.” 
A adesão à campanha fica evi-
dente. Foram feitos 200 ade-
sivos e eles estão acabando. O 
Sincomercio vai confeccionar 
mais 100 para atender não só 

as lojas da região central, como 
também aquelas que ficam no 
entorno da rodoviária. 
O contador de lojistas, André 
Lucas, diz que pegou vários 
adesivos para entregar aos 
clientes. “A adesão está sendo 
unânime. Tendo em vista a alta 
de pessoas em situação de rua 
devemos conscientizar a popu-
lação solidária de Rio Preto de 
que temos que dar assistência 
de forma humanizada e orga-
nizada para que não seja algo 

imediato de solução, mas sim, 
algo que vá mudar o cenário 
atual de desigualdade social.” 
Nesta quarta-feira (15) será 
realizada uma caminhada sim-
bólica. O Sincomercio e alguns 
lojistas vão participar. O objeti-
vo é abranger ainda mais a ade-
são dos empresários e reforçar 
a conscientização da população 
para não dar esmolas. Quem 
tiver interesse em adquirir os 
adesivos da campanha deve pe-
dir ao Sincomercio.

ENCONTRO

Grupo traça estratégias para 
atender moradores de rua

Os representantes do 
Comitê Intersetorial de Po-
líticas Municipais para a 
População em Situação de 
Rua de Rio Preto se reuni-
ram nesta quarta-feira, 15, 
na Secretaria Municipal 
de Assistência Social, para 
compartilhar as ações em 
andamento e traçar as pró-
ximas estratégias. 

O grupo foi criado, a 
pedido do prefeito Edinho 
Araújo (MDB), para traba-
lhar e pensar em Políticas 
Públicas que se somam às 
ações já existentes no mu-
nicípio, para atender a po-
pulação em situação de rua. 

“São necessárias ações 
coletivas e intersetoriais 
que reconheçam o acesso 
aos serviços como direito, 
alinhado aos desejos, ne-
cessidades e singularidades 
das pessoas em situação de 
rua, por meio da articulação 
entre diferentes políticas pú-
blicas e serviços”, pontuou 
a secretária de Assistência 
Social Helena Marangoni. 

Foram criados seis eixos 
de atuação para a reali-
zação de ações e projetos 
direcionados às pessoas em 
situação de rua: Segurança 
Pública; Zeladoria; Segu-
rança Alimentar; Trabalho 
e Meio Ambiente; Saúde 
Mental e Integral; Moradia 
Temporária e Comunicação 
Social. Desde a criação, em 
20 de maio, foram realiza-
dos os primeiros encontros 
com o eixo Zeladoria, que 
já apresentou ações execu-
tadas nas últimas semanas. 
“Inicialmente, nosso foco 
é a região central. O local 
foi mapeado e teve a orga-
nização da coleta diária de 
lixo intensificada”, falou o 

diretor da Emurb e repre-
sentante do Eixo Zeladoria, 
Rodrigo Juliano. 

Ele explicou ainda que os 
comerciantes foram orienta-
dos com relação ao trabalho 
de limpeza e coleta de lixo 
e material depositado em 
caçambas, atualmente rea-
lizado das 4h30 às 9h. 

Na área central, são 
quase 50 pontos críticos 
que tiveram esse trabalho 
intensificado. Já foi provi-
denciado também o reforço 
da iluminação nas praças 
Dom José Marcondes e Rui 
Barbosa. Os proprietários 
de imóveis desocupados e 
abandonados também estão 
sendo notificados para faze-
rem a limpeza e isolamento 
dessas áreas, a fim de evitar 
a ocupação desses espaços. 
Outros pontos da cidade, 
identificados como possíveis 
locais de ocupação, estão 
sendo trabalhados pela Zela-
doria, de uma forma flexível 
e sem enfrentamento. 

Fazem parte do Eixo 
Zeladoria a EMURB, GCM 
e Secretarias de Assistência 
Social, Meio Ambiente e 
Urbanismo, Serviços Gerais 
e Desenvolvimento Econô-
mico. A Secretaria de Assis-
tência Social, por meio do 
Departamento de Vigilância 
Socioassistencial, realiza 
trimestralmente o estudo 
do perfil da população em 
situação de rua, os dados 
serão disponibilizados para 
o Comitê, visando facilitar 
o trabalho dos Eixos, como 
por exemplo da Moradia 
Temporária. Será montado 
na Estação Rodoviária de 
Rio Preto uma unidade de 
atendimento que vai fazer a 
triagem dos migrantes.

A Fundação Faculdade 
de Medicina de Rio Preto 
(Funfarme), mantenedora do 
Hospital de Base e Hospital da 
Criança e Maternidade (CM), 
admitiu nesta quarta-feira (15) 
que estuda a possibilidade de 
entrar na concorrência que vai 

HOSPITAL DA REGIÃO NORTE

Funfarme estuda brigar pela administração
definir qual Organização Social 
(OS) que vai administrar o hos-
pital Domingo Braile (Região 
Norte). O processo licitatório 
está aberto.  

Licitação
Além da definição da Orga-

nização Social que vai adminis-
trar, o local passa por reade-
quações para abrir as portas. 
Ele e o hospital Regional de 
Mirassol são considerados dois 
pontos chave para desafogar 
as Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs), Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) e 
Hospital de Base.  

Outras Organizações So-

ciais também desejam admi-
nistrar o hospital. Entre elas, 
a Associação e Fraternidade 
São Francisco de Assis na Pro-
vidência de Deus, que é o res-
ponsável pelo hospital Nossa 
Senhora das Graças, ao lado da 
represa e o hospital de Jaci. A 
Faceres, que tem curso de me-
dicina é a UPA Santo Antônio 
também é uma séria candidata. 
O curso de Medicina não tem 
hospital escola próprio.  

Hospital 
O hospital vai ser equipado 

com 80 leitos, dos quais 62 
serão rotativos, destinados às 
cirurgias eletivas de peque-

na e média complexidades 
e internações clínicas, além 
de 12 leitos pós-anestésicos, 
seis leitos de retaguarda, sala 
de esterilização e cinco salas 
cirúrgicas. 

Cirurgias
A expectativa é de que se-

jam realizadas entre 300 e 400 
cirurgias por mês, em especia-
lidades como ortopedia, otor-
rinolaringologia, oftalmologia, 
ginecologia e cirurgias gerais. 
Tem 4.63,84 mil metros de 
área construída e fica em um 
terreno com 19.831,49 metros 
quadrados. São 138 vagas de 
estacionamento.

Comércio faz campanha “Quer ajudar? Não dê esmola” com cartazes no centro

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

EM 7 DIAS

Rio Preto tem mais 
3.234 casos de Covid

Em apenas 7 dias, entre 
9 e 14 de junho, foram regis-
trados 3.234 novos casos de 
Covid 19 em Rio Preto. No 
mesmo período, 9 pessoas 
morreram em consequência 
da doença. No dia 10, foram 
2 óbitos. 

Ao longo de toda a pande-
mia, 150.014 pessoas contraí-
ram a doença e 3.093 pessoas 
foram a óbitos. Dia 10 de 
junho, 881 pessoas testaram 
positivo. Dia 12, apenas 33. 

Atualmente, 65 pessoas de 
Rio Preto e região estão inter-
nadas por causa da doença. 
Destas, 39 pessoas estão em 

quartos de enfermaria e ou-
tras 26 em UTIs. Pacientes de 
Rio Preto são 14 em UTIs e 12 
em enfermaria. Da região, 12 
em UTIs e 27 em enfermaria. 

Desde o começo da pan-
demia, Rio Preto testou mais 
pessoas do que a população 
da cidade, estimada em 565 
mil habitantes, pelo IBGE. 
Foram feitos exames de an-
tígeno e PCR em 482.754 
pessoas suspeitas. Perto de 
1/3, 150.014 pessoas tiveram 
a doença. 

Nesses pouco mais de dois 
anos, a letalidade em relação 
ao número de positivos é de 
2,06%. A conta apenas em 
2022, após o processo de 
vacinação, a letalidade cai 

Senac Rio Preto abre
inscrições para cursos 
durante as férias

O Senac Rio Preto está 
com inscrições abertas para 
cursos livres com início das 
aulas previsto para julho nas 
mais diversas áreas com cargas 
horárias que variam entre 15 
horas e 45 horas. 

“Em menos de um mês é 
possível aprender mais sobre 
alguma área de interesse ou 
complementar sua formação 
com um curso de curta duração 
que vai somar ao currículo e 
fazer com que você se destaque 
no mercado de trabalho”, des-
taca Murillo Michel, gerente 
do Senac Rio Preto. Além de 
uma política de desconto para 

as vagas pagas, a unidade tem 
vagas disponíveis para bolsas 
de estudos 100% gratuitas. 
Serão mais de 350 bolsas de 
estudo ofertadas apenas para 
os cursos livres previstos para 
julho.

Da REPORTAGEM

A adesão à campa-
nha fica evidente. 
Foram feitos 200 
adesivos e eles 
estão acabando. O 
Sincomercio vai con-
feccionar mais 100

A concorrência para 
escolha da Organi-
zação Social que vai 
assumir o hospital 
está aberta pela 
prefeitura

Calçadão Rio Preto

Divulgação

Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT 
 
Pregão Presencial nº 016/2022 – Registro de Preços  
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão Presencial nº 
016/2022, do tipo “menor preço por item”. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICOS. Sessão: 09h00 do dia 
01/07/2022, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. 
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, 15 de junho de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal 
 
Pregão Presencial nº 017/2022 – Registro de Preços  
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão Presencial nº 
017/2022, do tipo “menor preço por item”. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. Sessão: 11h00 do dia 
01/07/2022, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. 
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, 15 de junho de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal 
 
Pregão Presencial nº 018/2022 – Registro de Preços  
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão Presencial nº 
018/2022, do tipo “menor preço por item”. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. Sessão: 14h30 do dia 
01/07/2022, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. 
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, 15 de junho de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal 
 

Prefeitura Municipal de 
Mirassolândia

EXTRATO DE CONTRATO - MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA –  

TORNA PÚBLICO OS SEGUINTES CONTRATOS: 

CONTRATO 41/2022, ASSINADO EM 03/06/2022 COM A EMPRESA CARVENG CONTRUCOES 
LTDA, TENDO VIGENCIA DE 03/06/2022 A 02/06/2023, COM VALOR GLOBAL DE R$ 259.007,79 
CUJO OBJETO É A OBRA DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO. 

CONTRATO 42/2022, ASSINADO EM 03/06/2022 COM A EMPRESA PAULO PEREIRA 
CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, TENDO VIGENCIA DE 03/06/2022 A 02/06/2023, COM VALOR 
GLOBAL DE R$ 114.276,08, CUJO OBJETO É A OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA PISTA DE 
CAMINHADA. 

MIRASSOLÂNDIA, 14 DE JUNHO DE 2022. PREFEITA MUNICIPAL. 

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. GUILHERME DOIMO FERNANDES e THAMIRES MOTA MARTINS, sendo ELE filho de CLEBER HENRIQUE FERNANDES e 
de SONIA APARECIDA DOIMO e ELA filha de FRANCISCO MOREIRA MARTINS e de MARIA ALBERTINA MOTA 
MARTINS; 

2. ROBSON FELIX DE SIQUEIRA e CARLA PEREIRA MAGALHÃES, sendo ELE filho de GILDENOR PEREIRA DE SIQUEIRA e 
de ODETE FELIX DE SIQUEIRA e ELA filha de ROBERVAL ALVES MAGALHÃES e de IVONE MARIA PEREIRA DA SILVA 
MAGALHÃES; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 15/06/2022. 
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Campanha Agasalho
Mais de 100 senhas foram distribuídas 
para que as pessoas que mais precisa-
vam pudessem as roupas

Comercio abre hoje
O comércio em geral (centro e bairro) 
funcionará das 9h às 15h e o comércio 
dos shoppings das 14h às 20h.

Começou a ser montada toda 
a estruturação da 24ª edição 
do Rio Preto Country Bulls, o 
maior evento de rodeio do No-
roeste Paulista, que acontece 
de 13 a 17 de julho. Ao todo, 
mais de 500 toneladas de aço 
serão utilizadas na estrutura-
ção de arquibancadas, cama-
rotes, palco, bretes e praça 
de alimentação, para receber 
com conforto e segurança cer-
ca de 100 mil pessoas nos dias 
do evento. 
Considerada uma das três 
maiores festas de peão do 
país, o RCB movimenta mais 
de R$ 5 milhões em negócios 
para a região de Rio Preto, 
além de fomentar o turismo, 
já que atrai público de toda 
região e inclusive de outros 
Estados. Ao todo, são gera-
dos aproximadamente 2 mil 
empregos diretos e indiretos 
durante o evento. 

Lançamento
Anteontem, dia 14, a organi-
zação promoveu uma festa 
de lançamento, em um even-
to fechado para convidados 
e patrocinadores, no Dodge 
American Bar, na Av. Alberto 
Andaló. 
“A ideia é oficializar a abertu-
ra do evento em 2022, divul-
gar as atrações, que vão muito 
além do tradicional sertanejo 
e trazem um mix de ritmos e 
sensações e promover o suces-
so de mais uma edição desta 

O MEGA RIO PRETO COUNTRY BULLS
RODEIO

festa esperada e tradicional, 
que reúne milhares de pesso-
as do Brasil todo”, comentou 
Paulo Emílio, organizador do 
evento. 
Para abrir as programações, 
no dia 13 de julho, a tradi-
cional Quarta Solidária, com 
a verba arrecadada revertida 
em prol ao Hospital de Base, 
contará com três shows his-
tóricos no palco. João Bosco 
e Vinicius, Rio Negro e Soli-
mões e Fiduma e Jeca ficam 
responsáveis por animarem o 
público. 
“Três atrações com repertó-
rios sensacionais, cantando 
seus maiores sucessos em 
uma arena especialmente 
preparada para receber os fãs. 
Fechamos também a grade 
das provas disputadas nesta 
edição, com a volta das mon-
tarias em cavalo e prova de 
laço em dupla e três tambo-
res, além dos melhores tou-
ros do Brasil. Posso adiantar 
mais novidades na praça de 
alimentação, com decoração, 
pratos e drinks especiais para 
recepcionar todo o público, 
não só dos camarotes, mas da 
arena e arquibancadas tam-
bém”, afirmou Paulo Emílio. 
As permanentes, os ingressos 
diários e para o camarote Vip 
Bulls podem ser adquiridos 
nos shoppings Plaza Avenida 
e Cidade Norte, durante o ho-
rário de funcionamento dos 
estabelecimentos, de segunda 
a sábado das 10 às 22 horas e 
domingos e feriados das 14 às 
20 horas.  (Colaborou Luiz 
Felipe Possani)

Para abrir as programações, no dia 13 de julho, 
a tradicional Quarta Solidária, com a verba ar-
recadada revertida em prol ao Hospital de Base, 
contará com três shows históricos no palco. João 
Bosco e Vinicius, Rio Negro e Solimões e Fiduma

RioPreto Country Bulls deu start em montagem da megaestrutura ; evento anteontem fez lançamento da festa

Começou ontem mais uma 
edição da Festa do Peão de Bál-
samo. Até o dia 18, sábado, o 
evento que tem a realização da 
Prefeitura juntamente com o 
Clube dos Cavaleiros será reali-
zado no Recinto de Exposições 
de Bálsamo, tem expectativa de 
reunir cerca de 20 mil pessoas 
por noite.  

O evento que é beneficente, 
na amanhã, 16, e sexta, dia 17, o 
público poderá doar alimentos 
não perecíveis. Todos os dias, 
a pista terá entrada gratuita, 
para quem quiser curtir este 
grande evento.  

Quem anima a noite desta 
quarta, 15, será a dupla Clayton 
e Romário e o votuporanguen-
se Gustavo Mioto. Na quinta, é 
a vez das gêmeas mais queridas 
do Brasil, Maiara e Maraisa 
e o “piseiro” de Barões da Pi-
sadinha. Sexta, 17, é a vez de 
Rayane & Rafaela e da dupla Zé 

BALSAMO

Festa do Peão e 
shows vão até sábado

José Bonifácio inicia 
comemorações

RIO PRETO

Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto 
apresenta clássicas no Iguatemi

Neto & Cristiano. Encerrando o 
evento, no sábado 18, Diego & 
Victor Hugo e o DJ Kevin. 

Além de dos shows, o públi-
co poderá curtir as tradicionais 
montarias em touro, cavalos 
estilo cutiano e Provas dos Três 
Tambores, Team Roping e Bre-
akaway Roping, que irão reunir 
60 atletas da Copa Wrangler 
Rozeta e Copa Wrangler Rozeta 
de Cutiano. 

Para a disputa em touros as 
boiadas são da Cia. 2M - Mar-
condes Maia, de Uchoa, Cia. 
Rio Formoso, de Aparecida 
do Taboado, Cia. Neto Parise, 
de Taquaritinga e Cia. Três 
Irmãos, de Altair. Já na mon-
taria em cavalos estilo Cutiano, 
modalidade que a Festa de 
Bálsamo mantém fielmente 
há 52 anos, os cavalos são das 
tropas WR de Novo Horizonte 
e Cia. Vale da Piedade, de Cos-
morama. 

Sucesso entre o público, com 
todos os lugares esgotados, 
espetáculo será no dia 15, 
quarta-feira, na sala Macro 
XE, da Cinépolis, do Sho-
pping Iguatemi São José do 
Rio Preto 
Neste mês de junho, a magia 
do cinema tomou conta do 
Shopping Iguatemi São José 
do Rio Preto. Além da expo-
sição Welcome to Extraordi-
nary, que homenageia alguns 
dos maiores filmes do diretor 
Steven Spielberg, o shopping, 
em parceria com o Institu-
to Credicitrus, recebe nesta 
quarta-feira, 15, a Orquestra 
Sinfônica de Ribeirão Preto 

A cidade de José Bo-
nifácio está em clima de 
aniversário. O município 
irá completar 116 anos no 
dia 24 de junho. Para co-
memorar, o “Juninão perto 
de você”  traz as festas nos 
bairros com artistas locais. 
Começou ontem, 15, o Ju-
ninão. 

O arraiá aconteceu, na 
Praça Matriz, e contou com 
diversas atrações, comidas 
típicas, apresentações cul-
turais, jogo de bingo, além 
de show ao vivo da dupla 
Rafa e Nando, que tem par-
ticipação de Angella Lima e 
narração do locutor Amauri 
Ferreira.  O evento também 
integra  campanha Inverno 
Solidário.

para uma apresentação espe-
cial com um repertório todo 
voltado para os clássicos do 
cinema. 
Sucesso absoluto, com todos 
os lugares esgotados, a apre-
sentação, marcada para às 
19h30, será na sala Macro XE, 
da Cinépolis, e conta com tri-
lhas famosas que marcaram a 
sétima arte, incluindo obras 
do premiado maestro John 
Williams, compositor que 
criou alguns dos temas mais 
inesquecíveis do cinema para 
filmes como “Tubarão”, “E.T. 
– O Extraterrestre” e “Juras-
sic Park – O Parque dos Di-
nossauros”, que são parte da 

exposição Welcome to Extra-
ordinary. 
Welcome to Extraordinary 
De 10 de junho a 10 de julho, 
o Iguatemi São José do Rio 
Preto recebe a exposição iné-
dita e interativa Welcome to 
Extraordinary, que vai levar o 
público para uma viagem ex-
traordinária por filmes de um 
dos maiores cineastas nor-
te-americanos, Steven Spiel-
berg. 
Resultado de uma parceria 
entre a Iguatemi Empresa de 
Shopping Centers e a Univer-
sal Studios, o evento conta 
com uma arena de cerca de 
200 m².

Nos dias 17 e 18 de junho 
a partir das 19 horas, na 
Praça Central do municí-
pio de Nova Granada será 
realizado o Arraial do Bem. 
Evento beneficente, em prol 
de entidades. Nos dois dias 
de festa, haverá shows para 
agitar o público presente 
na  festa

Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto apresenta trilhas clássicas no Iguatemi Rio Preto

Gustavo Mioto abriu Festa do Peão de Bálsamo ontem

Onda Verde realiza 
o 4º Arraiá

Cantora Jayne se 
apresenta 

ANIVERSÁRIO

SOLIDÁRIO

NVOA GRANADA

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Festival das Águas começa hoje

Será a partir desta quin-
ta-feira, dia 16, até dia 18, 
sábado, que acontece no Re-
cinto do Folclore, na Estância 
Turística de Olímpia, o 1º 
Festival das Águas, com uma 
programação especial que vai 
movimentar toda a região e, 
principalmente, oferecer lazer 

e entretenimento para a po-
pulação olimpiense e turistas. 

A grande festa, que será no 
feriado prolongado de Corpus 
Christi, conta com shows de 
sucesso da música sertaneja, 
além de ter caráter solidário, 
com a troca antecipada de 
ingressos por alimentos, que 
serão posteriormente doados 
para as entidades assistenciais 
do município. 

A abertura do festival, no 
dia 16, quinta-feira, ficará por 
conta do cantor Luan Santana. 
Já na sexta-feira, dia 17, quem 
sobe ao palco é a dupla Gui-
lherme & Santiago. Os portões 
estão previstos para serem 
abertos às 20h, nos dois dias. 

Já no sábado, 18, a grande 
atração será a dupla Ícaro & 
Gilmar. Com início a partir 
das 18 horas, a programação 

do último dia também conta-
rá com outras apresentações 
musicais. 

O Festival das Águas é 
uma organização da iniciativa 
privada com o apoio da Prefei-
tura, por meio da Secretaria de 
Turismo e Cultura. A troca dos 
ingressos para a pista continua 
na sede da secretaria. Segundo 
levantamento, cerca de 7 mil 
ingressos já foram trocados.

OLÍMPIA

Da REPORTAGEM

Divulgação

Divulgação

Divulgação

D
ivulgação
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 35/2022. ADITIVO CONTRATUAL Nº 10/2022. PRIMEIRO ADITAMENTO AO 
CONTRATO Nº 05/2022. CONTRATADA: B27 COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 
EIRELI.  Objeto: Acréscimo ao objeto e alteração de valor do contrato nº 05/22, que tem como 
finalidade a aquisição de peças com mão de obra de instalação, para a modernização e melhoria das 
condições de uso do elevador da Câmara Municipal, com fundamento no artigo art. 65, I, “b” e § 1º, 
da Lei Federal nº 8.666/93, bem como na cláusula 12.2 do referido contrato. Data da Assinatura: 15 
de junho de 2022. Valor do Aditivo: R$ 1950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais). Recursos 
Orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Base Legal: Artigo  65, 
I, “b” e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 15 de junho de 2022. Ver. PEDRO 
ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto 
 

 
  

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 
EXTRATO DE PORTARIAS 

 

 

PORTARIA Nº 6975, DE 15 DE JUNHO DE 2022. 

EXONERA o servidor KLEBER FERNANDO TRINDADE MELLO, do cargo em comissão de livre 
nomeação e exoneração, de Assistente Legislativo de Gabinete, Referência C-4, lotado no 
Gabinete do Vereador Rossini Diniz, a partir de 14 de junho de 2022. 

 

 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

 

ERRATA NO EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
07/2022,  PROCESSO ADM Nº 67/2022 
Na veiculação publicada no Jornal D HOJE,  na data de  14 de junho de 2022 às fls. A7 
(Publicidade Legal), onde se lê EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 07/2022 - PROCESSO ADM Nº 67/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 
07/2022, lê-se “EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
07/2022 - PROCESSO ADM Nº 67/2022, DISPENSA Nº 07/2022. 
Monte Aprazível, 07 de junho de 2022. 
MARCIO LUIZ MIGUEL 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 52/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 71/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 31/2022 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de alambrados em 
telas e gradil de ferro. 
Data da realização da Sessão Pública: 06/07/2022 
Horário: 09h30min. 

Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor 

Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro. 

O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br 
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02. 
Monte Aprazível, 15 de junho de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de recapeamento asfáltico 
em diversas vias do munícipio. 
Face ao constante dos autos da TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 55/2022, ADJUDICO para a empresa  SOLOFORTE 
TECNOLOGIA EM PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.633.850/0001-40, 
localizada na Avenida São Paulo, nº 2610, sala 02, centro, na cidade de São José dos 
Quatro Marcos-MT, CEP 78285-000, que venceu a licitação valor global de R$ 
1.184.484,06 (hum milhão, cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e 
quatro reais e seis centavos), perfazendo assim o valor global desta licitação em R$ 
1.184.484,06 (hum milhão, cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e 
quatro reais e seis centavos) e HOMOLOGO o procedimento. 
Monte Aprazível, 07 de junho de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal 
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL 
Josiane Oficiati Gallo Bigi – Membro da COMUL 
Marcio Eduardo Rodrigues – Membro da COMUL 
(Decreto 90/2022) 

 

 
 
 
Fica Adjudicado e Homologado o objeto da Tomada de Preços n.º 06/2022, 
dispondo sobre 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), tendo como vencedora a 
RIMAR – SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 
LTDA, pelo valor global R$ 456.606,98. Data: 03 de junho de 2022. 
Extrato de Contrato n.º 2.955/2022 – Contratada: RIMAR – SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - que teve por 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), pelo valor global R$ 456.606,98 (quatrocentos e cinquenta e 
seis mil e seiscentos e seis reais e noventa e oito centavos). Data: 10 de junho 
de 2022. 
 
 
 

 

 
 
Prefeitura do Município de Tanabi.  
Pregão Presencial n° 20/2022. Objeto: Registro de Preços para aquisição futura 
e parcelada de produto a base de poli e ortofosfatos, anticorrosivos, de elevado 
número de condensação e isento de materiais pesados. Fórmula liquida, sendo 
incolor, insipido e inodoro, desenvolvido especificamente para o sistema de 
tratamento de água potável (NBR 15007 e NBR 15784), pelo período de 12 (doze) 
meses, ficando designada para o dia 05 de julho de 2022, as 14h15min, à sessão 
de entrega de envelopes e negociação, conforme edital. O edital completo poderá 
ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, Estado de São Paulo, sito à 
Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – todos os dias úteis das 09h00 às 15h00, ou 
mediante solicitação pelo e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br, ou ainda pelo site: 
www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 15 de junho de 2022. João Paulo da Silveira.  
Pregoeiro. Norair Cassiano da Silveira. Prefeito do Município. 
 
 
 

Proclamas 

RODOBENS PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ Nº 56.540.776/0001-59- NIRE 35.300.114.949

EXTRATO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 29.04.2022. Horário: 09h30min. Local: Avenida Bady Bassitt, 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, São José 
do Rio Preto/SP. Presença: reuniu-se a totalidade dos membros que compõem o Conselho de Administração. 
DELIBERAÇÕES: (1) a aprovação da reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a 
Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024, sendo eles: (i) 
Waldemar Verdi Junior como Diretor Presidente; (ii) Milton Jorge de Miranda Hage como Diretor Vice-Presidente; 
(iii) Flávio Lopes Ferraz como Diretor Geral; (iv) Dorival Dutra da Silva como Diretor Administrativo; (v) Marcio 
Anisio Haddad como Diretor; e (2) a aprovação da reeleição dos membros do Conselho Consultivo da Companhia, 
com mandato até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024, 
sendo eles: (i) Giuliano Finimundi Verdi como Presidente do Conselho Consultivo; (ii) Milton Jorge de Miranda 
Hage como membro efetivo do Conselho Consultivo; e (iii) Marcio Anisio Haddad como membro efetivo do 
Conselho Consultivo. Registro JUCESP: nº 295.064/22-5, em sessão de 10.06.2022.

 

 
Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial n° 16/2022.  
Objeto: Registro de preços para aquisição, futura e parcelada de tiras de glicemia, 
lancetas, agulhas e seringas – insumos de glicemia – destinados a pacientes do município 
de Tanabi, Estado de São Paulo, pelo período de 12 (doze) meses. Fica designado para o 
Dia 01 de julho de 2.022, às 14h15min a Sessão de Entrega de envelopes, 
credenciamento e abertura dos envelopes. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do 
Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS 
DAS 09H00 ÀS 15H00, mediante solicitação pelo email: licitacao@tanabi.sp.gov.br ou 
através do site www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 15 de junho de 2022. João Paulo da Silveira 
– Pregoeiro   Norair Cassiano da Silveira - Prefeito. 
 
 



OBVIO ULULANTE
Os brasileiros consumiram 14,3 bilhões de litros de cerveja 
em 2021, registrando um crescimento impressionante de 
7,6% durante o ano. O consumo de cerveja não foi afetado 
pela pandemia, muito pelo contrário, continua a avançar no 
país. O consumo de 14,3 bilhões de litros é o novo recorde 
no Brasil. Quem duvidar é só consultar a executiva Adriana 
Neves, diretora da CONEBEL e executiva na CONFENAR, 
Confederação Nacional das Revendas AMBEV.

SEGUE O ANDOR
O centro da cidade vê também muitos de seus prédios (edi-
fícios) tradicionais e movimentados, alguns silenciosos com 
poucos moradores ou empresas. A Galeria Bassitt, Hotel Vila 
Real, Edifício Cury, Kassis e Santo Ivo. São as mudanças dos 
tempos, dos costumes e da transformação da cidade. Alguns 
deles estão literalmente vazios e deteriorando com o tempo. 
Aguarda-se uma boa ideia.

DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | quinta-feira, 16 de junho de 2022

SOCIAL
DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

#DIÁRIODOBOB 

FÉ NÃO FALTA 
A Catedral, embora carecendo de uma “demão” (que deve 
acontecer em breve), vai perdendo seus fiéis no período no-
turno por conta da insegurança e da solidão do quadrilátero 
entre as ruas Tiradentes e Siqueira Campos.

PONTO FACULTATIVO
Amanhã, sexta-feira, não será um dia de trabalho duro, isto 
porque com o feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira, 
algumas empresas públicas e privados vão aproveitar para 
esticar o fim de semana.

LIBERDADE DE PENSAMENTO
O calçadão, no miolo do centro da cidade, precisa ser repen-
sado pelas autoridades pra não servir de atração apenas du-
rante o dia, mas também num pedaço da noite. No período 
diurno segue a sua trilha, com um comércio forte, como um 
shopping aberto e facilidade para compras.

SIGNIFICADO DO FERIADO
“Corpus Christi é uma expressão originária do latim e, em 
tradução para o português, significa “corpo de Cristo”. Desse 
modo, o nome escolhido para essa comemoração já sugere o seu 
significado: uma homenagem à eucaristia. A comemoração de 
Corpus Christi ocorre exatamente 60 dias após a Páscoa. 

Ponto e basta! (Esta coluna é publicada com exclu-
sividade para o jornal  DHOJE às terças e quintas)

 Festona dos Bacanas
A luxuosa “Festa do Bacana” edição Rio Preto, evento de 
música eletrônica mais aguardado da região, acontecerá 
neste sábado (18) no Recinto de Exposições, a partir das 
23h. A gig, que chega a sua 8ª edição, apresenta inova-
ções além de uma programação eletrizante. Ao todo se-
rão cinco atrações que já passaram pelas principais fes-
tas eletrônicas do Brasil, são elas: Liu, Maliffo, Cazt, 
Carol Seubert, o duo Almanac, além de um time de DJs 
locais. A festa é uma label da Bacana Eventos, empresa do 
ramo de entretenimento e que tem como comandantes os 
jovens empresários Bruno Cicuto, Téo Carvalho e Higor 
Buosi. É notória como uma das principais festas da ver-
tente no interior do estado e reunir festeiros de diversos 
estados do país.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Se você não arrumar tempo para 
cuidar da sua saúde um dia terá 

qque arrumar tempo pra cuidar da 
sua doença. Sorria, beba muita água 

e seja feliz!

CRIPTOMOEDAS Nem só de bola vive o atacante 
Neymar: ele está mantendo conversações para se tornar parcei-
ro de uma das maiores plataformas de criptomoedas do Brasil.

ARQUITETO FABIANO Hayasaki e Tânia, mais o ci-
rurgião plástico Renato José Freitas e a cirurgiã dentista Dra. 
Luciana Secches Freitas, os pecuaristas Milton Liso e Lucia, 
Renato Zanovelo e esposa Sirlene, Dra. Marcela Gattaz e a 
cantora Elaine Cés, entre tantos outros amigos, participa-
ram da maravilhosa festa de lançamento do Riopreto Rodeo 
Country Bulls 2022, no Dogde American Bar, na terça-feira.   

A8|

O empresário e pecuarista Osmair Guareschi e esposa Neide Gua-
reschi, elegantes, no casamento de Arthur Xavier e Polianne Nunes 
Mir, sábado passado. Foto do colunista Luizinho Bueno

Sônia Conte arrasa no visual para o luxuoso casamento de Polianne 
Nunes Mir e Arthur Xavier, no último final de semana, no Villa Con-
te Buffet. Foto do colunista Luizinho Bueno


