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RODOVIA

SESSÃO

Câmara vota 
isenção de 
ônibus para 
atirador do TG
Os vereadores analisam o 
mérito do projeto que prevê 
a isenção do pagamento da 
tarifa nos ônibus do siste-
ma urbano aos Atiradores 
do Tiro de Guerra de Rio 
Preto. A proposta foi apro-
vada em primeiro turno. 
Outra pauta é mangueira 
transparente em postos. 
POLÍTICA Pág.3

ELEIÇÕES

Perto de 40% dos 24,9 quilô-
metros da duplicação entre 
Bady Bassitt e José Bonifácio 
estão concluídos, e a Triunfo 
Transbrasiliana avança com a 
infraestrutura para a entrega 
da obra. A duplicação vai do 
km 74+900 ao km 99+800. A 
previsão é que esteja concluí-
da em 2 anos. O investimento 
é de R$ 108 milhões. A dupli-
cação inclui serviços de dre-
nagem, sinalização, pintura 
da pista e a construção de 
três dispositivos de retorno 
em desnível. Um foi entre-
gue no km 80+950 (Bady 
Bassitt), em abril de 2020. A 
Concessionária reforça para 
que motoristas dirijam com 
atenção nos locais das obras. 
CIDADES Pág.2

Duplicação da BR-153 entre Bady Bassitt e José Bonifácio chega a 40%

LICITAÇÃO

Lagos da 
represa terão 
obras contra 
erosão
A Prefeitura de Rio Pre-
to, por meio da Comissão 
de Licitações, habilitou a 
empresa Capi Engenharia 
LTDA no processo licita-
tório para a execução de 
serviços e fornecimento de 
materiais para combate à 
erosão ao longo dos lagos 2 
e 3 da Represa Municipal. 
O valor estimado é de R$ 
460,2 mil.CIDADES Pág.2

UMA PRESA

Mulheres 
tentam furtar 
R$ 8 mil em 
vinhos
Três mulheres foram fla-
gradas tentando furtar mais 
de R$ 8 mil em garrafas de 
vinhos; uma delas acabou 
presa. CIDADES Pág.4

Constroeste iniciou essa semana, o 
recape das ruas de 71 bairros de RP

RECAPE

É das usinas da Constroeste que sairá a massa asfáltica que vai recapear 391 mil m2, o equivalente a 45 quilôme-
tros ou 375 quarteirões, em 71 bairros de Rio Preto, na macrorregião do Bosque. Além de produzir o material, a 
empresa irá transportá-lo em veículos de sua frota. A obra, orçada em R$ 23.996.456,36, deve ficar pronta em 
quatro meses e faz parte do chamado ‘Pacote Finisa’ contratado pela Prefeitura. POLÍTICA   Pág.3

FOOTBALL

Weilers joga 
hoje para ser 
campeão 
Paulista

Com uma campanha perfei-
ta na temporada, o Rio Pre-
to Weilers entra em campo 
neste domingo (31), às 14h, 
para decidir o título da 
São Paulo Football League 
(SPFL). ESPORTES Pág.6

27 DE AGOSTO

McDia Feliz
já tem data e 
ajuda hospitais
CULTURA   Pág.6

Com usinas próprias, Constroeste produz massa asfáltica para recapear Rio Preto

Republicanos
lançam 
oficialmente 
Tarcísio
POLÍTICA   Pág.3

CANDIDATO

Convenção 
do PSDB 
confirma 
Rodrigo
POLÍTICA Pág.3

AVANTE TERÁ
CANDIDATOS
A advogada Lucineia dos 
Santos e o promotor Marco 
Antonio Lelis, ambos de Rio 
Preto, estiveram presentes 
na convenção e foram oficia-
lizados como candidatos na 
próxima eleição. 
POLÍTICA Pág.3

Duplicação da BR-153 avança na 
região e já completa 40% da obra
Duplicação da BR-153 entre Bady Bassitt e José Bonifácio está em ritmo acelerado

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Zé Rafael
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INFRAESTRUTURA

Duplicação da BR-153 
entre Bady Bassitt e José 
Bonifácio chega a 40%

Perto de 40% dos 24,9 qui-
lômetros da duplicação entre 
Bady Bassitt e José Bonifácio 
estão concluídos, e a Triunfo 
Transbrasiliana avança com a 
infraestrutura para a entrega 
da obra. A duplicação vai do 
km 74+900 ao km 99+800. A 
previsão é que esteja concluída 
em 2 anos. O investimento é de 
R$ 108 milhões.  

O objetivo principal é dimi-
nuir o perigo para os usuários 
da BR 153. A atual pista é da 
década de 1950. O diretor de 
engenharia e operações da 
Concessionária, Daniel Vic-

torino, diz que a duplicação 
garantirá mais segurança, 
fluidez, conforto e a redução 
dos acidentes. 

“A duplicação da BR-153 no 
trecho que corta o estado de 

São Paulo é um antigo anseio 
da sociedade e da própria Con-
cessionária, que temos muito 
orgulho de começar a concre-
tizar. Além de proporcionar 
o desenvolvimento da região, 
a ampliação garantirá mais 
segurança, conforto para os 
nossos usuários e uma redução 
significativa de acidentes na 
rodovia. O projeto segue to-
dos os padrões internacionais 
de engenharia, priorizando a 
segurança viária”, comentou. 

Serviços
A duplicação inclui servi-

ços de drenagem, sinalização, 
pintura da pista e a construção 
de três dispositivos de retorno 
em desnível. Um foi entregue 
no km 80+950 (Bady Bassitt), 
em abril de 2020. 

Atenção
A Concessionária reforça 

para que os motoristas dirijam 
com atenção redobrada nos 
locais das obras, respeitem os 

limites de velocidade, a sina-
lização e as operações Pare e 
Siga. Em caso de emergência, 
os motoristas devem acionar a 
Central de Atendimento (0800 
72 30 153), que funciona 24h 
por dia. 

Trechos
O primeiro trecho da dupli-

cação no estado de São Paulo, 
entre a divisa com Minas Ge-
rais e o Iguatemi Shopping 
Center está em operação. Foi 
totalmente bancado pela Con-
cessionária Transbrasiliana. O 
trecho entre o Shopping e Bady 
Bassitt foi bancado pelo centro 
de compras. 

Ao assinar a renovação do 
contrato de concessão com o 
governo federal, foi definido 
que 100% do trecho paulista, 
que termina na divisa com o 
estado do Paraná, no rio Pa-
ranapanema, será feito pela 
concessionária. Não há data 
para a conclusão de toda a 
duplicação.

LICITAÇÃO

Lagos 2 e 3 da 
Represa vão 
passar por 
obras de combate 
à erosão

A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Comissão de Licita-
ções, habilitou a empresa Capi 
Engenharia LTDA no proces-
so licitatório para a execução 
de serviços e fornecimento 
de materiais para combate à 
erosão ao longo dos lagos 2 e 
3 da Represa Municipal. 
O governo municipal vai de-
finir a empresa que realizará 
uma série de intervenções 
nos dois locais. O objetivo 
é a recuperação de erosões 
nos dois lagos da Represa 
para aumentar a capacidade 
de retenção de água. O valor 
estimado para o serviço é de 
R$ 460,2 mil. A abertura das 
propostas financeiras das em-
presas interessadas ocorre no 
dia 3 de agosto, às 8h30. 
Segundo a Prefeitura serão 
colocados pedras tipo rachão, 
através de muro de proteção 
em ‘gabiões’, muros e lajes 
de concreto, realização de 
aterros compactados, além de 

revestimento dos taludes com 
plantio de grama. 
Em relação aos locais especí-
ficos onde serão realizados os 
serviços, o governo afirma que 
serão no “talude existente jun-
to à ponte metálica em arco 
da represa municipal lago 
II, e na ala de lançamento de 
águas sob a ponte de madeira 
do lago III. 
A Secretaria de Obras infor-
ma por meio de nota que a 
licitação foi necessária para 
evitar “os processos erosivos, 
garantindo a integridade da 
infraestrutura anexa a esses 
locais; pontes, pista de cami-
nhada e ciclovia”. 
Serão realizados lançamentos 
de pedras de grande porte 
junto às margens nesses locais 
de forma a dar suporte para 
aterros e demais estruturas 
de contenção, que por sua vez 
tem como finalidade proteger 
do escoamento desordenado 
e ou impacto direto das águas 
da represa junto a esses locais. 
O prazo de execução dos ser-
viços foi estimado em 90 dias 
após a ordem de serviço. 

A duplicação inclui serviços de drenagem, sinalização, pintura da pista e a construção de três dispositivos

           A duplica-
ção da BR-153 no 
trecho que corta 
o estado de São 
Paulo é um antigo 
anseio da socieda-
de e da Concessio-
nária, que temos 
muito orgulho de 
concretizar.
Daniel Victorino, 
diretor da concessionária

“

“

Lagos 2 e 3 da Represa vão passar por obras de combate à erosão

A duplicação inclui 
serviços de drenagem, 
sinalização, pintura da 
pista e a construção de 
três dispositivos

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Raphael Ferrari
redacao@dhoje.com.br

Inscrições para o ProUni começam amanhã
ENSINO

Começa na próxima segun-
da-feira, 1, e vai até o dia 4 de 
agosto o período de inscrição 
na edição do segundo semestre 
de 2022 do Programa Univer-
sidade para Todos (Prouni). 

Podem participar estudan-
tes interessados em bolsas de 
estudo parciais, de 50%, ou in-
tegrais, de 100%, em diversas 
universidades privadas, desde 
que tenham feito o Exame 
Nacional do Ensino Médio 

(Enem) e atingido, no mínimo, 
a média de 450 pontos em cada 
matéria do exame. Além disso, 
o estudante não pode ter zera-
do a prova de redação e nem 
ter participado como treineiro. 

Segundo o edital do ProUni, 
o resultado com a lista dos can-
didatos pré-selecionados esta-
rá disponível na página oficial 
do Programa e será constituído 
de duas chamadas sucessivas. 
A 1ª chamada será no dia 8 de 
agosto e a 2ª chamada em 22 
de agosto de 2022. 

Novidades 
Uma das novidades desta 

edição é que a inscrição deverá 
ser feita por tipo de modalida-
de de concorrência, que são: 
ampla concorrência e ações 
afirmativas. Com isso haverá 
ainda uma ordem de priori-
dade para a classificação dos 
candidatos inscritos conforme 
cada modalidade escolhida. 
Outra mudança é a ampliação 
dos critérios de origem escolar 
do estudante que deseja dispu-
tar as bolsas do Prouni.

Da REPORTAGEM

Há 10 anos, o Zé Goti-
nha ganhou um aliado de 
peso para manter a paralisia 
infantil longe das crianças 
brasileiras: a vacina inati-
vada contra a poliomielite, 
cuja injeção intramuscular 
é considerada mais eficaz e 
segura que as famosas goti-
nhas que erradicaram a do-
ença no Brasil e em boa parte 
do mundo. Apesar disso, o 
aniversário de uma década 
dessa vacina no Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI) está sendo lembrado 
em agosto deste ano com 
preocupação por parte de 
pesquisadores e autoridades 
de saúde.

Poliomelite

Divulgação

Divulgação

Divulgação

CIDADES
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Política Semáforos
Projeto do vereador Bruno Moura quer 
instalação de semáforos à base de 
energia solar em Rio Preto

Estacionamento
Veto a projeto que prevê estaciona-
mento para motoristas de aplicativos 
entra na pauta

Divulgação

É das usinas da Constroes-
te que sairá a massa asfáltica 
que vai recapear 391 mil m2, 
o equivalente a 45 quilôme-
tros ou 375 quarteirões, em 
71 bairros de Rio Preto, na 
macrorregião do Bosque. 
Além de produzir o material, 
a empresa irá transportá-lo 
em veículos de sua frota.

A obra, orçada em R$ 
23.996.456,36, deve ficar 
pronta em quatro meses e 
faz parte do chamado ‘Pacote 
Finisa’ contratado pela Pre-
feitura. Ao todo, devem ser 
investidos R$ 300 milhões 
em recape na cidade. Os 
recursos foram obtidos em 
empréstimos contraídos pelo 
poder público municipal. 

Segundo o engenheiro 
Denner Fernandes Beato, 
diretor da empresa, cada uma 
das usinas tem capacidade 
para produzir 800 toneladas 
de massa asfáltica por dia. 

“A Constroeste dispõe de 
diversas unidades instaladas 
e em operação. Iniciamos o 
trabalho de recapeamento 
pelo Parque das Flores. Tra-
ta-se de um contrato muito 
importante, pois a empresa 
utilizará sua estrutura opera-
cional, inclusive os agregados 
extraídos da britagem de ro-

Com usinas próprias, Constroeste produz 
massa asfáltica para recapear Rio Preto

71 BAIRROS

Cada uma das usinas 
tem capacidade de pro-
duzir 800 toneladas de 
massa asfáltica por dia

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

chas (pedras) para a produção 
da massa asfáltica serão pro-
venientes de sua própria ativi-
dade de mineração”, explica. 

Considerada como uma 
das maiores empresas na área 
de pavimentação do Estado de 
São Paulo, a construtora tem 
investido pesado em equipa-
mentos, veículos, instalações 
próprias e contratação de 
pessoal qualificado para re-
duzir custos e se tornar cada 
vez mais presente no mercado. 
O nicho de obras de pavimen-
tação é um dos principais da 
empresa. 

Denner avalia que a ativi-

dade mineradora para explo-
ração de britas, o acervo técni-
co de grandes obras realizadas 

viárias como nas urbanas, 
resultando sempre em extre-
ma qualidade nos serviços e 
colaborando para melhorar o 
sistema viário das rodovias e 
cidades”. 

Massa
a massa asfáltica é apli-

cada na via através de um 
equipamento denominado 
vibroacabadora, responsável 
pela distribuição do material. 

Posteriormente, ocorre a 
compactação, através de rolos 
compactadores apropriados 
para tal serviço. 

“As usinas para produção 
da massa asfáltica, os equi-
pamentos para lançamento 
e compactação nas vias, as 
carretas para transporte, a 
mineradora que fornece os 
agregados e a mão de obra 
treinada e experiente, com-
põem e estrutura operacional 
completa, resultando em agi-
lidade, sincronismo, redução 
de custos para ser competitiva 
no mercado e qualidade no 
produto final obtido, que são 
os serviços concluídos com 
grau de excelência”, frisa o 
engenheiro.

CBUQ
Ele ressalta que em Rio 

Preto será feito um revesti-
mento com massa asfáltica 
em Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente (C.B.U.Q.). 

“A empresa está em fase fi-
nal do planejamento das obras 
e deverá mobilizar pelo menos 
duas equipes completas para 
os serviços”, finaliza.

CÂMARA

Isenção de ônibus para atiradores e 
mangueiras transparentes na pauta

Após ter sido aprovado quan-
to a legalidade o projeto que 
determina a obrigatoriedade 
do uso de mangueiras trans-
parentes nas bombas dos pos-
tos de combustíveis de Rio 
Preto será analisado quanto 
ao mérito. A proposta, de au-
toria do vereador Julio Doni-
zete (PSD), está na pauta de 
votações da sessão na Câmara 
Municipal de terça-feira, 2. 
Donizete afirma que o objeti-
vo é evitar possíveis fraudes 
no momento do abastecimen-
to, já que segundo ele existem 
várias “reclamações envol-
vendo postos de combustí-
vel, quer por adulterações no 
combustível, quer por supos-
ta quantidade divergente no 
valor pago pelo consumidor”, 
diz o parlamentar 
Consta na proposta que con-
sideram-se transparentes 
as mangueiras por meio das 
quais é possível ver a passa-
gem do combustível desde a 
bomba até o veículo automo-
tor. 
Caso vire lei estabelecimentos 
que descumprirem as regras 
ficam submetidos a adver-
tência; seguida de multa que 
pode chegar a R$ 5 mil por in-
fração e ainda suspensão das 
atividades em até 15 dias. Em 
caso de reincidência da infra-
ção, o valor da multa estabe-
lecido será duplicado. 
Segundo o vereador o objetivo 

é dar transparência, melho-
rando a relação entre consu-
midos e fornecedor. “Colocar 
à disposição do consumidor 
mais um instrumento de fis-
calização que possa inibir tais 
abusos”, afirma. 
Caso aprovado quanto o mé-
rito o projeto vai para análi-
se do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que tem poder de veto. 
 
TG
Na mesma sessão os vere-
adores também analisam o 
mérito do projeto que prevê 
a isenção do pagamento da 
tarifa nos ônibus do sistema 
urbano aos Atiradores do 
Tiro de Guerra de Rio Preto. 
A proposta foi aprovada em 
primeiro turno. 
Consta no projeto protoco-
lado no Legislativo que o be-
nefício da gratuidade apenas 

será concedido “desde que 
devidamente fardados e por-
tando o cartão de identifica-
ção militar, emitido pelo Tiro 
de Guerra”. 
Ainda de acordo com o pro-
jeto que todas as despesas 
para aplicação da lei correrão 
por conta de dotação própria 
do orçamento vigente, suple-
mentadas se necessário, e por 
conta de Crédito Adicional 
Especial. 
A proposta foi apresentada 
em conjunto entre os verea-
dores Robson Ricci (Republi-
canos) e Renato Pupo (PSDB). 
Em Rio Preto existem 100 
atiradores, sendo que entre 
20 e 30 utilizam o transporte 
coletivo para se deslocarem 
até o quartel. “Não onera as 
empresas porque pelo horá-
rio aquela região é tranquilo”, 
afirmou Pupo.

Câmara vota mangueira transparente em psotos e isenção  ao TG

AINDA SEM VICE

PSDB oficializa Rodrigo Garcia

Rodrigo Garcia foi oficiali-
zado neste sábado, 30, como 
candidato do PSDB à dispu-
ta ao cargo de governador de 
São Paulo. 
A convenção acontece com 
o cargo de vice e o de sena-
dor da chapa ainda vazios. 
O ex-governador João Doria 
(PSDB), em viagem aos Esta-
dos Unidos, não participou do 
evento. 
Rodrigo entrou no ginásio 
Ibirapuera, às 11h15, em seu 
Fusca branco, fabricado em 

Com usinas próprias, Constroeste produz massa asfáltica para recapear Rio Preto

e toda a história de trabalho 
tornam a Constroeste muito 
competitiva na área. 

“A empresa aposta alto em 
modernização, foco, compro-
metimento de seus colabora-
dores e, principalmente, pela 
busca incessante de melhorias 
em seus procedimentos”, 
ressalta. 

Sobre o recape na área 
urbana rio-pretense, Denner 
afirma que “com certeza, 
vamos colocar em prática a 
experiência técnica adquirida 
ao longo de muitos anos de 
trabalho na área de pavimen-
tação, tanto em obras rodo-

1969, e sob a canção Fuscão 
Preto do Trio Parada Dura. 
O evento, como a campanha, 
tem o mote de “paulista raiz”. 
“São Paulo é a terra da opor-

tunidade e não do oportu-
nismo, é um estado berço da 
independência. Nem nossos 
adversários conseguem criti-
car o Bom Prato, a Rede Lucy 
Montoro. Estamos aqui, hoje, 
para o futuro com Rodrigo 
Garcia”, disse Marco Vinholi, 
presidente estadual do PSDB. 
Com a confirmação da coliga-
ção de dez partidas (PSDB/
Cidadania, além de União 
Brasil, MDB, PP, Podemos, 
Solidariedade, Patri, Pros e 
Avante), 
Rodrigo Garcia terá 4 minu-
tos e 18 segundos no horário 
eleitoral obrigatório de TV e 
rádio.

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

 Avante terá
Lucineia e Lelis 
como candidatos 
de Rio Preto

O partido Avante re-
alizou na manhã desta 
sábado, 30, a convenção 
estadual para anunciar os 
nomes na disputa da elei-
ção de outubro. O evento 
ocorreu na Assembleia 
Legislativa de São Paulo. 
A advogada Lucineia dos 
Santos e o promotor Mar-
co Antonio Lelis, ambos 
de Rio Preto, estiveram 
presentes na convenção e 
foram oficializados como 
candidatos na próxima 
eleição. 

Lucineia disputará 
uma vaga para a Assem-
bleia, ao cargo de deputa-
da estadual enquanto Lelis 
concorre como candidato a 
deputado federal. 

“Desafio principalmen-
te para nós mulheres e do 
interior, mas vi a necessi-
dade de entrar na disputa 
e com a certeza que vamos 
fazer a diferença”, decla-
rou Lucinéia ao Dhoje 
Interior. 

O Avante apoia a ree-
leição do atual governador 
Rodrigo Garcia (PSDB). 
Segundo Lucinéia ele é 
o melhor nome para o 
Estado, em especial para 
Rio Preto. “Estamos com 
o Rodrigo Garcia. Espe-
rança que ele ganhe. Fa-
lar do interior é falar do 
Rodrigo Garcia. Na nossa 
concepção é vantajoso ter 
ele como governador. Co-
nhece São Paulo”,diz.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

REPUBLICANOS

Tarcísio é confirmado na disputa

O Republicanos confirmou na 
manhã deste sábado, 30, Tar-
císio de Freitas como candi-
dato ao cargo de governador 
de São Paulo nas eleições de 
outubro. 
A homologação da candida-
tura aconteceu em evento no 
Expo Center Norte, na Zona 
Norte da capital paulista, 
com transmissão pela inter-
net. O presidente Jair Bolso-
naro (PL) e a primeira-dama 
Michelle Bolsonaro compare-
ceram. 

Batizada de “São Paulo pode 
mais”, a coligação em torno 
do ex-ministro contará com 
PSD, PTB, PSC e PL. A chapa 
terá o ex-prefeito de São José 

dos Campos Felício Ramuth 
(PSD) como vice. 
“A política é feita de diálogo 
e trabalho por bandeiras co-
muns. Foi assim que cons-
truímos essa coligação para 
disputar as eleições de 2022, 
com um projeto arrojado e 
que vai pôr fim à estagnação 
econômica e social de São 
Paulo”, afirma o presiden-
te estadual do Republicanos 
São Paulo, Sergio Fontellas. 
Também estiveram presentes 
Marcos Pereira, presidente 
nacional do Republicanos; 
Marcos Pontes, ex-ministro 
de Ciência e Tecnologia e 
candidato a senador pelo PL.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

É das usinas da 
Constroeste que sai-
rá a massa asfáltica 
que vai recapear 391 
mil m2, o equivalen-
te a 45 quilômetros 
ou 375 quarteirões, 
em 71 bairros

Divulgação

Divulgação

Guilherme Batista

Divulgação
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CIDADES Abastecer com GNV
Ipem lançou uma série de recomenda-
ções para garantir a segurança do kit 
de Gás Natural Veicular (GNV) 

2018 a 2021
A insuficiência cardíaca provocou um 
gasto de R$ 1,4 bilhão em hospitaliza-
ções, matando e 77.290 pessoas.

Após descobrir o site de 
uma suposta leiloeira, um 
paulistano, de 48 anos, deu 
lance virtual e comprou uma 
Yamaha FZ25 Fazer por R$ 
12.065,00. Após transferir o 
dinheiro, via PIX, para uma 

PERDEU R$ 12 MIL

Paulistano vem buscar moto de leilão 
e encontra sede de construtora

OCORRÊNCIAS

Passageira tenta pagar corrida 
com nota falsa e é detida 

conta pessoa física, esperou 
que a moto fosse entregue 
em sua casa. Como isso não 
ocorreu foi até o endereço 
que constava como sendo da 
empresa em Rio Preto, mas no 
local achou uma construtora. 

Ficha caiu
Ao perceber que havia sido 

Uma jovem, de 18 anos, será 
investigada pelo 3º DP de Rio 
Preto por colocar em circula-
ção moeda falsa. 
Segundo boletim de ocorrên-
cia registrado na madrugada 
deste sábado, 30, ela tentou 
pagar uma corrida com uma 
nota falsificada de R$ 100, 
mas foi desmascarada pelo 
motorista de aplicativo, de 23 
anos. 
Na delegacia, o condutor con-
tou que foi chamado para 
fazer uma viagem até o Resi-
dencial Solidariedade, no fi-
nal da noite de sexta-feira. 
Quando chegou ao destino, 
a passageira passou a apres-
sá-lo para que desse o troco. 
Logo que recebeu a nota usou 
uma caneta de identificação 
de autenticidade de cédulas e 
percebeu que havia sinais de 
adulteração. 
A vítima exigiu que a acu-
sada devolvesse o troco e 
disse que levaria a nota até 
a delegacia para evitar que 
tentasse dar o golpe em ou-
tra pessoa. No Plantão, a 
cédula ficou apreendida. 

Tiros
Enquanto atendia um aci-

dente de trânsito, na avenida 
Philadelpho Gouveia Neto, 
na noite desta sexta-feira, 29, 
uma guarnição da Polícia Mi-
litar de Rio Preto foi avisada 
por populares de que tinham 
ocorrido disparos de arma de 
fogo em uma oficina mecânica 
nas imediações. 
A equipe foi até o estabeleci-
mento comercial, onde en-
controu o seu proprietário 
e a esposa. O acusado, de 35 
anos, que aparentava estar 
embriagado, foi visto manu-

seando uma pistola 9 mm no 
escritório. 
O suspeito apresentou docu-
mentação da arma e os pms 
constataram que havia um 
projétil deflagrado. 
No Plantão, não foi possível 
confirmar a regularidade da 
documentação em pesquisa 
no sistema.  Documentos, pis-
tola da marca Taurus, carre-
gador e 12 munições, sendo 11 
íntegras, ficaram apreendidos 
na delegacia. O investigado 
vai responder em liberdade. 

Arquivo Dhoje

Uma jovem, de 22 anos, 
foi presa em flagrante após 
tentar furtar 19 garrafas de 
vinho e uma de uísque de um 
supermercado localizado ave-
nida Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, no Jardim Maracanã, 
em Rio Preto. Juntas, as mer-
cadorias foram avaliadas em 
R$ 8 mil. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, três mulheres foram 
vistas pelo circuito interno de 
segurança do estabelecimento 
comercial colocando as bebi-
das alcoólicas no meio de um 
carrinho de compras. 

Em seguida, elas foram 
para um setor do mercado em 
que há pouca movimentação 
e colocaram os produtos em 
uma mochila. 

Um funcionário do setor 
de prevenção de perdas pas-
sou a seguir as suspeitas que, 

Mulheres tentam furtar R$ 8 mil 
em vinhos; uma acaba presa

SUPERMERCADO

do lado de fora do prédio, se 
separaram. 

A indiciada colocou a mo-
chila no chão e tentou correr. 
Suas comparsas, que tinham 
ido em outra direção, conse-
guiram escapar. 

Antes de ser levada ao Plan-
tão, a autuada tentou conven-
cer o segurança a liberá-la, ale-
gando que tinha filho pequeno. 

Na delegacia, após ter a pri-
são por furto confirmada, ela 

foi encaminhada à carceragem 
local, onde ficou à disposição 
da Justiça.

Celular
Um assaltante, armado 

com faca, roubou o celular 
de uma pedestre, no bairro 
Eldorado, na Região Norte de 
Rio Preto. 

O roubo aconteceu às 
22h40 da última quinta-fei-
ra, 28, mas a ocorrência só 

foi registrada pela vítima, no 
Plantão, às 19h20 desta sexta-
-feira, 29. 

Segundo o registro policial, 
a jovem, de 18 anos, caminha-
va na rua Jales quando o mar-
ginal se aproximou e mediante 
ameaça exigiu que entregasse 
o telefone. 

Após pegar o aparelho, o 
criminoso fugiu para rumo 
ignorado. A Polícia Civil segue 
investigando o assalto.

Um funcionário do setor 
de prevenção passou a 
seguir as suspeitas que, 
do lado de fora do pré-
dio, se separaram.

Na delegacia, após ter a prisão por furto confirmada, ela foi encaminhada à carceragem

Jovem preso 
após furtar 
pizzaria na 
Redentora

Durante patrulha-
mento de rotina no bairro 
Redentora, em Rio Preto, 
por volta das 3h30 des-
te sábado, 30, policiais 
militares foram avisados 
sobre um furto que havia 
acabado de acontecer em 
uma pizzaria. O acusado 
foi preso em flagrante. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, o 
suspeito, de 21 anos, foi 
encontrado a aproxima-
damente cinco quartei-
rões de distância do local 
do crime. Com ele, os 
pms apreenderam duas 
cédulas de R$ 100, um 
saquinho plástico com 
moedas, duas latas de 
cerveja, sendo que uma 
ele estava consumindo, e 
um celular. 

No estabelecimento 
comercial, que estava 
com a vidraça quebrada, 
a guarnição encontrou 
martelo e chave de fendas 
usados pelo autuado. 

Levado até o Plantão, 
o indiciado teve a prisão 
confirmada e vai aguar-
dar decisão judicial.

Rio-pretense 
perde mais 
de R$ 2,1 mil 
ao fazer PIX

Um morador do Ro-
mano Calil, em Rio Preto, 
teve um prejuízo de R$ 
2.188,08 ao fazer um PIX 
para um criminoso, que 
se passou por seu irmão. 

Registro
A vítima compareceu 

na Central de Flagrantes, 
na tarde desta sexta-feira, 
29, para denunciar o cri-
me, que teria ocorrido no 
último dia 20. 

Na delegacia, o rio-
-pretense contou que o 
bandido clonou o celular 
de seu irmão e ao ver a 
foto de perfil do familiar 
não desconfiou da fraude. 

Falso
O falso parente solici-

tou ajuda financeira ale-
gando que devolveria até o 
final do dia. O golpe de es-
telionato só foi descoberto 
posteriormente, quando 
a vítima conversou com o 
verdadeiro irmão. 

As investigações serão 
feitas pelo 7º DP local. Até 
o momento, não há novas 
pistas sobre o caso.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Após mau cheiro, porteiro acha idosa morta
A Polícia Civil de Rio Preto 

registrou como morte suspeita 
o encontro de cadáver de uma 
aposentada, de 67 anos. O 
corpo foi encontrado em de-
composição, às 13 horas desta 
sexta-feira, 29, após o porteiro 
do prédio onde a vítima mora-
va, no bairro Boa Vista, sentir 
um odor forte. 

Mau cheiro

Segundo o boletim de ocor-
rência, o funcionário sentiu 
um mau cheiro e ao verificar 
viu a porta do apartento da 
idosa aberta. 

Irmã
Ele chamou a irmã da rio-

-pretense, que reside no andar 
debaixo, e juntos encontraram 
o corpo no chão do quarto. 

Para a polícia, o porteiro 

disse que viu a idosa pela últi-
ma vez na terça-feira, quando 
ela recebeu uma encomenda. 

O Resgate foi acionado e 
confirmou o óbito. O cadáver 
foi removido pelo carro fune-
rário até o IML rio-pretense, 
onde passou por autópsia. 

Peritos do Instituto de Cri-
minalística estiveram no local. 
O caso segue sendo investiga-
do pelo 2º DP.

MORTE

enganada a vítima procurou a 
Central de Flagrantes rio-pre-
tense para registrar boletim de 
ocorrência de estelionato. 

O crime aconteceu no últi-
mo dia 21, mas o comprador 
compareceu na delegacia na 
manhã desta sexta-feira, 29. 

Para os policiais, ele disse 
que em momento algum des-
confiou da fraude, pois o site 
aparentava ser verdadeiro, 
tendo recebido termo de arre-
mate do bem, com toda a des-
crição, e um recibo de compra 
e venda que faltava reconhecer 
firma. Como a motocicleta não 
chegou, por frete, no último 
dia 22, em sua residência, na 
Brasilândia, em São Paulo, ele 
decidiu vir até Rio Preto para 
ver o que estava acontecen-
do. Ao chegar no lugar onde 
deveria funcionar a leiloeira 
encontrou a construtora.

Da REPORTAGEM

O corpo foi encon-
trado em decompo-
sição, às 13 horas 
desta sexta-feira, 
29, pelo porteiro do 
prédio onde a vítima 
morava,

Arquivo Dhoje

D
ivulgação

Editais

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. ANDRESSA FERNANDA DE SOUZA AFONSO e ANANDA 
SPADA, sendo ELA filha de DIRCEU AFONSO e de MARIA LUIZA CAR-
DOSO DE SOUZA AFONSO e ELA filha de FABIO CÉSAR FERREIRA 
SPADA e de CRISTIANE PINSETTA SPADA;

2. JONATAN HENRIQUE CONCILIO e JACKELINE VIANA DIAS, 
sendo ELE filho de IRACI CONCILIO e ELA filha de SEBASTIÃO DIAS DA 
SILVA e de ELZA PEREIRA VIANA DA SILVA; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 29/07/2022

Arquivo



ESPORTE/CIDADES

Com uma campanha per-
feita na temporada, tendo seis 
vitórias em seis jogos, além de 
somar o melhor ataque e de-
fesa, o Rio Preto Weilers entra 
em campo neste domingo (31), 
às 14h, para decidir o título 
da São Paulo Football League 
(SPFL), o campeonato paulista 
de futebol americano. 

O Weilers chegou na de-
cisão após derrotar o Corin-
thians Steamrollers por 56 
a 14. O palco do jogo será o 
Teixeirão, estádio no qual o 
time rio-pretense ergueu o 

Weilers decide título Paulista 
neste domingo no Teixeirão

FOOTBALL

O diretor e linha ofensi-
va, José Liso, destacou 
o trabalho para alcan-
çar números positivos.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

troféu da Liga BFA Acesso em 
2019. Os ingressos podem ser 
adquiridos pelas redes sociais 
do Weilers ou na bilheteria no 
dia da partida. 

Alexandre Ribeiro, head 
coach da equipe, falou sobre a 
expectativa da equipe para a 
grande final. “A expectativa é 
apresentar nosso melhor jogo 
contra eles. Ambas as equipes 
cresceram demais ao longo da 
temporada e vai ser um prazer 

enfrentar um time bem estru-
turado e organizado na decisão 
do campeonato”, afirmou.

O diretor e linha ofensiva, 
José Liso, destacou o trabalho 
do time para alcançar números 
tão positivos. “Eu acho que 
surpreendeu pelos números, 
mas não foi alarmante pelo 
fato de a gente estar traba-
lhando para isso. A gente sabe 
que nós temos potencial para 
fazer um bom campeonato, 

mas temos que trabalhar. 
Conseguimos voltar ao ritmo 
pré-pandemia”, afirmou. 

Durante o evento, os tor-
cedores que comparecerem ao 
estádio também poderão des-
frutar de atrações surpresas no 
local, como música, comidas e 
bebidas. 

O Weilers busca o tricam-
peonato, tendo sido vencedor 
nas edições de 2017 (Superco-
pa) e 2019. 

27 DE AGOSTO

McDia Feliz tem data
O Hospital da Criança e 

Maternidade (HCM) de Rio 
Preto vai estruturar uma qui-
mioteca, um ambiente de 
tratamento humanizado para 
as crianças com câncer, onde 
elas vão poder brincar e inte-
ragir umas com as outras ao 
mesmo tempo em que rece-
bem tratamento. Esse plano 
poderá ser concretizado com 
a verba do McDia Feliz, uma 
das principais campanhas do 
país em arrecadação de fundos 
para causas infantojuvenis, 
que tem sua próxima edição 
confirmada para 27 de agosto. 
Na data, toda a renda gerada 
com as vendas de sanduíches 
Big Mac nos restaurantes Mc-
Donald’s de todo Brasil será 
revertida para o Instituto Ro-
nald McDonald, que promove 
a saúde e a qualidade de vida 
de crianças e adolescentes com 
câncer e suas famílias e para 
o Instituto Ayrton Senna, que 
contribui para ampliar opor-
tunidades para os jovens por 
meio da educação. 

Dentre as instituições que 
serão beneficiadas pela ação, 
está o Hospital de Base (HB) 
e Hospital da Criança e Mater-
nidade (HCM) de Rio Preto, 
que integram o complexo 
Fundação Faculdade Regional 

de Medicina (Funfarme). No 
ano passado, o HB/HCM re-
cebeu R$ 168.012,23 da ação, 
valor que foi importante para 
manutenção dos atendimen-
tos do SUS e foi empregado 
na compra de um aparelho 
de ultrassonografia portátil, 
muito importante no diagnós-
tico e tratamento do câncer de 
nossas crianças. 

Mesmo com todas as ad-
versidades vividas em 2021, 
o pior ano da pandemia de 
Covid-19, a última edição do 
McDia Feliz arrecadou, em 
outubro de 2021, um total de 
R$ 22,5 milhões em todo o 
Brasil, que foram investidos 
em projetos de saúde e educa-
ção em todo o País. Em 2021, 
foram beneficiados 66 pro-
jetos de 56 organizações que 
atuam na oncologia pediátrica 
no Brasil, selecionados pelo 
Instituto Ronald McDonald. 

Jorge Fares, diretor-exe-
cutivo da Funfarme, reitera o 
quanto esse tipo de parceria 
é essencial para os trabalhos 
do SUS da instituição. “O sis-
tema público é subfinanciado 
e toda iniciativa que envolva 
as empresas e a população 

nos ajuda muito a atender os 
pacientes com a qualidade 
que eles merecem”, pontua. 
Amália Tieco, diretora-ad-
ministrativa do Hospital de 
Base, destaca a importância 
de participar de uma cam-
panha deste porte. “É uma 
honra para nós fazer parte pelo 
terceiro ano consecutivo do 
McDia Feliz, uma das maiores 
campanhas em prol de crian-
ças e adolescentes do País, 
uma iniciativa que ao mesmo 
tempo mobiliza e conscienti-
za os mais diferentes setores 
da sociedade sobre o câncer 
infanto-juvenil”, afirma Dra. 
Amália. 

Antônio Soares, diretor-
-administrativo do HCM, pon-
tua que por meio da verba 
arrecadada no McDia Feliz 
será possível estruturar uma 
quimioteca, um espaço lúdico 
e humanizado onde as crian-
ças passarão por tratamento. 
“Nós disponibilizaremos um 
ambiente especial, acolhedor 
e humanizado. É isso que nós 
desejamos e ficamos muito 
agradecidos com mais essa 
ação que será concluída com 
essexito através do McDia 

Feliz.” 
O franqueado da rede das 

cidades de São José do Rio 
Preto, Catanduva, Fernandó-
polis e Votuporanga, Rubens 
Fragoso, destaca a importân-
cia da campanha para o Hos-
pital de Base (HB) e Hospital 
da Criança e Maternidade 
(HCM), entidades beneficia-
das por meio da parceria com 
o Instituto Ronald McDonald, 
referência no tratamento on-
cológico em todo o país. “O 
McDia Feliz é parte do com-
promisso da marca com a 
sociedade. Utilizamos nossa 
escala para conscientizar e 
promover a saúde, a qualidade 
de vida, além de contribuir 
com a educação de crianças e 
adolescentes em todo o país 
através do Instituto Ayrton 
Senna”, ressalta Fragoso. 

Os tíquetes já estão dispo-
níveis. O valor individual é de 
R$ 18,00 e pode ser adquirido 
diretamente na Captação de 
Recursos do Hospital de Base. 
O horário de atendimento é 
de segunda a quinta-feira das 
7h30 às 17h30 e na sexta-feira 
das 7h30 às 16h30. Mais infor-
mações (17) 99622-6614. 

Weilers decide o título Paulista neste domingo no Teixeirão

McDia Feliz acontece dia 27 de agosto e terá renda para HB e HCM

O Weilers busca 
o tricampeonato, 
tendo sido vence-
dor nas edições 
de 2017 (Superco-
pa) e 2019.

Divulgação
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Da REPORTAGEM

          É uma hon-
ra para nós fazer 
parte pelo tercei-
ro ano consecuti-
vo do McDia Feliz, 
uma das maiores 
campanhas 
em prol de 
crianças
Amália Tieco, 
diretora do HCM

“

“

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

COQUELUCHE DO MOMENTO
Recanto Sol e Lua é um café rural maravilhoso que fun-
ciona aos domingos, das 9h às 12h. Essa é uma indicação 
da socialite Leila Kerbauy. Rua Arlindo Franceschi, 200 - 
Jardim Veneza - Engenheiro Schimitt, Rio Preto. Tel - (17) 
99708 - 3232.

SIGNIFICADO OCULTO DOS CORAÇÕES
Toda vez que você manda um coração no WhatsApp, você 
está passando uma mensagem oculta. Sabia? O coração 
amarelo significa amor puro. O coração azul significa triste-
za. O coração lilás significa amor proibido. O coração verde 
significa inveja. O emoji que parece duas mãos rezando na 
verdade é um high-five.

PARADA DO SUCESSO
O cantor Clevinho Santana está fazendo muito sucesso com 
a música “Barriguinha Saradinha”, inclusive em Rio Preto. 
Clevinho também recebeu o troféu Gente Gentíssima.

CULTURA EM RIO PRETO
Depois de dois anos, Festival Internacional de Teatro de São 
josé do Rio Preto voltou a ser realizado na cidade. O evento 
terminou esta semana e foi um sucesso. Cerca de 30 obras 
foram distribuídas ao longo de nove dias de atividades.

FAMOSO
Jô Soares, aos 84 anos, aposentou da mídia. O humorista, 
romancista e multitalentoso está isolado em seu aparta-
mento, distante das redes sociais e das câmeras.

OSCAR EM VENEZA
A Academia do Oscar vai participar pela primeira vez do 
Festival de Cinema de Veneza. O evento ocorre entre os 
dias 31 de agosto e 10 de setembro. A academia participa 
do festival em comemoração ao seu 90º aniversário.

Coelho’s Bar é a coqueluche do momento. Fica próximo 
ao Aeroporto de Rio Preto, na Rua Dom Pedro I, 2988.

DESTAQUE DA COLUNA
Cosminho Conte é locutor de Rodeio de Nova Granada. Re-
conhecido na sua área, até já gravou CD. Tem uma frase que 
ele fala que é: “Morena se você soubesse o valor que a loira 
tem, pintava o seu cabelo de loira e ficava loira também”.

  |  A5DHOJE INTERIOR
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Mudança à vista! Entenda como vão 
ficar os rótulos, a partir de outubro

PRAZO DE VALIDADE EM VEGETAIS 
FRESCOS EMBALADOS NÃO PRECISA SER 

MAIS INFORMADO POR PRODUTORES, 
DIZ MINISTÉRIO

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

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

RENATO - QUAL É O PRAZO PRESCRICIONAL PARA O 
CONSUMIDOR PLEITEAR A NULIDADE DE UMA CLÁUSULA 
CONTRATUAL?
SOS – Levando em consideração trata-se de matéria de ordem pública 
e interesse social, fica-se diante de uma situação imprescindível, já que 
o Código não estabeleceu qualquer prazo para o exercício de tal direito. 
“Consequentemente, na ausência de norma nesse sentido, a ação é 
perpétua (imprescindível)”.
RENATO - COMO PODE SER RECONHECIDA A NULIDADE 
DE UMA CLÁUSULA ABUSIVA?
SOS – A nulidade da cláusula abusiva deve ser reconhecida judicialmente, 
por meio de ação direta (ou reconvenção), de exceção substancial alegada 
em defesa (contestação), ou, ainda, por ato ex officio do juiz. Está 
sentença, cumpre ressaltar, não é declaratória, mas constitutiva negativa, 
pois vai desconstituir a obrigação decorrente da cláusula abusiva.
RENATO - QUEM TEM LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR 
O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CLÁUSULA 
ABUSIVA?
SOS – O consumidor, suas entidades de proteção, do Ministério 
Público e mesmo, incidentalmente, ex officio, o Poder Judiciário, ou 
seja, independentemente de pedido expresso de alguém e/ou de ação 
autônoma para tanto.

Reclame Aqui
RENATO NUNES DE AZEVEDO  - 
Estudante

Após um longo período de debates com especialistas e de uma consulta pública que teve mais de 23 mil 
participações, em outubro de 2020, a Anvisa aprovou o novo modelo de rótulos frontais de alimentos: a lupa. 
Com ela, os alimentos que tiverem quantidades excessivas de açúcar, sódio e gorduras saturadas terão um selo 
com essa informação na parte da frente da embalagem.
E apesar de a norma já estar aprovada, ela só começa a valer em 09 de outubro de 2022. A mudança, apesar de 
não atender a todas as necessidades dos consumidores, é um avanço para melhorar a qualidade da informação 
nutricional. Por isso, precisamos ficar DE OLHO NOS RÓTULOS.

Produtores não precisam mais 
informar o prazo de validade em 
frutas, legumes e vegetais frescos 
que são vendidos embalados.
A medida que já está em 
vigor, segundo o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, é importante 
para combater o desperdício 
de alimentos, uma vez que os 
produtos ao passar o prazo de 
validade, são descartados mesmo 
que ainda estejam próprios para o 
consumo.
 Sendo assim, o Ministério 
da Agricultura publicou uma 
portaria no dia 22 de julho em 
que dispensa a obrigatoriedade 
dos produtores de informar o 
prazo de validade em vegetais 
frescos embalados. A Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) já previa a dispensa, ou 
seja, a decisão altera uma instrução 
de 2018 e entra em conformidade 
com uma resolução de 2002 da 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária)
Apesar disso, algumas unidades 
do Procon ainda exigiam a 
informação que agora foi 
oficialmente descartada.
O secretário de Defesa 
Agropecuária, José Guilherme 
Leal, explica que a medida é 
importante no combate ao 
desperdício de alimentos. 
“Anualmente toneladas de frutas 
são perdidas no Brasil em razão 
da expiração do prazo de validade, 
sem que, no entanto, estejam 
impróprias para o consumo”, diz 
o ministério, em nota.

Divulgação

Divulgação

“A validade afixada nas 
embalagens não guardava relação 
com a qualidade do produto, uma 
vez que o próprio consumidor é 
capaz de observar se um produto 
hortícola está apto ou não ao 
consumo apenas pelo aspecto 
visual”, afirma Leal.
“Ao comprar vegetais frescos, o 
consumidor consegue identificar 
se estão podres, murchos ou com 
odor, ou seja, se não estão bons 
para consumo”, acrescenta.

Como era
Até a publicação desta portaria, 
os produtos com prazo de 
validade vencido tinham que ser 
descartados, não poderiam ser 
destinados a outros fins, como 
doação.
Os comerciantes eram autuados 
pelos órgãos de defesa do 
consumidor quando encontravam 
nos estabelecimentos produtos 
embalados com prazo de 
validade expirado. Assim, muitas 
frutas como, por exemplo, 
uvas embaladas, tinham que ser 
destruídas, mesmo estando em 
condições adequadas para o 
consumo.

Como fica
Agora, pela regra atual, os 
produtores de frutas não 
necessitam mais aportar a data de 
validade nas embalagens. Porém, 
os estabelecimentos comerciais 
continuam sendo obrigados a 
vender apenas hortifrútis que 
atendam aos requisitos mínimos 
de identidade e qualidade.
Portanto, agora, o consumidor 
é quem vai decidir se o alimento 
está apto para ele consumir ou 
não, como conta o diretor do 
Departamento de Inspeção de 
Produtos de Origem Vegetal do 
Mapa, Glauco Bertoldo.
A portaria que dispensou a 
necessidade do prazo de validade 
nas hortaliças, mantém ainda os 
requisitos mínimos de identidade 
e qualidade para Produtos 
Hortícolas.
Pelo Código de Defesa do 
Consumidor, com entendimento 
anterior a portaria, os alimentos 
que antes tinham prazo de validade 
vencido, ainda que aptos para 
ingerir teriam que ser descartados, 
uma vez que além de não poder 
ser comercializados, também não 
poderiam ser doados.

DISPENSA JÁ ERA PREVISTA 
EM RESOLUÇÃO DA ANVISA. 
SEGUNDO GOVERNO, MEDI-
DA SERVE PARA EVITAR DES-
PERDÍCIO DE ALIMENTOS. 
PARA SECRETÁRIO, CONSU-
MIDOR CONSEGUE IDENTIFI-
CAR SE FRUTAS, LEGUMES E 
HORTALIÇAS ESTÃO IMPRÓ-
PRIAS PARA CONSUMO.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO - Designação de data, horário e local para abertura dos Envelopes 
n.2, contendo a proposta técnica e financeira - CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº 001/2022
OBJETO: SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA A CELEBRAÇÃO 
DE CONTRATO DE GESTÃO PARA O GERENCIAMENTO, 
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO 
HOSPITAL MUNICIPAL DOMINGO MARCOLINO BRAILE DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  Diante da 
decisão da Autoridade Superior, que ratificou integralmente o decidido pela 
Comissão Especial de Seleção em relação a Fase de habilitação, os Membros 
da Comissão deliberam em designar o dia 02 de agosto de 2022, às 9:00 
horas, no Salão “Juan Bérgua”, localizado no andar térreo do Paço Municipal, 
localizado na Avenida Alberto Andaló, 3030, Centro, desta cidade de São 
José do Rio Preto/SP, para a sessão de abertura dos envelopes n.2 que 
contém as propostas técnica e financeira. Publique-se para conhecimento 
dos interessados e para que surta os devidos efeitos legais. Adilson Vedroni 
– Presidente da Comissão Especial de Seleção
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 304/2022 – Processo n.º 12.506/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de aparelhos de ar condicionado e 
cortinas de ar com instalação. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 13/06/2022, sendo adjudicados os itens 
às empresas declaradas vencedoras: MASTER ELETRODOMÉSTICOS 
EIRELI (itens 2, 6 e 7); MIIXAR SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÕES LTDA ME 
(itens 1 e 5) e PRADO COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO EIRELI – EPP (item 3). Os itens 4, 8 e 9 foram fracassados. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Aldenis A Borim – Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 366/2022 – Processo n.º 13.019/2022
Objeto: aquisição de mesa cirúrgica oftalmológica para o Hospital Municipal. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início 
dia 14/07/2022, sendo adjudicado o item 01 à empresa declarada vencedora: 
BARRFAB INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Aldenis A Borim – Secretário de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 378/2022 – Processo n.º 13.152/2022
Objeto: Aquisição de Mobiliários (poltrona, cadeira e mesa) para a recepção 
do Hospital Municipal. Secretaria Municipal de Saúde.  Sessão pública 
realizada on-line com início dia 18/07/2022, sendo adjudicado o item à 
empresa declarada vencedoras: R G FERREIRA COMERCIO DE MÓVEIS 
EIRELI (item 1).  Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Sandra Cristina Dourado 
Neves Saeki - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Aldenis Albaneze Borim – Secretario de Saude.
JULGAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022
OBJETO: SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA A CELEBRAÇÃO 
DE CONTRATO DE GESTÃO PARA O GERENCIAMENTO, 
OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
DO HOSPITAL MUNICIPAL DOMINGO MARCOLINO BRAILE DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A 
Comissão Especial de Seleção, após análise do recurso administrativo 
e das contrarrazões recursais apresentadas, conhece do recurso, eis que 
atendidos os requisitos legais, mas, no mérito, nega-lhe provimento, para 
manter a decisão que habilitou as 4 (quatro) Instituições que participam 
deste certame. DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR: 1- Analisando 
os autos, bem como as razões e as contrarrazões recursais, acolho e ratifico 
integralmente a decisão da Comissão Especial de Seleção, que negou 
provimento ao recurso mantendo a habilitação das 4 (quatro) Instituições 
que participam deste certame, adotando os argumentos lá lançados como 
razões de decidir, ficando improvido o recurso administrativo interposto pela 
FUNFARME -FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. 2- Publique-se, por extrato, para conhecimento 
dos interessados e para que surta os devidos efeitos legais, dando regular 
andamento ao chamamento público. Aldenis A. Borin – Sec. Mun. de Saúde. 
O inteiro teor desta decisão se acha encartada nos autos do processo à 
disposição dos interessados.     
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 448/2022, processo 
13.783/2022 objetivando Registro de Preços para aquisição de uniforme 
escolar (bermudas) em atendimento as unidades escolares. Secretaria 
Municipal de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
12/08/2022. às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. O edital, na 
íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 450/2022, processo 
13.788/2022 objetivando o Registro de Preços para aquisição de uniformes 
esportivos para as equipes de diversas modalidades. Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
11/08/2022. às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. O edital, na 
íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 452/2022, processo 
13.822/2022 objetivando o Registro de Preços para aquisição de material 
e jogos de uso pedagógico em atendimento a Coordenadoria Pedagógica. 
Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 12/08/2022. às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. O edital, na 
íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 455/2022, processo 
13.823/2022 objetivando a aquisição de termoseladoras para o Hospital 
Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-
se-á até o dia 16/08/2022. às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. 

O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA E IGUALDADE RACIAL
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 
Nº03/2022
PARTES: Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência 
e Igualdade Racial e ALBERGUE NOTURNO “PROTETOR DOS 
POBRES” (CNPJ: 53.206.629/0001-59).
OBJETIVO: Execução do Serviço Especializado de Atendimento à 
Mulher em Situação de Violência Doméstica, Familiar e de Gênero.
OBJETO E JUSTIFICATIVA DO ADITIVO: Acréscimo de valor para 
ampliação do quadro de Recursos Humanos e reajustes inflacionários.
VIGÊNCIA DO AJUSTE: 01/05/2022 a 30/04/2025
VALOR INICIAL DO AJUSTE: R$ 7.158.940,54 (sete milhões, cento 
e cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e 
quatro centavos)
VALOR DO ADITIVO R$447.952,07 (quatrocentos e quarenta e sete 
mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sete centavos)
PERCENTUAL CORRESPONDENTE: 30%
VALOR DO AJUSTE COM ADITIVO: 7.606.892,61 (sete milhões, 
seiscentos e seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta 
e um centavos)
DATA DE ASSINATURA: 28/07/2022
Maria Cristina de Godoi Augusto
Secretária Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT
Pregão Presencial nº 026/2022 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão 
Presencial nº 026/2022, do tipo “menor preço unitário”. Objeto: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. Sessão: 09h00 do 
dia 12/08/2022, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 
58. A sessão foi remarcada para atendimento no disposto do Art. 4º, V, da 
Lei Federal 10.520/2002. 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, 29 de julho de 2022. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - Prefeito Municipal
Pregão Presencial nº 027/2022 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão 
Presencial nº 027/2022, do tipo “menor preço unitário”. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. 
Sessão: 10h00 do dia 12/08/2022, na sede da Biblioteca Municipal, na 
Rua Camilo de Moraes, 58. A sessão foi remarcada para atendimento no 
disposto do Art. 4º, V, da Lei Federal 10.520/2002. 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, 29 de julho de 
2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal
Pregão Presencial nº 028/2022 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão 
Presencial nº 028/2022, do tipo “menor preço unitário”. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO DE CERCAS. Sessão: 14h30 do dia 05/08/2022, na sede da 
Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. A sessão foi remarcada 
para atendimento no disposto do Art. 4º, V, da Lei Federal 10.520/2002. 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, 29 de julho de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal
Pregão Presencial nº 029/2022 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão 
Presencial nº 029/2022, do tipo “menor preço unitário”. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÃMARAS. 
Sessão: 09h00 do dia 16/08/2022, na sede da Biblioteca Municipal, na 
Rua Camilo de Moraes, 58. A sessão foi remarcada para atendimento no 
disposto do Art. 4º, V, da Lei Federal 10.520/2002. 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, 29 de julho de 
2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal
Pregão Presencial 025/2022 - AVISO DE SUSPENSÃO
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os interessados que 
o Pregão Presencial nº 025/2022, referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO 
PREDIAL, foi suspensa para análise das exigências técnicas. Bady Bassitt – 
SP, 29 de julho de 2022. Luiz Antonio Tobardini Prefeito Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
017/2022 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO o procedimento referente à AQUISIÇÃO DE LIVRO OU 
CARTILHA QUE ABORDE O TEMA TRÂNSITO PARA A REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO, em prol da empresa TONSIG COMÉRCIO DE MATERIAIS 
EDUCATIVOS LTDA - EPP, CNPJ nº 11.469.424/0001-16, pelos seguintes 
valores registrados:

Item Quantidade Produto

Valor 

Unitário 
Valor Total

1 3.000 Livro ou cartilha que 
aborde o tema Trânsito R$ 98,90 R$ 

296.700,00

Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 05 de julho de 2022. - LUIZ 
ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL
CONVITE Nº. 006/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022 - 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações, HOMOLO-
GO, o procedimento e ADJUDICO o objeto da presente Licitação referente 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR A RE-
VISÃO DO PLANO MUNICIPAL, em prol da empresa “TERRANOVA BARRE-
TOS LTDA”, CNPJ nº. 07.138.061/0001-69, pelo valor global de R$ 54.000,00 
(cinquenta e quatro mil reais), nos termos e condições da proposta apresen-
tada, lavrando-se se for o caso, competente contrato com as cláusulas de 
estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 28 de junho de 2022. LUIZ 
ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL
CONVITE Nº. 006/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022 – EX-
TRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABO-
RAR A REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL. CONTRATADO: TERRANOVA 
BARRETOS LTDA”. VALOR GLOBAL: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil 
reais). ASSINATURA: 28 de junho de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - 
PREFEITO MUNICIPAL
Processo Administrativo nº 034/2022 - Dispensa nº 010/2022 – TERMO 
DE RATIFICAÇÃO
RATIFICO a dispensa de licitação para a locação de um imóvel situado na Rua 
Gastão Vidigal, nº 2075, Jardim Primavera, em Bady Bassitt - SP pelo período 
de 12 (doze) meses para sediar o Cadastro Único do Governo Federal para 
programas sociais, através da empresa CATELANI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, para cumprimento do artigo 24, da Lei Federal n.º 
8.666/93. Bady Bassitt, 02 de junho de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - 
Prefeito Municipal
Processo Administrativo nº 034/2022 - Dispensa nº 010/2022 – EXTRATO 
DE CONTRATO
OBJETO: Locação do imóvel Rua Gastão Vidigal, nº 2075, Jardim Primavera, 

Câmara Municipal de 
Bady Bassitt

em Bady Bassitt - SP pelo período de 12 (doze) meses. CONTRATADO: 
CATELANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para sediar 
o Cadastro Único do Governo Federal para programas sociais. VALOR 
MENSAL: R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt-SP, 02 de junho de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal
Processo Administrativo nº 035/2022 - Dispensa de Licitação nº 011/2022 
– TERMO DE RATIFICAÇÃO
RATIFICO a dispensa de licitação para a locação de um imóvel situado na 
Rua João de Caires, 1315, em Bady Bassitt, para sediar o CENTRO DE 
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), pelo 
prazo de 12 (doze) meses, através da Sr. LAUDIMAR MARIA BRANDÃO 
DE SOUZA, proprietária, para cumprimento do artigo 24, da Lei Federal n.º 
8.666/93. Bady Bassitt, 02 de junho de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - 
Prefeito Municipal
Processo Administrativo nº 035/2022 - Dispensa de Licitação nº 011/2022 
– EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação do imóvel situado na Rua João de Caires, 1315, em 
Bady Bassitt, para sediar o CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), pelo prazo de 12 (doze) meses. 
CONTRTADA: LAUDIMAR MARIA BRANDÃO DE SOUZA. VALOR MENSAL: 
R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). Assinatura: 02 de junho de 2022. 
Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
037/2022 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO o procedimento referente à AQUISIÇÃO DE CESTAS 
BÁSICAS PARA OS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
DO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 
2455/19, em prol da empresa “COMERCIAL JOÃO AFONSO, CNPJ nº 
53.437.315/0001-67, pelo valor unitário de R$ 143,99 (cento e quarenta 
e três reais e noventa e nove centavos), nos termos da proposta e lances 
apresentados. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 27 de junho de 
2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
038/2022 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO o procedimento referente à AQUISIÇÃO FUTURA E PARCE-
LADA DE SOROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 
DE BADY BASSITT/SP, em prol das empresas: “DIMEBRÁS COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 56.081.482/0001-06, pelo valor global de R$ 
19.160,00 (dezenove mil, cento e sessenta reais), CIRURGICA SOUZA RIO 
PRETO EIRELI ME, CNPJ nº 26.756.192/0001-54, pelo valor global de R$ 
170.372,00 (cento e setenta mil, trezentos e setenta e dois reais) e CLEBER 
MICHAEL PAGANELI EPP, CNPJ nº 07.799.595/0001-36, pelo valor global 
de R$ 193.244,00 (cento e noventa e três mil, duzentos e quarenta e quatro 
reais), nos termos da proposta e lances apresentados. Prefeitura Municipal 
de Bady Bassitt - SP, 04 de julho de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - 
PREFEITO MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
040/2022 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO o procedimento referente à AQUISIÇÃO FUTURA E 
PARCELADA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT/SP, em prol das 
empresas: “CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELI ME”, CNPJ nº 
26.756.192/0001-54, pelo valor global de R$ 191.720,00 (cento e noventa e 
um mil, setecentos e vinte reais) e “ROSANA PEREIRA DISTRIBUIDORA”, 
CNPJ nº 33.589.305/0001-30, pelo valor global de R$ 159.745,00 (cento e 
cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e cinco reais), nos termos da 
proposta e lances apresentados. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 
04 de julho de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2022 -PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
041/2022 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO o procedimento referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA INTERLIGAÇÃO DAS REDES DE COMPUTADORES 
DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT POR 
FIBRA ÓPTICA E FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO 
À INTERNET EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NOS 
TERMOS DAS EMPRESAS OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE 
TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, em prol da empresa “OQUEI TELECOM 
LTDA”, CNPJ nº 05.912.502/0001-02, pelo valor global de R$196.800,00 
(cento e noventa e seis mil e oitocentos reais), nos termos da proposta e 
lances apresentados. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 15 de julho 
de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2022 -PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
041/2022 – EXTRATO DE CONTRATO
HOMOLOGO o procedimento referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA INTERLIGAÇÃO DAS REDES DE COMPUTADORES 
DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT POR 
FIBRA ÓPTICA E FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO 
À INTERNET EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NOS 
TERMOS DAS EMPRESAS OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE 
TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, em prol da empresa “OQUEI TELECOM 
LTDA”, CNPJ nº 05.912.502/0001-02, pelo valor global de R$196.800,00 
(cento e noventa e seis mil e oitocentos reais), nos termos da proposta e 
lances apresentados. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 15 de julho 
de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
043/2022 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO o procedimento referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE 
BADY BASSITT/SP, em prol das empresas: VIANA E SILVA MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO ME, CNPJ nº 10.274.396/0001-19, pelo valor global de 
R$ 1.547.240,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e sete mil, duzentos 
e quarenta reais) e “COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA, CNPJ 
nº 49.681.778/0001-00, pelo valor global de R$ 840.000,00 (oitocentos e 
quarenta mil reais), nos termos da proposta e lances apresentados. Prefeitura 
Municipal de Bady Bassitt - SP, 21 de julho de 2022. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO 044/2022 – DISPENSA 012/2022 – 
RATIFICAÇÃO
RATIFICO a dispensa de licitação para a locação de um imóvel situado na 
Rua Joaquim de Moraes, nº 342 – Jardim Bandeirantes – Bady Bassitt para 
sediar as atividades do Programa Criança Feliz de Bady Bassitt - SP, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, através da empresa ALEX BRDARIC ME., inscrita 
no CNPJ sob o nº 09.164.136.0001-01, para cumprimento do artigo 24, da 
Lei Federal n.º 8.666/93. Bady Bassitt, 15 de julho de 2022. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - Prefeito Municipal
Processo Administrativo nº 044/2022 - Dispensa de Licitação nº 012/2022 
– EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação do imóvel situado na Rua Joaquim de Moraes, nº 
342 – Jardim Bandeirantes – Bady Bassitt para sediar as atividades do 
Programa Criança Feliz de Bady Bassitt - SP, pelo prazo de 12 (doze) 
meses. CONTRATADO: ALEX BRDARIC ME., inscrita no CNPJ sob 
o nº 09.164.136.0001-01, Valor: R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais. 
ASSINATURA: 15 de julho de 2022. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
046/2022 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO o procedimento referente à AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA 
DE MATERIAIS PARA RAIO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE BADY BASSITT/SP, em prol das empresas: “CIRURGICA 
SOUZA RIO PRETO EIRELI ME”, CNPJ nº 26.756.192/0001-54, pelo valor 
global de R$ 9.406,80 (nove mil, quatrocentos e seis reais e oitenta centavos) 
e “ROSANA PEREIRA DISTRIBUIDORA”, CNPJ nº 33.589.305/0001-30, 
pelo valor global de R$ 36.649,65 (trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e 
nove reais e sessenta e cinco centavos), nos termos da proposta e lances 
apresentados. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 22 de julho de 2022. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL
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POSSANI
LUIZ FELIPE

CHILE 
Santiago, no Chile é um dos destinos que os 
amigos Francisco Garcia e Franco Patriani 
D’Andrea vão passar alguns dias de relaxar.

NIVER
Foi ontem, com um delicioso almoço na Es-
tância Baraldo, que o Oftalmologista Victor 
Bastos Navarro Da Cruz Filho e sua filha mais 
velha, que completou 18 anos, Isadora Na-
varro Da Cruz comemoraram mais um ano de 
vida.

PARTY
O empresário dono da A Baronesa, Cristiano 
Miguel e Guilherme Faria estarão presentes 
na Festa da Lili. Evento que acontece no pró-
ximo finde, em sua 17ª edição será em Brasí-
lia, sendo um dos maiores festivais de música 
eletrônica do pais.

BARTÔ
O Bartolomeu Jk fez festão de reinauguração, 
nesta sexta e sábado, com grandes atrações. 
Mas promete trazer o cantor Leonardo para 
se apresentar na casa, já que a cerveja Cabaré 
Puro Malte é patrocinadora oficial da boate.

RODEIO 
Hoje tem cavalgada e queima do alho como 
lançamento do Monte Aprazível Rodeio Festi-
val, no Recinto de Exposições da cidade.

 SHOW
Já que Monte Aprazivel fez assunto. O Rodeio 
daquela cidade, terá show de Leonardo, Ce-
sar Menotti & Fabiano, João Bosco & Vinicius 
e Clayton & Romáro, entre os dias 10 e 13 de 
agosto.

ROCK
O maestro e Diretor Artístico Paulo de Tarso 
vai comandar o evento Pop Rock Concert, que 
será no Salão Nobre do Automóvel Clube de 
Rio Preto, no dia 25 de agosto, à partir das 20 
horas. Terá também apresentação da banda 
The Chambers e do grupo Vocal Blackbelts, 
em uma noite com muito pop rock britânico. 
Os ingressos para este evento estão à venda 
na secretaria do Clube.

AMOR EM DOBRO| O Dia dos Avós é come-
morado anualmente dia 26 de julho, Dia de 
São Joaquim e Santa Ana, os avós de Je-
sus. No Brasil, a data é popularmente co-
nhecida como Dia da Avó ou Dia da Vovó. 
Sua origem é portuguesa e tem como objeti-
vo homenagear e agradecer toda a conside-
ração e carinho dos avós com os seus netos. 
E nesta edição, homenageio algumas avós, que 
como dizem os mais longevos, os avós amam 
duas vezes. O amor em dobro é mais profundo, 
mais intenso, mais atencioso e mais carinhoso. 
Ilustro minha coluna com essas maravilhosas 
avós, que suspiram de amores pelos seus netos. 
(fotos: Arquivo Pessoal)

1 – Edinho Filho foi conferir mais uma edição do Ro-
deio de Tabapuão, e aproveitou para fazer um cli-
ck com os sertanejos Zé Neto e Cristiano (foto Arquivo) 

2 – A linda e loira, Roniely Carvalho, que é mestre em educa-
ção, mudou com armas e bagagens para Rio Preto. Ela que 
vivia entre Goiânia e aqui, agora fixou residência nesta terra 
de São José. Empresária, Roniely é proprietária da Faculdade 
Facies, de Goiânia. Continuará sob o comando da universida-
de daqui, onde também irá inaugurar, em breve, o Mídia Stu-
dio Work, empresa especializada em marketing. Na foto, ela 
está ao lado da sua amila Karla Thiago em camarote badala-
do no Rio Preto Rodeo Country Bulls (foto: Rogerio Leonel)  
 
3 - Bruno Barreto Vieira e Eduardo Valério de Lima em noite de 
Santa Club (foto: Possani)

4 - Thatiany Carla Gueia Xisto e Victor Hugo Lopes Xisto, pro-

prietários da Spazio di Vito, requintada barbearia, recém inau-
gurada no Alto Rio Preto (foto de Ricardo Boni)

5 – No Camarote Pipper Steak House, o proprietário Jos-
mar Pipper, o Gigante, com os filhos João Vitor Pipper e Clei-
ton Pipper e a mulher Maria José Pipper (foto: Arquivo) 
 
6 - Os cumprimentos deste colunista, para a atleta rio-preten-
se Carol Gattaz que comemorou idade nova na última quarta-
-feira, dia 27 (foto: Rogerio Leonel)

7 – O empresário e modelo Rosangelo Nogueira esbanjando 
beleza em camarote concorrido no Rodeio de Rio Preto (foto: 
Arquivo)

8 – O diretor artístico do Barretão, Pedro Muzetti em evento de 
lançamento da Festa do Peão de Barretos que reuniu a organi-
zação e a imprensa regional (foto: Possani)

#Hashtag

BAR
Dia 6 será inaugurado, com um almoço, o 
Roseta Bar no Haras Zé Istuque, em Rio 
Preto. Terá shows de Léo Araújo & Cristia-
no, Paula Gabrielly entre outras atrações.

Fica a Dica
A Noite Italiana que Waldner Lui irá promover 
dia 30 de setembro, uma sexta-feira, no Buffet 
Espaço Vitória será espetacular. Como todos os 
eventos que ele já promoveu!

Rua General Glicério

A única original, o 
resto é imitação

2874 Centro

EXCLUSIVA ADVOGADA
O belo e apaixonado casal Denis Bindella e 
Sol Bellini em pose exclusiva para esta co-
luna. Na foto, eles estavam prestigiando a 
1º edição da Feijoada da Rô, realizada pela 
JR Produções e Eventos, que aconteceu re-
centemente no Espaço Gabbana, e prome-
te se fixar na agenda social de Rio Preto.  
Denis Bindella é light designer e também faz 
consultoria em projetos luminotécnicos. Já 
sua mulher, a Sol é gerente da Portobello Shop

No destaque de hoje, é a bonita Dra. Laura 
Maria Bellini. Ela que é advogada especiali-
zada na área cível, atende pelo seu escritório 
Laura Bellini Advocacia, onde além de atuar 
na área cível, também faz assessoria para 
várias em empresas, em especial para uma 
empresa de Desenvolvimento de Software, 
localizada na cidade de Sorocaba/SP. Atende 
seu cliente presencialmente ou via on-line. 
Para entrar em contato com a Dra. Laura Ma-
ria Bellini, basta acessar o Instagram @laura-
belliniadv ou via WhatsApp (17) 99230-1031.

Maria Aparecida Pasqualon, carinhosamente chamada 
como Cidinha, com seu neto Luca Pasqualon James 

Suzete Menegon e seu neto Benicio Fancheto Papile 

Alice Souza Netinho ladeada pelos seus netos Isadora 
Gomes Lemos e João Victor Gomes Mozaquatro
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