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NO POUPATEMPO

Mutirão hoje quer renovar 2.026 
CNHs vencidas de rio-pretenses
Neste ano, o Poupatempo já realizou cerca de 2,2 milhões de atendimentos para solicitações de renovação de CNHs

LIMINAR NEGADA

TJ não suspende 
lei que cria 
programa de 
saúde mental
O desembargador Fran-
cisco Casconi, do Tribunal 
de Justiça de São Paulo 
(TJ-SP), negou pedido da 
Prefeitura de Rio Preto 
para concessão de liminar 
suspendendo os efeitos da 
lei que cria o Programa 
Municipal de Prevenção ao 
Suicídio e de Promoção do 
Direito ao acesso à Saúde 
Mental entre Jovens e Ado-
lescentes. 
POLÍTICA Pág.3

PF FAZ PERÍCIA 
NAS URNAS
Terminou nesta sexta-feira (26) 
a inspeção da equipe técnica 
da Polícia Federal em todas as 
etapas do sistema eletrônico de 
votação. ELEIÇÕES  P.2

Licitação de R$ 2,5 mi para reformar Recinto
A Prefeitura de Rio Preto abriu nesta sexta-feira, 26, licitação para contratar empresa que ficará responsável por obras 
de reforma e adequação do Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto. Publicação do Diário Oficial do Município 
informa que a empresa terá de fornecer “mão de obra, materiais e equipamentos” para o serviço. O valor estipulado 
pela Prefeitura é de R$ 2,58 milhões e prazo de execução de três meses.  POLÍTICA Pág.3

FUTEBOL

Mirassol joga 
hoje contra o 
Botafogo, de 
Ribeirão

ESPORTES    Pág.5

ACIDENTE FATAL

Idosa morre em 
capotamento 
em Ipiguá no 
trevo da BR
Uma idosa de 67 anos mor-
reu em um acidente na 
quinta-feira, na Rodovia 
BR-153, no trevo de Ipiguá. 
De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal, o mo-
torista do carro em que a 
vítima trafegava como pas-
sageira perdeu o controle 
da direção, saiu da pista e 
bateu em um bueiro. Em 
outro acidente um jovem de 
26 anos morreu ao bater o 
carro em um poste.
CIDADES   Pág.4

BIG MAC

Mc Dia 
Feliz é neste 
sábado em 
Rio Preto
A renda dos McDonald’s 
de São José do Rio Preto, 
Catanduva, Fernandó-
polis e Votuporanga são 
destinadas ao Hospital 
de Base (HB) e Hospital 
da Criança e Maternidade 
(HCM) de Rio Preto, que 
integram o complexo Fun-
dação Faculdade Regional 
de Medicina (Funfarme). 
N o  a n o  p a s s a d o ,  o 
HB/HCM recebeu R$ 
168.012,23 da ação. 
CIDADES Pág.5

POLÍTICA

Expulso do 
PSDB, Bruno 
Moura vai para 
o Patriota
Expulso do PSDB, o verea-
dor Bruno Moura anunciou 
que vai se filiar ao Patriota. 
A ida dele ao novo partido 
é o capitulo final de uma 
guerra que culminou na sua 
expulsão da antiga legenda 
devido a uma série de atritos 
com a cúpula estadual. “Eles 
pensam nas pessoas, não 
tratam como certos parti-
dos. Vou poder desenvolver 
politicamente neste parti-
do”, disse. POLÍTICA Pág.3

Os condutores que tiveram a 
CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação) vencida entre 
julho e agosto de 2021 podem 
regularizar o documento 
até o dia 31 deste mês. O 
Poupatempo irá promover 
neste sábado, 27, mais um 
mutirão. Os motoristas que 
tiverem CNH nas categorias 
C, D ou E precisam reali-
zar o exame toxicológico 
em laboratório credenciado 
pela Secretaria Nacional de 
Trânsito (Senatran) com 
antecedência Segundo a as-
sessoria de imprensa do De-
tran, em Rio Preto, 2.026 
motoristas possuem o docu-
mento vencido entre julho e 
agosto e precisam renovar. 
CIDADES  Pág.5

38 ESCOLAS

Definida 
empresa que 
vai renovar 
laudos
A empresa Extin Seg Equi-
pamentos de Segurança 
Contra Incêndio Ltda. foi 
declarada vitoriosa no pro-
cesso licitatório para servi-
ços de adequação do siste-
ma de prevenção e combate 
a incêndio em 38 escolas de 
Rio Preto.  pelo valor de, R$ 
636,9 mil. POLÍTICA  Pág.3

Licitação prevê R$ 2,5 milhões para reformar Recinto de Exposições de Rio Preto

VILA ELMAZ

Jovem vai ao 
dentista e 
desaparece, 
diz mãe
Mirian Jacob de Almeida 
é mãe de Vinícius Jacob 
Macário que está desa-
parecido deste a última 
quinta-feira (25) após sair 
de casa para ir ao dentis-
ta. Segundo ela, o jovem 
saiu de casa às 9h58 para 
uma consulta odontógica 
e desde então não voltou 
para a residência e não é 
possível fazer contato pelo 
celular. Informações pelo 
telefone (17) 99105-0233. 
CIDADES Pág.4Capotamento matou idosa anteontem no trevo da BR-153 em Ipiguá

Leo Roveroni/Agência Mirassol 
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Conversa mole 
O presidente Jair Bolsonaro, candidato do PL à reeleição, 

criticou nesta sexta-feira, 26, declarações feitas por Lula du-
rante entrevista ao Jornal Nacional. Bolsonaro classificou como 
“conversa mole” a promessa de Lula de que, se for eleito, a 
população voltará a consumir picanha e tomar cerveja.” Acre-
ditar nessa conversa mole de: ‘Você vai ter tudo, eu vou passar 
a gasolina para R$ 3, vai todo mundo comer picanha todo fim 
de semana’. Cola isso? Não tem filé mignon para todo mundo”, 
disse o presidente. Bolsonaro também ironizou a declaração 
do petista, que disse que, se eleito, vai “conversar” com os de-
putados. “Muita gente boa aqui sabe como é a dificuldade [da 
relação] Executivo-Legislativo. Não é esse papinho [do Lula] 
de ontem: ‘Eu vou conversar’. Conversar p... nenhuma. Acha 
que, ali [no Congresso], tá todo mundo na farra pra ser cantado, 
pra levar pra casa? Não é assim que funciona o negócio”, disse 
o presidenciável do PL.

Tarcísão dos empregos 
Tarcísio de Freitas pretende incentivar o empreendedoris-

mo para o surgimento de mais vagas de trabalho. A declaração 
do candidato pelo Republicanos ao governo paulista foi dada 
nesta sexta-feira. 26, durante a cerimônia de inauguração do 
auditório do edifício-sede da Associação Comercial de São Pau-
lo. O presidente Jair Bolsonaro (PL) também esteve presente. 
“Criação de empregos é um dos fortes pilares do nosso plano 
de governo”, ressaltou Tarcísio. “Estamos apostando muito 
no empreendedorismo. Vamos atuar na questão do crédito e 
na questão da tributação para ter uma avalanche de negócios, 
uma avalanche de geração de emprego”, completou.
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Peritos da Polícia Federal 
concluem inspeção ao 
sistema eletrônico de votação

Lacrou
Laboratórios de tecnologias da Universidade de São Paulo 

(USP), Unicamp e USP, Universidade Federal de Pernambuco 
anunciaram nesta sexta-feira que testaram as urnas eletrônicas 
e não conseguiram violar o sistema. São antifraudes, dizem. 
Na semana que vem as urnas serão lacradas e colocadas em 
um cofre forte até iniciar a distribuição pelo país. Os pedidos 
feitos pelo Ministério da Defesa, para instalar biometria e teste 
real no dia eleição, não serão possíveis. Os pedidos foram feitos 
após o prazo possível para ser atendido. 

TSE

Pistolas
A oposição ao governo Bol-

sonaro pediu ao Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) a proi-
bição do porte de arma nas 
seções eleitorais no dia dois 
de outubro, data do primeiro 
turno da eleição. O medo é que 
militantes dos partidos polí-
ticos portem armas e causem 
insegurança nos eleitores ou 
coloque mesários em perigo em 
caso de desavença. O pedido ar-
gumenta que é proibido a venda 
de bebida alcoólica 48h antes 
e até mesmo telefone celular 
nas cabines de votação. Uma 
medida que poderia ajudar, é 
considerada impraticável. A 
colocação de detector de me-
tais. São milhares de seções 
em todo o país. Aguarda-se a decisão do TSE para breve. Na 
eleição de 2018, após a votação do primeiro turno, começaram 
a aparecer nas redes sociais imagens com eleitores portando 
armas ao lado da urna. 

Lula no JN
Em entrevista ao Jornal Nacional na quinta-feira, 25, o 

candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi per-
guntado sobre corrupção e sobre a anulação de processos contra 
ele pelo Supremo Tribunal Federal (STF). “Durante cinco anos 
eu fui massacrado e estou tendo hoje a primeira oportunidade 
de poder falar disso abertamente ao vivo com o povo brasileiro. 
Primeiro: a corrupção só aparece quando você permite que ela 
seja investigada”, afirmou em tom de desabafo. Lula ainda fa-
lou sobre o Mensalão. “Quando surgiu a questão do Mensalão, 
eu cheguei e disse o seguinte: ‘só existe uma possibilidade de 
alguém não ser investigado nesse país: é não cometer erro’. Se 
cometer erro, vai ser investigado. E foi isso que nós fizemos”, 
afirmou.

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Alexandre de Moraes, 
autorizou parcialmente a vei-
culação, pelo governo federal, 
de campanha publicitária 
alusiva ao Bicentenário da 
Independência do Brasil.

Moraes determinou ape-
nas que seja extraído trecho 
considerado por ele como de 
“conotação eleitoral”. Ao auto-
rizar a propaganda, o ministro 
atendeu a pedido do secretário 
especial das Comunicações da 
Presidência, André de Sousa 
Costa.

A autorização da Justiça 
Eleitoral para veiculação de 
campanhas nacionais é ne-
cessária por causa da Lei das 
Eleições (Lei nº 9.504/1997), 
que proíbe qualquer publici-
dade institucional que possa 
configurar o uso abusivo da 
máquina pública para promo-
ção do governante, nos três 
meses que antecedem o pleito, 
para evitar desequilíbrio na 
disputa.

“Inegável a presença dos 
requisitos pela importância 
histórica da data, em especial 
para comemorações dada a 
dimensão do país e seus in-
contáveis feitos durante esse 
período de independência. No 
tocante à urgência, verifica-se 
a importância do pertenci-
mento à nação, que agora de 

Presidente do TSE autoriza 
campanha sobre o bicentenário
Agência BRASIL
redacao@dhoje.com.br

forma democrática, vem se 
perpetuando no país”, escreve 
Moraes na decisão.

Moraes determinou que 
as peças publicitárias tenham 
identificação somente dos 
ministérios do Turismo, da De-
fesa e das Relações Exteriores, 
responsáveis pela campanha. 
Ele proíbe qualquer menção 
ao “governo”, mesmo que de 
forma abreviada, em páginas 
oficiais sobre o bicentenário 
na internet.

Reviravolta
A decisão de autorizar a 

campanha veio depois de ter 
sido publicada, poucas horas 
antes, no sistema eletrônico 
do TSE, outra decisão, em que 
Moraes proibia por completo a 
campanha sobre o bicentená-
rio e o 7 de setembro.

Na decisão anterior, o mi-
nistro chegou a escrever que 
as peças alusivas à data co-
memorativa se tratavam “de 
slogans e dizeres com plena 
alusão a pretendentes de de-
terminados cargos públicos, 
com especial ênfase às cores 
que reconhecidamente trazem 

Bom Prato Móvel
O candidato à reeleição, governador Rodrigo Garcia 

(PSDB), garantiu nesta sexta-feira, 26, a criação de 100 uni-
dades do Bom Prato Móvel para levar refeições às pessoas 
mais necessitadas. O governador esteve na unidade do Bom 
Prato no Jardim Ângela, que serve alimentos a R$ 1. Em 
seguida, Rodrigo participou de uma caminhada pelas ruas 
da região ao lado de apoiadores e do candidato ao Senado 
Edson Aparecido. “O Bom Prato é um grande programa de 
segurança alimentar, um sucesso em todo o Estado. A gente 
sabe que a pandemia fez aumentar a desigualdade social e 
foi por isso que criamos o Bom Prato Móvel, que utiliza as 
estruturas físicas da rede Bom Prato para preparar maior 
número de refeições para as comunidades”, disse Garcia.

Terminou nesta sexta-
-feira (26) a inspeção da 
equipe técnica da Polícia 
Federal em todas as etapas 
do sistema eletrônico de 
votação, nos respectivos 
componentes internos e no 
software da urna eletrônica. 
O trabalho, que começou 
na segunda-feira (22) e se 
estendeu por toda a semana, 
foi realizado na Sala Multiu-
so, no subsolo do edifício-
-sede do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), preparada 
especialmente para o ciclo 
de inspeções das Eleições 
2022.

A Secretaria de Tecnolo-
gia da Informação do TSE 

Agência BRASIL
redacao@dhoje.com.br

(STI/TSE) acompanhou os 
peritos e forneceu informa-
ções e esclarecimentos sobre 
a segurança do processo elei-
toral. A estrutura faz parte do 
Ciclo de Transparência Elei-
toral, previsto na Resolução 
TSE nº 23.673/2021. 

Sala Multiuso

Montada pelo TSE em ou-
tubro de 2021, a Sala Multiu-
so é um espaço físico criado 
especialmente para receber 
partidos políticos e entidades 
interessadas para a inspeção 
dos códigos-fonte da urna 
eletrônica e de todos os pro-
gramas do sistema eletrônico 
de votação que serão utili-
zados no pleito deste ano. O 
local seguirá funcionando até 
setembro de 2022.

Lula no JN 2
Em 2021, o ministro Edson Fachin, do STF, anulou todas as 

condenações de Lula pela Justiça Federal no Paraná relaciona-
das às investigações da Operação Lava Jato. Com a decisão, o 
ex-presidente Lula recuperou os direitos políticos e voltou a ser 
elegível. “O que foi o equívoco da Lava Jato? É que a Lava Jato 
enveredou para um caminho político delicado. A Lava Jato ul-
trapassou o limite da investigação e entrou no limite da política. 
E o objetivo era o Lula. O objetivo era tentar condenar o Lula.”
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consigo símbolo de uma ideo-
logia política, o que é vedado 
pela Lei eleitoral, em evidente 
prestígio à paridade de armas”.

O gabinete de Moraes no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) depois informou, por 
meio da assessoria da Corte, 
que a primeira decisão foi lan-
çada no sistema por engano. 
Na segunda decisão, o minis-
tro afirma ter havido “erro ma-
terial”, e que por isso precisou 
substituir os documentos.

Antes do novo posiciona-
mento de Moraes, o presidente 
Jair Bolsonaro, em agenda 
como candidato à reeleição, 
chegou a comentar a proibição 
do verde e amarelo na campa-
nha sobre o Bicentenário.

“O grande problema é nos-
sa liberdade que está em jogo. 
A gente vai acabar perdendo 
isso aí se a gente não se preo-
cupar. Essa decisão do verde 
e amarelo, parece que não é 
nada, mas é importante. No 
meu entender, o pessoal meu 
deve estar analisando isso. Se 
o entendimento foi usar a ca-
misa verde e amarela, eu vou 
usar”, disse Bolsonaro.

A decisão de autorizar a campanha 
veio depois de ter sido publicada, pou-
cas horas antes, no sistema eletrônico 
do TSE, outra decisão, em que Moraes 
proibia por completo a campanha sobre 
o bicentenário e o 7 de setembro.

Ministro do TSE 
manda tirar do ar 
vídeo com fake 
news sobre e-Título

O ministro Raul Araújo, 
do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), determinou nesta 
semana que diversas redes 
sociais tirem do ar publicações 
que promovem desinformação 
sobre o e-Título, aplicativo da 
Justiça Eleitoral que oferece 
ao eleitor diversos serviços 
digitais.

Araújo atendeu a um pe-
dido da coligação Brasil da 
Esperança (PT/PCdoB/PV), 
pela qual o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva concorre à 
Presidência nas eleições deste 
ano. O candidato é citado nas 
postagens.

Ao todo, Araújo determi-
nou a retirada do ar de sete 
posts com informações falsas 
das redes sociais Twitter, Gettr 
e Facebook. As publicações fo-
ram feitas, inclusive, em perfis 
de candidatos como Carla 
Zambelli (PL-SP) e de Darcio 
Bracarense (PL)

Nas publicações há um 
vídeo segundo o qual o QR 
Code do aplicativo e-Título, 
que serve para verificar a au-
tenticidade do título de eleitor 
digital, já contabilizaria de for-
ma automática, ao ser lido, voto 
em Lula. Araújo destacou que 
a própria Justiça Eleitoral, por 
meio do portal Fato ou Boato, 
e também diversos serviços de 
checagem já se esforçaram em 
esclarecer a informação falsa, 
mas que ainda assim continua 
a ser disseminada por pessoas 
com cargo eletivo.



A Prefeitura de Rio Pre-
to abriu nesta sexta-feira, 
26, licitação para contratar 
empresa que ficará respon-
sável por obras de reforma 
e adequação do Recinto de 
Exposições Alberto Bertelli 
Lucatto. Publicação do Diário 
Oficial do Município informa 
que a empresa terá de forne-
cer “mão de obra, materiais e 
equipamentos” para o serviço. 

Valor
O valor estipulado pela 

Prefeitura é de R$ 2,58 mi-
lhões e prazo de execução 
de três meses. O Dhoje In-
terior procurou o governo 
para obter detalhes de quais 
obras especificamente serão 
realizadas no Recinto. Assim 
que obtivermos as respostas 
atualizaremos a reportagem.

Finisa
Os recursos para a obra 

vêm de contrato de financia-
mento através do FINISA – 
Programa de Financiamento 
à infraestrutura e ao sanea-
mento) da Caixa Econômica 
Federal. As propostas para 
participar da licitação devem 
ser encaminhadas até 28 de 
setembro.
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Política Moraes recua
Moraes corrige decisão e autoriza, 
com alterações, publicidade do gover-
nos 200 anos da Independência

Pedintes
Não se vê gente pedindo pão na porta 
de padaria, diz Bolsonaro ao falar 
sobre fome no Brasil

O desembargador Fran-
cisco Casconi, do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, negou 
pedido da Prefeitura de Rio 
Preto para concessão de limi-
nar suspendendo os efeitos da 
lei que cria o Programa Muni-
cipal de Prevenção ao Suicídio 
e de Promoção do Direito ao 
acesso à Saúde Mental entre 
Jovens e Adolescentes. 

A lei foi sancionada no dia 
5 de agosto e é de autoria da 
vereadora Jéssica Coletivas 
(Psol) que ocupou por um mês 
a cadeira na Câmara Municipal 
no lugar de João Paulo Rillo 
(Psol) que saiu de licença. 

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) chegou a vetar a pro-
posta, mas por unanimidade 
os vereadores derrubaram o 
veto, obrigando o prefeito a 
acionar o TJ por meio de uma 
ação direta de inconstituciona-
lidade (Adin). 

Segundo o magistrado, a 
Prefeitura alegou vício de ini-
ciativa, que criaria obrigação 
ao Executivo local “por aden-
trar matéria própria da reserva 
da administração, deliberação 

TJ nega suspender lei que cria 
programa da saúde mental

ADIN

cuja iniciativa eventualmente 
competiria ao Chefe do Execu-
tivo Municipal”, afirma. 

Mesmo com o entendimen-
to ele negou a liminar para 
suspender a lei até o julga-
mento final da ação por não 
vislumbrar nenhum prejuízo 
grave iminente. “Requisitos 
indispensáveis à concessão da 
medida de urgência reclama-
da, notadamente o periculum 
in mora frente à ausência de 
hipótese concreta de iminen-
te dano grave e irreparável à 
Municipalidade, decorrente da 
vigência da norma atacada até 
enfrentamento definitivo da 
demanda”, afirmou na decisão 
Francisco Casconi. 

O Programa tem como 
objetivo ampliar a conscienti-
zação sobre o tema, capacitar 
cidadãos a identificar sinto-
mas presentes entre jovens 
e adolescentes, e garantir o 
direito ao acompanhamento 
e à prevenção de quadros de 
sofrimento ou transtorno psí-
quicos que possam conduzir 
ao suicídio. Compete a Secre-
taria de Saúde desenvolver as 
ações contidas na lei, entre 
elas realização de palestras, 
discussões, rodas e eventos 
com especialistas que abordem 
o tema; exposição de cartazes 
e fomento de publicidade in-
formativa sobre o Centro de 
Valorização da Vida (CVV) 

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) chegou a vetar a 
proposta, mas por una-
nimidade os vereadores 
derrubaram o veto

EXPULSO DO PSDB

Bruno Moura vai se 
filiar ao Patriota

Desembargador nega suspender lei que cria programa da saúde mental em Rio Preto

Vereador Bruno Moura vai para o Patriota

Expulso do PSDB no últi-
mo dia 15, o vereador Bruno 
Moura anunciou que vai se 
filiar ao Patriota. A ida dele 
ao novo partido é o capitulo 
final de uma guerra travada 
nos últimos meses que culmi-
nou na sua expulsão da antiga 
legenda devido a uma série de 
atritos com a cúpula estadual 
do PSDB. 

Ao longo do ano, Moura 
fez críticas aos integrantes 
do PSDB, inclusive contra o 
ex-governador João Doria 
(PSDB).

O vereador declarou apoio 
a candidatura de Eduardo Lei-
te, governador do Rio Grande 
do Sul, nas prévias do PSDB 
para definição do candidato do 
partido a Presidência. 

Em outro entrave criticou 
o presidente da Assembleia 
Carlão Pignatari (PSDB). For-

malizado o pedido de expulsão 
coube ao presidente estadu-
al do PSDB, Marco Vinholi, 
anunciar a saída dele, afirman-
do que o partido irá pedir a 
cadeira do vereador da Câmara 
na Justiça. 

Sobre os motivos que le-
varam a se filiar no Patriota, 
Bruno Moura afirma ao Dhoje 
Interior que o partido tem 
uma proposta que o agrada. 
“Eles pensam nas pessoas, não 
tratam como certos partidos. 
Vou poder desenvolver politi-
camente neste partido. Fazer 
de fato um trabalho para aju-
dar as pessoas em Rio Preto. 
Continuar ajudando pessoas 
e ajudar no crescimento do 
partido”, disse. 

O partido tem como pre-
sidente em Rio Preto Ulisses 
Ramalho, secretário de Servi-
ços Gerais do governo Edinho 
Araújo (MDB) e o presidente 
da Câmara Municipal Pedro 
Roberto Gomes. 

Divulgação

Raphael FERARI
redacao@dhoje.com.br

Licitação prevê R$ 2,5 milhões para 
reformar Recinto de Exposições

INFRAESTRUTURA

Os recursos para a obra 
vêm de contrato de fi-
nanciamento através 
do FINISA, da Caixa

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Prefeitura abriu licitação para reforma do recinto de Exposições

Troca de 
partidos é 
recorde nas 
eleções

Mais de 3 mil candi-
datos que concorreram 
nas eleições de 2018 mu-
daram de partido para a 
disputa deste ano. Esse 
total supera em 31% a 
quantidade daqueles 
que também trocaram 
de legenda entre 2014 e 
2018. O levantamento foi 
feito com base nos dados 
do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE). 

No comparativo, não 
foram consideradas trocas 
de nomes das legendas e 
as fusões entre os parti-
dos, apenas candidatos 
que migraram para outros 
partidos. Um candidato 
que era do PSL e agora 
está no União Brasil, fu-
são do PSL com o DEM, 
por exemplo, não será 
considerado como uma 
mudança. Especialistas 
apontam os seguintes 
motivos para o aumento 
das trocas: fim das coli-
gações para cargos pro-
porcionais; aumento da 
cláusula de desempenho; 
acesso ao Fundo Eleitoral. 
A cláusula de desempenho 
obriga que os partidos 
tenham votos suficien-
tes para continuar tendo 
acesso a recursos públicos 
de financiamento. O fim 
das coligações para cargos 
proporcionais, aprovada 
em 2017, obrigou que as 
legendas busquem votos 
individualmente.

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

e seu número telefônico de 
atendimento; informação, por 
meio de folhetos e cartazes, 
de serviços para atendimento 
psicológico e psiquiátrico na 
rede pública de saúde; 

Consta na lei que “O “Pro-
grama Municipal de Prevenção 
ao Suicídio e de Promoção 
do Direito ao acesso à Saúde 
Mental entre Jovens e Ado-
lescentes” deverá desenvolver 
ações que levem em conta 
as especificidades em saúde 
da população de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais. Travestis, 
Transexuais e Transgêneros 
(LGBTQIAP+), de mulheres 
cis ou transgêneras, de negras 
e negros (...)” entre outros.

Raphael FERARI

Divulgação Câmara de Rio Preto

Definida empresa para renovar laudos
38 ESCOLAS

A empresa Extin Seg Equi-
pamentos de Segurança Con-
tra Incêndio Ltda. foi decla-
rada vitoriosa no processo 
licitatório para fornecimento 
de materiais e equipamentos 
para execução de serviços de 
adequação do sistema de pre-
venção e combate a incêndio 
em 38 escolas de Rio Preto. 

A empresa ofertou menor 
valor, R$ 636,9 mil, abaixo 

do estipulado pela Prefeitura 
de R$ 704,4 mil. O anúncio 
consta em publicação desta 
sexta-feira, 26, do Diário Ofi-
cial do Município. O prazo do 
contrato é de 285 dias. 

A Secretaria de Educação 
especificou quais serviços se-
rão executados. Segundo a pas-
ta “a empresa contratada será 
responsável pela execução e to-
dos os serviços de manutenção 

e/ou reparos necessários nos 
equipamentos para prevenção 
de incêndio nas escolas, sejam 
eles, extintores, hidrantes, 
luz de emergência, placas de 
sinalização, para a renovação 
de Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros (AVCB). 

Ao Dhoje a pasta negou 
que atualmente as escolas que 
receberão as adequações esti-
vessem sem o laudo de vistoria 

dos Bombeitos, uma exigência 
prevista em lei. 

“Todas as unidades esco-
lares possuem AVCB vigen-
te. Trata-se de contratação de 
serviço para renovação dos 
atestados que têm validade 
até dezembro deste ano, como 
ação preventiva e para garantir 
a segurança dos nossos alunos 
e de toda a equipe escolar”, diz 
a pasta da Educação.

Divulgação

Gabriela Biló/Folhapress
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CIDADES Aparecida de Goiânia
Um falso pai de santo foi preso 
preventivamente por suspeita de 
estuprar mulheres

GCM não é polícia
Uma determinação do STJ reforçou 
que guardas municipais não devem 
exercer atribuições de policiais

MÃE PEDE AJUDA

Jovem desaparece após sair 
de casa para ir ao dentista
Mirian Jacob de Almeida é 
mãe de Vinícius Jacob Ma-
cário que está desaparecido 
deste a última quinta-feira 
(25) após sair de casa para ir 
ao dentista. 
Segundo ela, o jovem saiu 
de casa às 9h58 para uma 
consulta odontógica e desde 
então não voltou para a resi-
dência e não é possível fazer 
contato pelo celular. 
Mirian, que trabalha como 
porteira, diz que já ligou à po-
lícia e foi informada de que os 
policiais abririam então um 
alerta de procurado. 
A mãe ainda salienta que ne-
nhum amigo detém nenhum 
tipo de informação. O rapaz 
dirigia um Ford Ka, de cor 
branca e de placa QNG-0170. 
A família é moradora na Vila 
Elmaz há 30 anos. Vinícius 

tem 20 anos e também tra-
balha como porteiro. A mãe 
pede ajuda para que quem ti-
ver alguma informação sobre 
o paradeiro do rapaz entre em 
contato. 
De acordo com Mirian, não há 
dúvidas de que ele tenha de 
fato passado pelo dentista, já 
que emprestou seu cartão ao 
filho e, posteriormente, rece-
beu uma mensagem de confir-
mação de pagamento. 
Ainda segundo ela, a clínica 
odontológica fica na Avenida 

Alberto Andaló. 
Em entrevista ao jornal Dho-
je, a mãe informou que estava 
saindo para ir até a delegacia 
para formalizar um boletim 
de ocorrência. 
“Liguei no 190 e eles me dis-
seram que iriam emitir um 
alerta de busca, por ele e pelo 
carro. Mas estou saindo para 
ir lá registrar o B.O”, infor-
mou. 
A mãe poderá ser contata-
da pelo telefone (17) 99105-
0233. 

Uma idosa de 67 anos mor-
reu em um grave acidente na 
noite desta quinta-feira, na 
Rodovia BR-153, no trevo de 
Ipiguá. 

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal, o moto-
rista do carro em que a vítima 
trafegava como passageira 
perdeu o controle da direção, 
saiu da pista e bateu em um 
bueiro. 

Com o impacto da batida, 
o veículo capotou. A idosa 
não resistiu aos ferimentos 
e veio a óbito. As causas do 
acidente ainda deverão ser 
investigadas. 

Poste
Um rio-pretense, de 48 

anos, morreu ao dar entrada 
na UPA Norte, na madrugada 
desta sexta-feira, 26. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima colidiu o carro 
contra um poste e havia se 
queixado de dor torácica para 
familiares. 

Conforme o registro poli-
cial, U.R.J.P., que tinha his-
tórico cardíaco, foi atendido 
com parada cardiorrespirató-
ria por bombeiros e levado até 
a Unidade de Pronto Atendi-
mento, onde não foi possível 
reanimá-lo, vindo a óbito. 

O caso, registrado como 
morte suspeita na Central de 
Flagrantes, será investigado 
pelo 4º DP.

Idosa morre em capotamento e 
jovem após bater carro em poste

ACIDENTES FATAIS

Capotamento foi no 
trevo de Ipiguá, na BR 
153; idosa não resitiu 
e faleceu

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Cliente de banco 
descobre  golpe 
de  R$ 88 mil  
na sua conta

A Polícia Civil de Rio 
Preto investiga uma de-
núncia de estelionato 
em que a vítima, de 55 
anos, teve prejuízo de 
R$ 88.598,63 com dois 
empréstimos consignados 
feitos de forma indevida 
em seu nome. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, a cliente foi 
até sua agência para pa-
gar a pensão de sua neta 
quando ficou sabendo 
pelo gerente que desde 
maio deste ano estavam 
sendo feitos descontos de 
parcelas de um emprésti-
mo de R$ 36.956,32 e de 
outro de R$ 51.641,31. 

Mesmo solicitando a 
devolução dos valores, 
a rio-pretense contou à 
polícia que os descontos 
em sua conta corrente 
continuam.

Uma idosa de 67 anos morreu em um grave acidente na noite desta quinta-feira, na Rodovia BR-153, no trevo de Ipiguá.

O Granadeiro Regional

Policiais Civis da DISE 
prenderam nesta sexta-feira, 
26, no bairro Pró-Povo, um 
jovem de 21 anos, que já pos-
suía antecedentes criminais 
por tráfico de drogas, roubos 
e furto. 

Ele já vinha sendo inves-
tigado. Nesta sexta-feira, os 
policiais viram o jovem saindo 
de uma mata, momento em 
que realizaram a abordagem 
do jovem. 

VOTUPORANGA

DISE prende de jovem 
por tráfico de drogas

Em revista pessoal, os 
policiais encontraram certa 
quantidade de droga. Perto 
de uma árvore foi encontrado 
uma sacola, contendo entor-
pecentes e balanço digital, em 
outro esconderijo os policiais 
encontraram uma mochila 
com mais drogas. No total 
foram apreendidos oito quilos 
de maconha, oitenta gramas 
de cocaína, duzentos gramas 
de crack .

DISE de Votuporanga prende de jovem por tráfico de drogas

Divulgação

PM apreende 
arma e 
munições 
em barraco

Durante patrulhamen-
to de rotina no bairro João 
Paulo II, na Região Norte 
de Rio Preto, na tarde 
desta quinta-feira, 25, 
policiais militares apreen-
deram um revólver calibre 
22, com cinco munições, 
sendo uma deflagrada, 
três picotadas e uma ínte-
gra. A arma foi localizada 
em um barraco, embaixo 
de um sofá, onde um ho-
mem, de 45 anos, estava 
sentado. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, três desco-
nhecidos correram para 
o terreno onde havia ca-
sebres e fugiram por uma 
mata ciliar existente nos 
fundos. 

Ao entrarem em um 
dos barracos os pms viram 
o suspeito, que não esbo-
çou reação. Para a guarni-
ção, ele negou ser o dono 
do revólver e do imóvel. 
Na Central de Flagrantes, 
caso foi registrado como 
posse irregular de arma 
de fogo e o acusado, que 
segue sendo investigado 
pela Polícia Civil, liberado 
após prestar depoimento. 

Da REDAÇÃO

A família é mora-
dora na Vila Elmaz 
há 30 anos. Viní-
cius tem 20 anos e 
também trabalha 
como porteiro

Vinícius Jacob está desaparecido deste a última quinta-feira (25)

GCM

Homem é preso após briga de casal
Guardas civis municipais 

prenderam em flagrante, na 
noite desta quinta-feira, 25, 
por violência doméstica um 
homem, de 40 anos, na Vila 
Falavina, em Rio Preto. O 
agressor teria ameaçado a 
mulher de morte após ela pe-
dir que fosse embora da casa. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, a vítima, de 40 
anos, teria revogado uma me-

dida protetiva, em 2020, para 
voltar a morar com o suspeito. 

Ontem, após uma discus-
são entre o casal, ela quis 
terminar o relacionamento, 
causando revolta no compa-
nheiro, que ficou agressivo e 
jurou matá-la. 

Fugiu
A GCM foi acionada e 

quando chegou, às 22h30, o 

autuado tinha fugido. Meia 
hora depois, a guarnição re-
cebeu um novo chamado para 
o endereço e surpreendeu o 
indiciado. 

Na delegacia de plantão, a 
prisão por ameaça e injúria foi 
confirmada e o homem, que já 
tinha antecedentes criminais, 
levado para a carceragem 
local, onde ficou à disposição 
da Justiça. GCM fez a prisão

Ismael José Barbosa, natural de Central de Minas-MG, faleceu aos 62 anos 
de idade. Era solteiro e deixa os filhos Valéria de Cássia, Gabriel e Diogo Da-
vid. Será sepultada no dia 26/08/2022 às 11h, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o Cemitério Parque Jardim da Paz.

FALECIMENTOS E MISSAS

Divulgação

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje
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Dor no pé , a fisioterapia pode 
tratar em todas as fases

Os pés e tornozelos são 
regiões extremamente im-
portantes tanto para o des-
locamento do corpo huma-
no como para seu equilíbrio 
e diversas outras atividades. 
Infelizmente, como qual-
quer parte do corpo, essas 
regiões podem ser acometi-
das por diversas patologias 
que causam grande descon-
forto, dores, inchaços, quei-
mações e imobilizações. 
Dessa forma, tratar essas 
regiões, além de promover 
alívio para os pacientes, 
também melhora a quali-
dade de vida dos mesmos. 
O pé é formado por uma 
estrutura complexa o qual 
pode ser acometido por 
diversos tipos de lesões e 
patologias. Portanto, a dor 
no pé é um problema que 
pode surgir e que tem dife-
rentes causas.

Causas da dor no pé: 
1)torção ou batida, 
2)calos, 
3)calçados inadequados
4)inchaço nos pés causa-

dos pela gravidez,
5)Dor ligamentar 
6)Inflamação no tendão 
7) fascite plantar
8)Pés diabéticos 
9) Esporão calcâneo 
10) Gota 
11)Neuropatia periférica 
12)Distensões
13) Artrite 
14)Tendinite 
15) Joanete 
16) Entorse de tornozelo 

Como são as
estruturas  dos 

pés?
O pé é composto por 

mais de 26 ossos e mais 
de 30 articulações, mús-
culos, ligamentos e ten-
dões, sendo dividido em: 
antepé, médiopé e retropé. 
A maioria dos pés possuem 
um formato de arco. Os pés 
com arcos mais baixos têm 
uma tendência a serem mais 
flexíveis, enquanto os pés 
com arcos mais altos, ten-
dem a ser menos flexíveis. 

A estrutura dos pés e até 
mesmo dos arcos podem 
passar por alterações con-
forme a idade , peso , tama-
nho ou com o surgimento de 
problemas ortopédicos e de 
acordo com a utilização do 
mesmo , como é o caso das 
bailarinas que deformam 
seus pés pelo uso excessivo 
com sobrecarga .

Tratamento
A dor no pé  pode ser 

grave ou não ,sendo normal-
mente resolvida com repou-
so ou compressas no local 
quando causada por uso 
inadequado das estruturas 
, sapatos apertados , etc No 
entanto, há qualquer sinal 
de dor média ou intensa é 
importante ir até um profis-
sional da saúde para investi-
gar a possibilidade de algu-
ma lesão ou problema mais 
grave na região dos pés. 
Em alguns casos, pode ser 
necessário o uso de medi-
camentos, imobilizadores 
, pomadas para aliviar a 
dor . A fisioterapia pode 
resolver em qualquer uma 
das patologias indicadas 
acima e até mesmo realizar 
trabalhos preventivos . Em 
casos graves, é solicitado  
exames como um raio-x , 
tomografia ou ressonância 
magnética para análise pa-
tologico e direcionamento 
do tratamento conservador 
ou em caso de necessidade 
de intervenção cirurgica ou 
medicamentosa encaminhar 
para o médico ortopedista. 
A s s i m ,  é  f u n d a m e n -
tal prestar atenção aos 
s intomas   e  procurar 
a fisioterapia se persistirem 
os sintomas .

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

SAÚDE FISIO

DRA. SILVIA 
BATISTA
Silviafisioterapia@icloud.com

Os condutores que tiveram 
a CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação) vencida entre 
julho e agosto de 2021 podem 
regularizar o documento até o 
dia 31 deste mês. O Poupatem-
po irá promover neste sábado, 
27, mais um mutirão. 

Segundo a assessoria de 
imprensa do Detran, em Rio 
Preto, 2.026 motoristas pos-
suem o documento vencido 
entre julho e agosto e precisam 
renovar. 

Para a renovação, é impor-
tante realizar o agendamento 
prévio  pelos canais eletrôni-
cos de forma gratuita – portal 
www.poupatempo.sp.gov.br, 
aplicativo Poupatempo Digital 
e totens de autoatendimento. 

Os documentos que forem 
solicitados a partir de agora já 
serão emitidos no novo mo-
delo da CNH pelo Detran.SP.

Atendendo à Resolução nº 
886 do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), com novas 
características da identidade 

Mais de  2 mil rio-pretenses 
estão com CNH vencida

TRÂNSITO

Esta ano o Poupatempo 
já realizou cerca de 2,2 
milhões de atendimen-
tos para solicitações de 
renovação de CNH

visual da carteira de motorista, 
agora em tons de verde e ama-
relo, possibilita a inclusão de 
informações como o nome so-
cial, para quem já possui essa 
opção no RG, filiação afetiva e 
o uso do código MRZ, que per-
mite ao condutor embarcar em 
terminais de autoatendimento 
nos aeroportos brasileiros. 

Neste ano, o Poupatempo 
já realizou cerca de 2,2 mi-
lhões de atendimentos para 
solicitações de renovação de 
CNH, sendo que apenas 854 

mil foram feitas presencial-
mente.

Ao longo de todo o ano pas-
sado, 7 milhões de cidadãos 
deram entrada ao processo de 
renovação da habilitação no 
Poupatempo e, desse total, 4,5 
milhões de solicitações (65%) 
foram realizadas de forma 
online. 

A renovação simplificada 
deve ser feita preferencial-
mente de forma remota, tan-
to pelo Poupatempo quanto 
pelos canais do Detran.SP. O 

motorista não precisa com-
parecer presencialmente em 
uma unidade, bastando seguir 
o passo a passo do atendimen-
to on-line, realizar o exame 
médico na clínica indicada 
durante o processo e o novo 
documento chegará ao endere-
ço de cadastro, pelos Correios. 

Os motoristas que tiverem 
CNH nas categorias C, D ou 
E precisam realizar o exame 
toxicológico em laboratório 
credenciado pela Secretaria 
Nacional de Trânsito (Sena-
tran) com antecedência, pois 
o laudo poderá ser solicitado 
durante o exame médico. 

O exame é válido por dois 
anos e meio para menores de 
70 anos e tem a mesma vali-
dade da CNH para maiores 
de 70 anos. 

Também é possível soli-
citar o rebaixamento de ca-
tegoria pelos canais digitais, 
inclusive durante o processo 
de renovação simplificada. 

A esteticista e massotera-
peuta Ghianiny Scabora Mon-
tenegro já está bem habituada 
com o aplicativo e aguarda 
para renovar sua CNH que 
vence no próximo dia 31. “Já 
sei que o aplicativo oferece 
todos os serviços. No formato 
on-line é muito mais prático”, 
avalia. 

Colaborou: Daniela 
MANZANI

A esteticista e massoterapeuta Ghianiny Scabora Montenegro

Da REPORTAGEM
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Mirassol recebe o Botafogo
ESPORTES

De olho na liderança do 
Grupo B, o Mirassol faz um 
confronto direto contra o Bo-
tafogo de Ribeirão Preto neste 
sábado (27), às 19h, no Maião 
pela segunda fase da Série C 
do Campeonato Brasileiro. O 
Leão foi o único visitante a 
pontuar na última rodada ao 
empatar com Aparecidense 
em 2 a 2. 

Série ruim
O Mirassol chega para esse 

jogo com uma sequência de 5 
jogos sem vitória, enquanto o 
Botafogo venceu os últimos 
quatro. O técnico Ricardo 

Catalá minimizou a sequência 
negativa e afirmou que a equi-
pe tem tentado deixar de lado 
a campanha da primeira fase 
para buscar o acesso. 

Números
“Os números não mentem, 

mas acho importante fazer 
uma análise qualitativa deles. 
Jogamos dois jogos com a 
equipe reserva fora de casa, 
mas isso não é desculpa, pois 
quando a gente veste a camisa 
do Mirassol só o que interessa 
é que o Mirassol está jogando. 
A gente tem cuidado para 
analisar os números, mas que-

remos meio que ignorar o que 
aconteceu na primeira fase de 
bom e de ruim, pois começou 
tudo de novo”, afirmou Catalá. 

Mandante
Esse será o primeiro jogo 

em casa na segunda fase. O 
meia Camilo falou sobre a 
importância da presença da 
torcida para esse confronto. 
“Todo apoio é importante 
nesse momento para que a 
gente possa jogar juntos com 
todos os torcedores. Isso con-
ta muito, ter o maior número 
de pessoas para poder nos 
apoiar”, afirmou. 

Camilo saiu machucado 
contra a Aparecidense, mas 
treinou normalmente durante 
a semana. 

Outro que se lesionou na 
última partida foi o atacante 
Vinicius Mingoti e é dúvi-
da. O centroavante Roberson 
cumpriu suspensão na última 
rodada e volta a ser opção para 
Catalá. 

Chave
O outro confronto da chave 

será disputado entre Volta 
Redonda e Aparecidense no 
Rio de Janeiro na próxima 
segunda-feira. 

Mirassol joga hoje pela primeira vez em casa na segunda fase

MC Dia Feliz é hoje em Rio Preto
SOLIDÁRIO

Renda gerada com as ven-
das de sanduíches Big Mac 
será revertida para projetos 
de saúde e educação liderados 
pelo Instituto Ronald McDo-
nald e Instituto Ayrton Senna. 
A renda dos McDonald’s de São 
José do Rio Preto, Catanduva, 
Fernandópolis e Votuporanga 
são destinadas ao Hospital de 
Base (HB) e Hospital da Crian-
ça e Maternidade (HCM) 

O McDia Feliz, uma das 
principais campanhas do país 
em arrecadação de fundos 
para causas infantojuvenis, 
acontece neste sábado, dia 27, 
beneficiando o Instituto Ro-
nald McDonald e o Instituto 
Ayrton Senna. 

A renda dos McDonald’s de 
São José do Rio Preto, Catandu-
va, Fernandópolis e Votuporanga 
são destinadas ao Hospital de 
Base (HB) e Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM) de Rio 
Preto, que integram o complexo 
Fundação Faculdade Regio-
nal de Medicina (Funfarme). 

No ano passado, o HB/HCM 
recebeu R$ 168.012,23 da 
ação, valor que foi importante 
para manutenção dos atendi-
mentos do SUS e foi empregado 
na compra de um aparelho de 
ultrassonografia portátil, muito 
importante no diagnóstico e 
tratamento do câncer de nossas 

crianças. Para participar, basta o 
consumidor fazer seu pedido de 
Big Mac no Delivery ou nos res-
taurantes, pelo balcão ou Drive-
-Thru, no dia 27 de agosto, o dia 
da campanha. Já aqueles que 
adquiriram os tíquetes antecipa-
dos, físicos ou digitais, poderão 
fazer a troca pelo seu sanduíche 

presencialmente nesta data. 
Na data, toda a renda arreca-
dada com as vendas de sandu-
íches Big Mac nos restaurantes 
McDonald’s participantes do 
Brasil será revertida para as 
causas da saúde e da educação.

Colaborou Luiz Felipe 
Possani

Com sabor de solidariedade, McDia Feliz 2022 acontece neste sábado

Divulgação

Leo Roveroni/Agência Mirassol 

Divulgação
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Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
CONVOCAÇÃO  
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, convoca todas as suas 
conselheiras para a Reunião Ordinária deste Conselho, que será realizada 
VIRTUALMENTE no dia 31/08/2022, quarta-feira, às 14h00.
Segue link para reunião:
https://meet.google.com/egq-dpqe-wwi
De acordo com o Regimento Interno deste conselho, “Artigo 14 º: O CMDM 
reunir-se-á com a presença de, pelo menos, a metade de seus membros 
titulares, ordinariamente, todo mês, e, extraordinariamente, quando convocado 
pelo presidente ou mediante a solicitação de, pelo menos, 1/3 (um terço) de 
seus membros titulares. 
§ 2 º - Não havendo quórum na primeira convocação, a reunião realizar-se-à 
após 15 minutos, independente do número de membros presentes, salvo 
deliberação em contrário da Presidência. ” 
Em cumprimento ao artigo 16 º do RI, a Ordem dos Trabalhos do Conselho 
obedecerá ao seguinte: 
I - Leitura, votação, aprovação e assinatura de ata anterior; 
II - Expediente (Art. 17 º – O expediente se destina à leitura da correspondência 
recebida e de outros documentos.) 
III - Ordem do dia; 
IV - Outros assuntos de interesse do CMDM.
PAUTA DO DIA: 
Pauta: 
1 - Artigo sobre Impacto Social da Licença Maternidade-autorização; 
2 - Projeto de lei do CMDM; 
3 - 21 dias de ativismo; 
4 - Outros.
São José do Rio Preto, 26 de agosto de 2022. 

Maria Aparecida Cury
Presidenta 
CMDM

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
CONTRATADA: NOBRE FACILITIES LTDA
Contrato: PRE/0140/21 - PREGÃO N.º 336/2020.
Notifico para que a contratada atenda o que foi requerido nos termos do 
ofício 0005/2022. Concedo 5 (cinco) dias úteis para a empresa, em querendo, 
apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais, 
tendo em vista a possibilidade de, não sendo regularizada a pendência, fica 
a empresa sujeita as penalidades legais e contratuais. A. Pedro Pezzuto Jr. 
SMAA.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
EMPENHO 16947/21
Considerando manifestação da Ger. de Manutenção quanto ao atraso 
no atendimento do chamado 46992. Fica a contratada supramencionada 
NOTIFICADA a REALIZAR O ATENDIMENTO E FINALIZAR O CHAMADO 
46992, no prazo de 48 horas, contados do recebimento desta, de forma a 
dar real cumprimento ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à 
aplicação das penalidades contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
EMPENHOS 15060/22 E 15071/22
CONTRATADA: D C N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI
EMPENHOS 14026/22 E 14027/22
Notifico os representantes legais das contratadas, para entregarem no 
prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, 
a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
ERRATA
Publicação do dia 26.08.22 ref. TOP Nº 0033/22
Onde se lê: CONTRATADA: KM & M ENGENHARIA PROJETO E 
CONSTRUÇÃO LTDA ME
Leia-se: CONTRATADA: CONSTRUTORA POLACHINI LTDA EPP
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 269/2022
CONTRATO nº PRE/0169/22
CONTRATADA: RP BRASIL CONFECÇÃO DE VESTUARIO EIRELI
OBJETO: Aquisição de fardamento para uso da polícia militar – Itens 1, 2, 3 
e 5 – SMTTS – Amaury Hernandes - Prazo de Vigência: 3 meses. Valor Total: 
R$26.375,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 451/2022
CONTRATO nº PRE/0170/22
CONTRATADA: GARCIA SANTOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
OBJETO: Aquisição de veículo tipo PICK UP para o desenvolvimento rural – 
Item 1– SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior- Prazo de Vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$175.180,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2022
CONTRATO nº PRE/0171/22
CONTRATADA: DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OBJETO: Aquisição de foco cirúrgico – Item 1– SMS - Prazo de Vigência: 12 
meses. Valor Total: R$391.995,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2022
ATA Nº 0693/22
CONTRATADA: SÃO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender ação judicial - Valores 
Unitários - Item 1 - R$4,840; Item 4 - R$57,450 - SMS – Prazo de vigência: 
12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2022
ATA Nº 0694/22
CONTRATADA: SÃO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender ação judicial - Valor 
Unitário - Item 23 - R$1,230 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 280/2022
ATA Nº 0695/22
CONTRATADA: NICOMED COMERCIO, RERESENTAÇÃO E ASSISTENCIA 
TECNICA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de matérias hospitalares - Valor Unitário - Item 10 - 
R$200,00 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 280/2022
ATA Nº 0696/22
CONTRATADA: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
OBJETO: Fornecimento de matérias hospitalares - Valor Unitário - Item 6 - 
R$11,00 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 297/2022

02 03 04

ATA Nº 0697/22
CONTRATADA: SÃO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados REMUME - Valor 
Unitário - Item 28 - R$0,610 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 350/2022
ATA Nº 0698/22
CONTRATADA: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados REMUME - Valores 
Unitários - Item 11 - R$0,183, Item 31 - R$0,920 - SMS – Prazo de vigência: 
12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 350/2022
ATA Nº 0699/22
CONTRATADA: AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados REMUME - Valores 
Unitários - Item 8 - R$1,140, Item 27 - R$0,890; Item 33 - R$0,050 - SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 350/2022
ATA Nº 0700/22
CONTRATADA: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados REMUME - Valores 
Unitários - Item 1 - R$19,000, Item 21 - R$10,000 - SMS – Prazo de vigência: 
12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 350/2022
ATA Nº 0701/22
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados REMUME - Valor 
Unitário - Item 6 - R$8,000 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 350/2022
ATA Nº 0702/22
CONTRATADA: PORTAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados REMUME - Valor 
Unitário - Item 22 - R$9,850 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 412/2022
ATA Nº 0703/22
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (biscoito, óleo, vinagre e 
outros) - Valor Unitário - Item 4 - R$7,93 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto 
Junior – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 393/2022
ATA Nº 0704/22
CONTRATADA: CCF NUTRI EIRELI
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (sassami, filé de peito, 
patinho moído e musculo em cubos) - Valores Unitários - Item 2 - R$19,51; 
Item 3 – R$19,59 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 
12 meses.    

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 460/2022 - PROCESSO N.º 
13.853/2022
Objeto: contração de empresa para manutenção preventiva e corretiva em 
aparelhos de ar condicionado nas unidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 
Informamos que foi retificado o Termo de Referência da Secretaria Municipal 
de Assistência Social para incluir a relação dos locais onde serão prestados 
os serviços. Fica redesignada a data para o processamento do pregão para 
o dia 14/09/2022, às 08:30 hs, no site www.riopreto.sp.gov.br - “PORTAL 
DE COMPRAS”. A retificação está disponibilizada no Portal de Compras 
juntamente com o Edital retificado.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA DAS PISTAS DE CAMINHADA 
EXISTENTES COM A IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA AVENIDA 
PRESIDENTE JUSCELINO K. DE OLIVEIRA (ENTRE A RUA PAULO 
MENEZELLO ATÉ O JARDIM PAULISTANO) – SEC. MUN. OBRAS. A 
Comissão Municipal de Licitações acolhe integralmente o parecer técnico da 
Secretaria Municipal da Fazenda e também o parecer técnico da Secretaria 
Municipal de Obras, que são adotados como razões de decidir e passam 
a fazer parte integrante desta decisão e declara habilitada a prosseguir no 
certamente licitatório a empresa: FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA EIRELI. Decorrido o prazo recursal  “in albis”, fica designado o 
dia 05/SETEMBRO/2022 às 08:30 hs., para a sessão de abertura da proposta 
financeira. O inteiro teor desta decisão se acha encartada nos autos do 
processo à disposição dos interessados. Publique-se para ciência e para que 
surta os efeitos legais.
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° 505/2022, processo 14.287/2022 
objetivando a contratação de empresa para fornecimento e instalação de 
caixas de exaustão, caixas de ventilação, exaustores e ventiladores para 
o Hospital Municipal. Secretaria Municipal de Saúde O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 09/09/2022 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° 522/2022, processo 14.301/2022 
objetivando a aquisição de equipamentos de informática para modernização 
do SEESMT. Secretaria Municipal de Administração. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 13/09/2022 às 14h30min e abertura a partir 
das 14h32min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.923 DE 19 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, JULIANA KARINA BARNABE DA COSTA para substituir o(a) 
servidor(a) WENDELL CARDOSO ALVES DA COSTA – ocupante da função 
de confiança gratificada – Coordenador Executivo de Políticas Públicas – 
Nível II - FG.103.7, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, de 22/08/2022 a 31/08/2022.
AMAURY HERNANDES
Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 03/2022
PREGÃO ELETRÔNICO nº 90/2021 – PROCESSO SeMAE nº 114/2021
Contratada: HEXIS CIENTIFICA LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/entrega do 
objeto contratual até o dia 15.09.2022. Data da autorização: 25.08.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José 
do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico 
SeMAE nº 74/2022, Processo SICOM 3310/2022 objetivando a Aquisição 
de válvulas de retenção de fechamento rápido tipo wafer e válvulas de 
pé com crivo para reposição de estoque e utilização em manutenções 
programadas.
Prazo de entrega: 60 dias. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
12.09.2022, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no portal 
de compras. 
S. J. Rio Preto, 22.08.2022 – Fábio Augusto Zambon Furlan - Gerente 
Interino de Operação e Manutenção - Água.
EXTRATO DE PORTARIA n.º 093 de 25/08/2022. Designação de 
servidor(es) para exercer(em) a função de fiscal do Contrato n. 16/2020 
– Pregão Eletrônico n. 02/2020 - Processo n. 04/2020 - Contratada: LE 
CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. RESOLVE: Art. 1º - 
DESIGNAR a(o) servidor(a) RAYNNER CHRISTHYAN CHAIM, matrícula 
n. 255, agente administrativo – tec. contabilidade, lotado na Gerência 
Administrativo-Financeira, para exercer a função de SUPLENTE FISCAL DO 
CONTRATO em epígrafe. Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, gerando efeitos a partir do dia 1º de setembro de 2022, revogando 
a disposição em contrário presente na Portaria nº 028/2020.
EXTRATO DE PORTARIA n.º 094 de 26 de agosto de 2022
Prorroga o prazo estabelecido na portaria 26, de 25 de fevereiro de 2022 
que instituiu a Comissão Especial de estudo, avaliação e proposta de 
alterações do Decreto n. 13.265/2006.
O SUPERINTENDENTE do SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA 
E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Complementar Municipal n. 130, de 24 de agosto de 
2001;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica prorrogado em 6 (seis) meses o prazo para conclusão dos 
trabalhos da Comissão Especial designada pela portaria n. 26, de 25 de 
fevereiro de 2022.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
S.J. Rio Preto, 26.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do 
SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIDÃO 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo: nº 13/2022 – SEMAS / Dispensa de 
Chamamento Público nº 11/2022.
INTERESSADO:  Associação Espirita Rancho de Luz “Paulino Garcia”
CNPJ: 01.057.441/0001-92 
Endereço da OSC:  Rua Maria da Encarnação Ferreira – 365 – Solo Sagrado, 
em São José do Rio Preto.
A Secretária Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições e 
competências, e em atendimento às disposições do art. 32, §1º e §2º da Lei 
federal n.º 13.019 de 2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, bem como o 
art. 37, §1º e §2º do Decreto 17.708 de 2017 e alterações, CERTIFICA:
- Que foi publicado no dia 19 de agosto de 2022, o extrato da justificativa de 
Dispensa de Chamamento Público para execução do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos da Proteção Social Básica, para crianças 
e adolescentes, a fim de complementar o trabalho social com famílias e 
prevenir a ocorrência de situações de risco social, no valor de R$ 525.016,00 
(Quinhentos e vinte e cinco mil e dezesseis reais), com recurso do Fundo 
Nacional de Assistência Social-FNAS cujo repasse será em parcela ÚNICA, 
para a utilização em despesas de custeio.
- Que transcorrido o prazo de 05 dias contados a partir da publicação do 
Extrato, NÃO HOUVE impugnação do ato de formalização de parceria. 
São José do Rio Preto/SP, 26 de agosto de 2022.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PORTARIA SMAA Nº 10/2022
Data: 23 de agosto de 2022.
Institui, no âmbito municipal, tabela oficial de cotação de preços de mamão 
para ser utilizada na execução das Chamadas Públicas relacionadas às 
compras de alimentos vinculadas ao “Programa Alimenta Brasil”, modalidade 
Compra Institucional.
Considerando pesquisa de preços realizada no mercado local desse 
município para utilização nas Chamadas Públicas relacionadas às compras 
de alimentos vinculadas ao “Programa Alimenta Brasil”, modalidade Compra 
Institucional – para contratação de grupos formais da Agricultura Familiar 
detentores de DAP jurídica para aquisição de mamão para atendimento das 
demandas da Divisão de Distribuição de Alimentos – Banco Municipal de 
Alimentos;
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal de Agricultura e 
Abastecimento, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 18.730, de 18 
de novembro de 2020, DETERMINA:
Art. 1º - Fica fixado o item e respectivo preço abaixo relacionado:

Item Gênero / Produto Unidade Preço Médio
01 MAMÃO kg R$ 4,90 

Art. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário;
Art. 3º - Esta Portaria será publicada por afixação na mesma data e local 
de costume, em Diário Oficial do Município e arquivada nesta Secretaria 
Municipal de Agricultura de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
entrando em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São José do Rio Preto/SP, 23 de agosto de 2022
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PORTARIA SMAA Nº 11/2022
Data: 24 de agosto de 2022.
Institui, no âmbito municipal, tabela oficial de cotação de preços de 
hortifrutigranjeiros para ser utilizada na execução das Chamadas Públicas 
relacionadas às compras de alimentos vinculadas ao “Programa Alimenta 
Brasil”, modalidade Compra com Doação Simultânea.
Considerando pesquisa de preços realizada no mercado local desse 
município para utilização nas Chamadas Públicas relacionadas às compras de 
alimentos vinculadas ao “Programa Alimenta Brasil”, modalidade Compra com 
Doação Simultânea – para contratação de agricultores familiares detentores 
de DAP física para aquisição de hortifrutigranjeiros para atendimento das 
demandas da Divisão de Distribuição de Alimentos – Banco Municipal de 
Alimentos;
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal de Agricultura e 
Abastecimento, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
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no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 18.730, de 18 
de novembro de 2020, DETERMINA:
Art. 1º - Fica fixado o item e respectivo preço abaixo relacionado:

Item Gênero / Produto Unidade Preço Médio

01 ABOBRINHA kg R$ 3,48 

02 ALFACE maço 500g R$ 4,50

03 BATATA-DOCE Kg R$ 2,94

04 COUVE maço 500g R$ 4,16

05 LIMÃO kg R$ 3,14

Art. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário;
Art. 3º - Esta Portaria será publicada por afixação na mesma data e local 
de costume, em Diário Oficial do Município e arquivada nesta Secretaria 
Municipal de Agricultura de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
entrando em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São José do Rio Preto/SP, 24 de agosto de 2022
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
AVISO DE ABERTURA DE VENDA DE ESPAÇO PARA EXPOSITORES 
COMERCIAIS NA 59ª EXPO RIO PRETO. Encontra-se aberta da data de 
publicação deste extrato até o dia 30/09/2022, a disponibilização de espaços 
para participação de pessoas jurídicas, na categoria Expositores Comerciais, 
na 59ª EXPO Rio Preto, a ser realizada no período de 19 a 23 de outubro 
de 2022, no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”. As regras para 
participação estão na Resolução nº 04, de 26 de agosto de 2022, que 
pode ser acessada na íntegra no endereço: https://www.riopreto.sp.gov.br/
agricultura/, aba INFORMAÇÕES – EXPO RIO PRETO 2022. Informações: 
exporiopreto@riopreto.sp.gov.br; (17) 3232.0016. Antonio Pedro Pezzuto 
Júnior – Secretário de Agricultura e Abastecimento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – PROTOCOLOS DEFERIDOS 
(22/08 a 26/08/2022)

PROTOCOLO REQUERENTE
9561-22-SJP-VIA ACACIO ROBERTO DE MELLO JUNIOR
9559-22-SJP-VIA ACACIO ROBERTO DE MELLO JUNIOR
9061-22-SJP-VIA ADACIR ROVEDA
9060-22-SJP-VIA ADACIR ROVEDA
9580-22-SJP-VIA ADALBERTO BATISTA ARCE
9372-22-SJP-EDI ADENIR CARLOS BUZZO
9022-22-SJP-ALV ADRIANO DOS SANTOS DE PAULA
6106-22-SJP-HAB AGOSTINHO JUNIO MARTINS CARDOSO
8125-22-SJP-SUB ALAN DOUGLAS BORGES DE CARVALHO
7417-22-SJP-HAB ALEX BONIFACIO FARIA SALVADOR
7010-22-SJP-HAB ALIANDER SANDI DOS ANJOS
7009-22-SJP-HAB ALIANDER SANDI DOS ANJOS
7004-22-SJP-ALV ALIANDER SANDI DOS ANJOS
8210-22-SJP-HAB ALIPIO FRANCISCO RODELO NETO
9558-22-SJP-VIA ALLAN CARLOS MARANGONI
9284-22-SJP-VIA ALMIR BIZERRA GONÇALVES
9283-22-SJP-VIA ALMIR BIZERRA GONÇALVES
9529-22-SJP-ALV AMAURI DE SOUZA
9057-22-SJP-EDI AMIR MOURA BORGES
8350-22-SJP-SUB ANA CAROLINA CARREIRA SILVA DE ARRUDA 

SOUZA, HAYDEE CARREIRA SILVA DE ARRUDA 
SOUZA

8045-22-SJP-VIA ANA CAROLINA CARREIRA SILVA DE ARRUDA 
SOUZA, HAYDEE CARREIRA SILVA DE ARRUDA 
SOUZA

8427-22-SJP-HAB ANDRÉ DOS SANTOS DA MOTA
8516-22-SJP-ALV ANDRESA RODRIGUES ANTONIO, ISMAR 

JOSÉ ANTONIO JUNIOR
8518-22-SJP-HAB ANDRESA RODRIGUES ANTONIO, ISMAR 

JOSÉ ANTONO JUNIOR
8963-22-SJP-HAB ANTONIO ARNALDO GOMES
8962-22-SJP-ALV ANTONIO ARNALDO GOMES
6299-22-SJP-AUT APARECIDA EDITH RODRIGUES
9051-22-SJP-VIA APARECIDA RUSSO SALLES, EDUARDO 

SALLES E RAPHAEL SALLES
9049-22-SJP-VIA APARECIDA RUSSO SALLES, EDUARDO 

SALLES E RAPHAEL SALLES
6735-22-SJP-ALV AURÉLIO FELICIANO DE QUEIROZ
9310-22-SJP-VIA BIN E AMORIM EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA
9312-22-SJP-VIA BIN E AMORIM EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA
8057-22-SJP-HAB BRUNA DOS SANTOS
8805-22-SJP-HAB CAMILA DA SILVA MARTINS
7998-22-SJP-HAB CARLOS GUILHERMITTI
3976-22-SJP-ALV CILENE LEITE DA COSTA EMILIANO
6742-22-SJP-HAB CLAUCIO CASTANHA
8891-22-SJP-ALV CLAUDETE APARECIDA LACERDA
8754-22-SJP-AUT CLAUDIO ANTÔNIO VITORASSO
7450-22-SJP-HAB CRISTIANE KASSIM ANTUNES
7449-22-SJP-ALV CRISTIANE KASSIM ANTUNES
7536-22-SJP-HAB DANIELA SCARAÇATI
8588-22-SJP-ALV DANILEA DE SOUZA TOMINAGA, FERNANDO 

JOSE DE OLIVEIRA
4479-22-SJP-HAB DEBORA CRISTINA ALMEIDA ROMEU
9272-22-SJP-VIA DENIS MARCELO DA SILVA CRESPO
7119-22-SJP-HAB DENIS ROGÉRIO MIRANDA RIBEIRO DA SILVA
8736-22-SJP-ALV DEORA BUCHALLA BORTOLUSO
9408-22-SJP-ACE D’JOÃO NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
9525-22-SJP-VIA EDCLEIA BENEDITA ALVES
9526-22-SJP-VIA EDCLEIA BENEDITA ALVES
5849-22-SJP-HAB EDER LUCIO BERROCAL
8457-22-SJP-HAB EDER RODRIGO VIANA
8025-22-SJP-ALV EDIBERTO ALVES NUNES
6700-22-SJP-SUB EDILIZIA PARTICIPAÇÕES LTDA
3202-22-SJP-ALV EDNEIA PERPETUA PACHECO
2219-22-SJP-ALV EDSON BORTOLOTTI
2395-22-SJP-HAB EDVALDO MOREIRA RIBEIRO
7731-22-SJP-ALV EGMON RETHONDIN SEDANO
8880-22-SJP-VIA ELIZEU MOREIRA DA MATA
8879-22-SJP-VIA ELIZEU MOREIRA DA MATA
8790-22-SJP-VIA ELIZEU RODRIGUES DOS SANTOS
9297-22-SJP-HAB ELVIO BLANCO, CELIA REGINA CORREIRA 

BLANCO, RAFAEL MILANI BLANCO
9299-22-SJP-VIA ELVIO BLANCO, CELIA REGINA CORREIRA 

BLANCO, RAFAEL MILANI BLANCO
9298-22-SJP-VIA ELVIO BLANCO, CELIA REGINA CORREIRA 

BLANCO, RAFAEL MILANI BLANCO
9296-22-SJP-ALV ELVIO BLANCO, CELIA REGINA CORREIRA 

BLANCO, RAFAEL MILANI BLANCO
8255-22-SJP-HAB EMERSON MARTINI
7290-22-SJP-HAB FABIO LUIS DE VASCONCELOS RIBEIRO
7287-22-SJP-ALV FABIO LUIS DE VASCONCELOS RIBEIRO
8583-22-SJP-ALV FABIO MARCONDES CARVALHO DA PALMA
6778-22-SJP-HAB FABIO RENATO FERREIRA
9271-22-SJP-HAB FABRICIO DE ALMEIDA FAVARO
6185-22-SJP-ALV FERNANDO MALM FERNANDES
8546-22-SJP-VIA FLÁVIO AUGUSTO BOLDRIN
8433-22-SJP-ALV FLÁVIO AUGUSTO BOLDRIN
7563-22-SJP-HAB FRANCISCO ANTONIO SIEBRA
4533-22-SJP-HAB FRANCISCO ANTONIO SIEBRA
9569-22-SJP-VIA FRANCISCO GUIMARÃES DIAS
8756-22-SJP-ALV G. R. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVÉIS E 

CONSTRUÇÃO LTDA
7778-22-SJP-HAB GILBERTO ALVES DE SOUZA
7777-22-SJP-ALV GILBERTO ALVES DE SOUZA
9291-22-SJP-VIA GILBERTO ORTIS MONTEIRO
8690-22-SJP-ALV GILBERTO TOMA
7533-22-SJP-HAB GIOVANE DE LIMA SILVA
8308-22-SJP-ALV GIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, LIVIA 

REGIA PEREIRA DOS SANTOS
7776-22-SJP-VIA GUSTAVO DAYREL OSTERMANN
7403-22-SJP-HAB HENRIQUE DE SOUZA BERGO
9532-22-SJP-VIA INDÚSTRIA DE MOLA RIO PRETO
7680-22-SJP-HAB IVAIR FERREIRA DE SOUZA
7679-22-SJP-ALV IVAIR FERREIRA DE SOUZA
8682-22-SJP-ALV JAMES HENRIQUE DE FREITAS CARVALHO
4960-22-SJP-HAB JONAS HENRIQUE DO NASCIMENTO, 

SHIRLEY DA SILVA SOARES DO NASCIMENTO
8479-22-SJP-HAB JOSÉ ANTONIO DE DEUS
8462-22-SJP-ALV JOSÉ ANTONIO DE DEUS
8467-22-SJP-HAB JOSÉ ANTONIO DE DEUS
6946-22-SJP-ACE JOSE CARLOS CARSONI ME

8562-22-SJP-EDI JOSÉ EDUARDO DE MELLO
7765-22-SJP-HAB JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR
5606-22-SJP-EDI JOSÉ LINO PASCUTTI
7560-22-SJP-ALV JOSE PURINI NETO
9397-22-SJP-VIA JULIANA LUSTOZA DA SILVA
9277-22-SJP-HAB JUSCELINO DONIZETE MARTINS
8510-22-SJP-VIA KARINA CARLA MOREIRA MONTEIRO
8579-22-SJP-ALV KELLY CRISTINA TOME ARIMURA
8939-22-SJP-ACE LABORCLIN RIO PRETO LIMITADA
8400-22-SJP-HAB LAERCIO MIRANDA
7840-22-SJP-HAB LAIS APARECIDA LIMA DE SOUZA
9109-22-SJP-HAB LEANDRO PERPETUO FERNANDES
8654-22-SJP-ALV LEANDRO RODRIGUES SOARES
6670-22-SJP-HAB LEONICE ANTONIA DOS SANTOS
7635-22-SJP-HAB LIVIA HELENA THEVENARD
7517-22-SJP-HAB LIVIA MASTRICHI TEIXEIRA
690-22-SJP-ALV LIVIA MASTRICHI TEIXEIRA, FERNANDO 

HENRIQUE GONÇALVES
9325-22-SJP-VIA LUCIANO PEDRIN CARVALHO FERREIRA
7848-22-SJP-ALV LUIS EDUARDO DE CAMPOS FEIO
7299-22-SJP-ALV LUIS FERNANDO BARBOSA
7937-22-SJP-VIA LUIZ EDUARDO DE CAMPOS FEIO
9513-22-SJP-ALV LUIZ FERNANDO STEFANINI
7180-22-SJP-HAB LUIZ GUSTAVO ARES KABBACH
6635-22-SJP-HAB LUIZ JOSÉ DA SILVA JUNIOR
8676-22-SJP-ACE MACFER-RIO COMERCIO DE FERRAMENTAS 

LTDA
3080-22-SJP-HAB MANOEL MESSIAS DE ARAUJO NETO
5759-22-SJP-VIA MARCELINO SIMÃO DA ROCHA
4904-22-SJP-ALV MARCELINO SIMÃO DA ROCHA
7418-22-SJP-HAB MARCELO HENRIQUE MARQUETTI
5118-22-SJP-ACE MARCELO TRUZZI OTERO
3828-22-SJP-ALV MARCELO TRUZZI OTERO
7738-22-SJP-ALV MARCIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA
5333-22-SJP-HAB MARIA HELENA ESTRADA
4600-22-SJP-HAB MARIA HELENA ESTRADA
5620-22-SJP-HAB MARIA LUIZA ROCHA DA SILVA
4978-22-SJP-HAB MARISA APARECIDA ANTUNES DE SOUZA
8892-22-SJP-VIA MARLI PEDRO DE CELLES
7714-22-SJP-AUT MAURO CAMARGO RODRIGUES, VALDETE 

APARECIDA CASSETE RODRIGUES, SINEILO 
CANOVAS PABLOS, ADRIANA REGINA 
BAPTISTA PABLOS

8577-22-SJP-HAB MAURO CESA PEREIRA DE SOUZA
9516-22-SJP-VIA MAURO DE FERNANDO
7855-22-SJP-HAB MAURO DE FERNANDO
9354-22-SJP-HAB MILENA BERNARDES DA SILVA
6040-22-SJP-ALV MIQUEIAS OLIVEIRA PINHEIRO
5983-22-SJP-AUT MITIO & MASSAMI LTDA. ME.
5390-22-SJP-ALV MONICA ALINE DIAS MONCAO
7190-22-SJP-HAB MONTE D OURO EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA
8227-22-SJP-ALV MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
6236-22-SJP-ALV NATAN DELLA VALLE ABDO
8992-22-SJP-HAB NILTON CESAR FERREIRA FIRMINO
7757-22-SJP-HAB PAULO CESAR MOLINA JUNIOR
6454-22-SJP-HAB PAULO DA SILVA PEREIRA
7993-22-SJP-HAB PAULO HENRIQUE SILVA VAZ
8524-22-SJP-ALV PEDRO HENRIQUE LEAL MOROZINI
9429-22-SJP-VIA RENAN LEONARDO FERNANDES
8883-22-SJP-ALV RENATA DA SILVA PRETI VILELA
9121-22-SJP-EDI RENATA JORGE CORSINO DE PAULA
9508-22-SJP-VIA RENATO LUIS MARTINS
8211-22-SJP-VIA RESIDENCIAL PARQUE VILA NOBRE SPE - 

LTDA
7713-22-SJP-ALV RESIDENCIAL PARQUE VILA NOBRE SPE - 

LTDA
9152-22-SJP-VIA ROBERTO SA AQUINO PEREIRA
8164-22-SJP-VIA ROCHA & GOMES PARTICIPAÇÕES LTDA
7381-22-SJP-VIA ROCHA & GOMES PARTICIPAÇÕES LTDA
8779-22-SJP-SUB RODOLFO BORGES ASTI
7625-22-SJP-HAB RODRIGO ROBERTO TASSO
6473-22-SJP-ACE ROGERIO PAVIM GARCIA
7612-22-SJP-ALV ROSANA APARECIDA PEREIRA
8897-22-SJP-VIA ROSANA APARECIDA PEREIRA
9120-22-SJP-HAB RUTE DAN
8173-22-SJP-ALV SAMUEL FURTADO LEITE
6429-22-SJP-ACE SCARPIM ODONTOLOGIA LTDA
9552-22-SJP-VIA SERGIO MENDES BRAZ
9258-22-SJP-VIA SILVANA MEIKO ITOYAMA CARMONA
6478-22-SJP-ALV SORAIA ROGÉRIA FAQUIN BEZERRA
9240-22-SJP-HAB SUELLEN PERES CARDOSO SILVA
9014-22-SJP-VIA TATIANA MENDES SALLES
1822-22-SJP-LCO TATIANA MENDES SALLES
1855-22-SJP-HAB TATIANA MENDES SALLES
6931-22-SJP-HAB THIAGO CAPRISTO CASTRO
6921-22-SJP-VIA THIAGO CAPRISTO CASTRO
6901-22-SJP-ALV THIAGO CAPRISTO CASTRO
5771-22-SJP-HAB VANDERLEI MOROZINI JUNIOR
5826-22-SJP-ALV VERONILDE DA SILVA PEREIRA
6669-22-SJP-ALV VINÍCIUS DOS SANTOS MONTEIRO
8763-22-SJP-HAB VINICIUS FERREIRA FRANCO
8762-22-SJP-ALV VINICIUS FERREIRA FRANCO
9493-22-SJP-VIA VITOR RODRIGUES BERTO
5797-22-SJP-ALV VIVIANE MOERDAUI
8793-22-SJP-VIA WALTER CAUR DE LIMA ARAUJO
8792-22-SJP-ALV WALTER CAUR DE LIMA ARAUJO
9293-22-SJP-ALV WEVERTON RIBEIRO DE ARAUJO
9160-22-SJP-VIA WILIAN FERNANDO VAICO PUGLIA
8480-22-SJP-ALV WILMAR GONZALES LOURENÇÃO, ADRIANA 

LIMA DE SOUZA GONZALES
7472-22-SJP-LCO ZACHARIAS RIO PRETO ADMINISTRAÇÃO DE 

IMÓVEIS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – PROTOCOLOS 
INDEFERIDOS (22/08 A 26/08/2022)

PROTOCOLO REQUERENTE
9678-22-SJP-INF AMANDA CRISTINA MASSI
9484-22-SJP-VIA CARLOS ALBERTO AUED
9481-22-SJP-VIA CARLOS ALBERTO AUED
9554-22-SJP-VIA CARLOS ALBERTO AUED
9553-22-SJP-VIA CARLOS ALBERTO AUED
9555-22-SJP-VIA CARLOS ALBERTO AUED
9483-22-SJP-VIA CARLOS ALBERTO AUED
9482-22-SJP-VIA CARLOS ALBERTO AUED

8168-22-SJP-ACE CASA DE REPOUSO PARA TERCEIRA IDADE 
SANTA FE LTDA

8408-22-SJP-ACE COMUNIDADE EVANGÉLICA MORIAH SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

6582-22-SJP-ACE CORSATIS CLINICA DE ESTETICA CORPORAL 
E FACIAL LTDA

7008-22-SJP-DIR CRMF PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA

8319-22-SJP-DIR ELMA ENEIDA BASSAN MENDES
4647-22-SJP-DIR GABRIEL PEREIRA LIMA

8988-22-SJP-DIR GARETTI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 
LTDA

9605-22-SJP-VIA GENI TEIXEIRA
6271-22-SJP-ALV GUIOMAR APARECIDA MAGRI PORTO

9327-22-SJP-ACE IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL 
FORMOSA

9563-22-SJP-VIA INDUSTRIA DE MOLAS RIO PRETO LTDA
9648-22-SJP-VIA INDÚSTRIA DE MOLAS RIO PRETO LTDA
7952-22-SJP-VIA J. P. NARDIN & NARDIN LTDA ME
9504-22-SJP-VIA JOÃO VALDIR PASSARINI
9509-22-SJP-VIA JOÃO VALDIR PASSARINI
9495-22-SJP-VIA JOÃO VALDIR PASSARINI
4545-22-SJP-HAB JOSE BRANCALHONE
4544-22-SJP-ALV JOSE BRANCALHONE
8722-22-SJP-DIR JULIO DE OLIVEIRA AZENHA FILHO
9472-22-SJP-VIA KILZA ALESSANDRA SANTOS PEREIRA
8397-22-SJP-APR LMDF PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA
9281-22-SJP-ACE MARCELO SOARES HIDRAULICA LTDA
9450-22-SJP-VIA MARCIO ROGERIO MACHADO
9288-22-SJP-ALV MAURÍCIO SARTÓRIO CARLOTTI
8768-22-SJP-ACE N. IMBRIZI CABELEIREIROS EIRELI

8828-22-SJP-ACE REAL ALLIANCE ADMINISTRADORA DE BENS 
PRÓPRIOS LTDA

9510-22-SJP-VIA RENATO LUÍS MARTINS
8409-22-SJP-ACE ROBSON REIS SILVA

9507-22-SJP-VIA ROGÉRIO SORIANO SÓCIO
5421-22-SJP-ALV SANDRA DA COSTA LEITE
8811-22-SJP-ACE STAFF’S RECURSOS HUMANOS LTDA

9341-22-SJP-ALV SUCCESPAR REAL ESTATE 
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

9041-22-SJP-PRO SUCCESPAR REAL ESTATE 
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

8557-22-SJP-PRO SUCCESPAR REAL ESTATE 
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

7232-22-SJP-DIR ZFJ GESTÃO DE IMÓVEIS E 
EMPREENDIMENTOS LTDA

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 71/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 105/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 44/2022
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de internação de 
repouso para idosos em grau III.
Data da realização da Sessão Pública: 20/09/2022
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, 26 de agosto de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.

Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

Editais

Expresso Itamarati S.A.
CNPJ nº 59.965.038/0001-41 - NIRE nº 35.3.00321766
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: 11.07.2022, 10h00, sede da Companhia. Presença: Acionistas representando a 
totalidade das ações da Companhia. Deliberações por unanimidade: I) Constituição da FILIAL 0033 
- COSTA RICA - MS, Avenida José Ferreira da Costa, nº 3451, Vale do Amanhecer, CEP: 79.550-000; 
II) Constituição da FILIAL 0034 - MINEIROS - GO, Rodovia GO 341, s/nº, Qd. 106, Lote 0, Bairro 
Popular, CEP: 75.837-738; III) Alteração do Endereço da FILIAL 0018 - VOTUPORANGA - SP, CNPJ: 
59.965.038/0024-38, para Avenida Emílio Arroyo Hernandes, 4727, Sala 1, Bairro Pozzobon, CEP: 
15.503-027; IV) Alteração do art. 2º do Estatuto Social, face deliberações anteriores; V) Consolidação 
do Estatuto Social. Publicação da ata, lavrada em livro próprio, realiza-se na forma de extrato (art. 130, 
§3º, Lei nº 6.404/1976). São José do Rio Preto, 11.07.2022. Mesa: Presidente - Joaquim Constantino 
Neto; Secretária - Maria José Cícero Oger Affonso. Acionistas: A. Oger Participações e Empreendimentos 
Ltda.; M.I. Participações e Empreendimentos Ltda. e Comporte Participações S.A. JUCESP 
nº 414.134/22-9 em sessão de 11/08/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

(11) 3121-5555

www.luzpublicidade.com.br



SAMPAIO
SÉRGIO

amaralsampaio@hotmail.com

ESPAÇO DE LAZER 

Reservas para espaços 
lazer dos Frentistas no litoral 
começa dia 1º de setembro

As reservas para os fren-
tistas desfrutarem momen-
tos de lazer e descanso no 
litoral paulista podem ser 
feitas a partir do próximo 
dia 01º de setembro.

O Sindicato dos Frentis-
tas de Rio Preto e região tem 
três espaços de lazer sendo 
uma casa na cidade de Ita-
nhaém e dois apartamentos 
em Mongaguá.

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

Todo o dia 1º de cada 
mês abre-se reservas para 

dois meses posteriores – 
exemplo – a partir da pró-
xima quinta-feira, dia 01º 
as reservas estarão abertas 
para agendar a viagem para 
o mês de novembro.

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

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

                                              Bancários 
Nas negociações desta terça-feira com o Comando Nacional 
dos Bancários, a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) 
elevou a proposta de reajuste para os vales alimentação e 
refeição (VA/VR) aos trabalhadores. O índice proposto foi do 
equivalente a 100% do INPC, estimado em 8,88%. Até então, 
os bancos ofereciam reajustes aquém da inflação. Mas a rei-
vindicação dos representantes da categoria é de aumento 
correspondente à chamada inflação dos alimentos, calculada 
em 15,37%.

                 Correios
Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT) podem entrar em greve a partir de 1º de setembro, um 
mês depois da data-base, devido ao impasse nas negociações 
salariais. Representantes da categoria participaram de mani-
festação, na última terça-feira (23), diante da sede da estatal, 
em Brasília, também contra a tentativa de privatização dos 
Correios e do que os sindicalistas chamam de perseguições 
políticas internas. Dessa forma, assembleias estão marcadas 
para o próximo dia 31, quando se decidirá, ou não, pela greve.

Reajustes
O resultado das campanhas salariais finalizadas em julho 
trouxe reajustes salariais piores em relação aos meses an-
teriores. Quase metade dos reajustes (47,3%) ficou abaixo da 
variação medida pelo INPC-IBGE, segundo o Dieese. Outros 
31,8% tiveram ganho real e 20,8% foram equivalentes ao índi-
ce oficial, que se mantém na casa dos dois dígitos. O IPCA em 
12 meses, até julho, soma 10,07% e o INPC, 10,12%.

RAPIDAS & TRABALHO

Motoristas: Vale

O Sindicato dos Moto-
ristas de Rio Preto e região 
iniciou as negociações com 
representantes da usina Vale 
de Onda Verde.

Segundo Daniel Rodri-
gues, presidente do sindicato, 
essa é a única negociação 
que acontece fora da data 
base de maio – ele destaca a 
negociação a parte do setor 
acontece em igualmente para 
outros sindicatos que tem 
trabalhadores no setor e a 
data base desta unidade é 1º 
de setembro.

A reunião acontece na 
última segunda-feira, dia 22, 
onde foi entregue a pauta de 
reivindicações onde o pedido 
principal e a reposição de 
100% do INPC (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor) 
do período.  “Acreditamos 
que o índice que for o do perí-
odo será o reajuste fechado”, 
salientou Rodrigues.

Nas próximas semanas 
devem acontecer outras ro-
dadas de negociação e eles 
esperam fechar o Acordo o 
mais rápido possível.

Sérgio SAMPAIO
amaralsampaio@hotmail.com

CAMPANHA SALARIAL 

Fechado Acordo Coletivo dos hoteleiros
O Sindhoteleiros  (Sindi-

cato dos Trabalhadores no 
Comércio Hoteleiro, Bares, 
Restaurantes e Similares) de 
Rio Preto e Região fechou o 
Acordo Coletivo deste ano 
com a conquista de 100% 
da inflação acumulada do 
período.

Segundo Leandro Lucas de 
Sousa, presidente do sindica-
to, diferente e anos anteriores 
às tratativas foram rápidas 
e o Acordo foi firmado com 
a reposição do INPC (Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor) cheio que foi 

de 11,91% – percentual que 
elevou o piso normativo para 
R$ 1.989,31 e o Vale Alimen-
tação de R$ 213,75. A data 
base da categoria é o dia 01º 
de julho.

O sindicalista relembra 
que este ano apenas as cláu-
sulas econômicas foram ne-
gociadas por sua vez as so-
ciais se mantiveram as mes-
mas de Acordos anteriores.

“Todas as empresas tem 
que pagar o retroativo no 
mês de setembro (junto com 
o reajuste fechado).”, salien-
tou Sousa.
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O Sindalquim (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
da Fabricação do Álcool, Quí-
micas e Farmacêuticas) con-
cluiu a compra de parte dos 
materiais que farão parte do 
Kit Escolar 2023.
Segundo João Pedro Alves Fi-
lho, presidente do sindicato, 
eles já acabaram de montar 
os kits com os materiais pe-
quenos: como lápis, caneta e 
borracha – essa semana foi 
concluída a compra destes 
materiais que farão parte dos 
6 mil kits que serão entregues 
nesta primeira etapa.
O sindicalista salienta que de-
pois do dia 02 de novembro 
irão iniciar a entrega dos kits 

Sindalquim conclui 
compra de parte dos 
materiais dos kits escolares

AUXÍLIO ESCOLAR 

Entrega vai deve come-
çar  depois do dia 02 de 
novembro

no setor Químicos, passando 
depois para o pessoal do su-
croalcooleiro, da Reciclagem 
e Farmacêutico.
“Lembrando que as pessoas 
que já pegaram o material de 

2022 não precisará pegar o 
cadastro. Porém os novatos 
irão precisar pegar a ficha e 
preencher e anexar o com-
provante escolar”, salientou o 
presidente.

A expectativa da diretoria é 
concluir a entrega de todos os 
kits ainda em 2022.
Mais informações nas redes 
sociais do sindicato: Sindal-
quim. 


