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COFRES PÚBLICOS

Rio Preto vai perder R$ 10,2 mi em 
repasses com redução do ICMS
Ao fazer o anúncio, Garcia disse ter expectativa que a redução termine na bomba de combustível em torno de R$ 0,50

POLÍCIA

PM de folga dá 
no tiro no pé de 
ladrão armado 
com faca
Um aposentado, de 61 
anos, ouviu um barulho 
estranho no telhado de 
sua casa ligou para o 190 e 
para o vizinho, que é pm. O 
policial deu voz de parada 
para o suspeito, que estava 
furtando fios do imóvel, 
mas ele veio em sua direção 
com uma faca e acabou 
sendo baleado. 
CIDADES Pág.4

MORTE

Homem é 
encontrado 
sem vida em 
banco de praça

FRANÇA EM 
RIO PRETO
Pré-candidato a governador, 
Marcio França vem a Rio Preto 
no próximo sábado para encon-
tro político. 
POLÍTICA  Pág.3

CIDADES  Pág.4

Empresa é suspeita de vender diplomas
Uma empresa de ensino instalada na rua General Glicério, no Centro de Rio Preto, foi notificada pelo Procon no fim 
da manhã desta segunda-feira, 27, por suposta venda irregular de diplomas. O órgão deu prazo de sete dias para o 
proprietário da empresa se defender das denúncias de suposta venda de certificados e históricos escolares de ensino 
supletivo. CIDADES Pág.5

Com a redução de 25% para 
18% no Imposto Sobre Cir-
culação de Mercadorias 
(ICMS) feita pelo governa-
dor Rodrigo Garcia (PSDB) 
nesta segunda-feira (27), Rio 
Preto vai deixar de receber 
transferências de R$ 10,2 mi-
lhões este ano, afirma o pre-
feito Edinho Araújo (MDB). 
O governador reduziu o 
ICMS no Estado de São 
Paulo, após aprovação de 
lei federal sancionada pelo 
presidente.
                   CIDADES Pág.5

Nesta segunda-feira os moradores realizaram o segundo protesto em três dias e devem ir à sessão da Câmara desta terça-feira (28)

O América fez o seu último jogo neste fim de semana. Jogando fora de casa, o Rubro conseguiu 
arrancar um empate em 3 a 3 com o Catanduva. Saiba mais.          ESPORTESPág.6

PEDAGOGIA

Educação 
solta lista de 
estagiários 
selecionados

ORÇAMENTO

LDO entra 
em votação 
final hoje 
na Câmara

A Secretaria de Educação 
de Rio Preto divulgou o 
resultado final do processo 
seletivo 03/2022 para a 
formação de cadastro de 
reserva para contratação 
de Estagiários de Pedago-
gia. Os convocados serão 
chamados conforme a de-
manda a classificação final 
conforme as necessidades 
da rede. CIDADES Pág.5

Com total de sete emen-
das os vereadores votam 
nesta terça-feira, 28, em 
segundo turno, o projeto 
da Lei de Diretrizes Orça-
mentarias (LDO) que co-
meça definir o orçamento 
municipal para o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) no 
próximo ano. Na LDO 
técnicos da Fazenda e 
Planejamentos estipulam 
total de R$ 2,6 bilhões, 
valor superior em mais de 
R$ 500 milhões deste ano.  
CIDADES Pág.3

O Novorizontino venceu o Bahia por 1 a 0, jogando na 
Arena Fonte Nova, em Salvador, neste sábado (25). Assim 
o Tigre chega a 17 pontos e ocupa a 11ª colocação. Amanhã 
o time recebe o Vasco em casa.         ESPORTES Pág.6

BRASILEIRÃO

Palmeiras 
cede e Avaí 
arranca 
empate
ESPORTES   Pág.6

ATLETAS

Rio Preto terá 
corrida de 
inclusão 
para o CAD
ESPORTES  Pág.6 BEZINHA

Novorizontino vence Bahia e 
recebe o Vasco amanhã

FUTEBOL

PROCON

REQUERIMENTO

Vereador 
quer convocar 
Secretário 
da Saúde
Requerimento protoco-
lado nesta segunda-feira, 
27, na Câmara Municipal, 
solicita a convocação do 
secretário de Saúde de 
Rio Preto, Aldenis Borim, 
para dar esclarecimentos 
sobre a lotação das UPAs 
e prestação de serviços de 
saúde na cidade. O pedido 
é do vereador João Paulo 
Rillo (Psol)
POLÍTICA Pág.3

Protesto contra 
fechamento de UBS
Os moradores da região do Jardim da Felicidade 
decidiram apresentar, durante a sessão da Câmara 
desta terça-feira (28), um abaixo-assinado pedindo 
apoio dos vereadores para impedir o fechamento 
da Unidade Básica e Saúde (UBS). O fechamento 
foi anunciado pela Prefeitura. Houve protestos no 
sábado (25) e nesta segunda-feira.  CIDADES Pág.5

Eleven

Divulgação
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COMO VAI SUA SAÚDE PSIQUICA?!

Compromissos eleitorais em tempos de disrupção

E por falar em Festas 
Juninas, não poderíamos 
deixar de fora uma breve 
análise sobre tais comemo-
rações populares, que outro-
ra se relacionaram dentro 
da Sociologia, Antropologia, 
Folclore, e porque não à 
Psicologia! 

Festas que acontecem 
tradicionalmente no mês de 
Junho, trazem relações com 
a fecundidade da terra e suas 
práticas agrárias, rendendo 
culto a São João Batista, cuja 
fogueira, enquanto símbolo 
maior, é a marca mais tra-
dicional. 

Sendo assim, as festi-
vidades que acontecem no 
mês de Junho, se tornaram 
um símbolo, e como tal, cabe 
aqui uma pequena reflexão 
comportamental da relação 
com a data e com as pessoas 
com ela envolvidas.

Faz-se alusões a balões 
que sobem pelo calor do 
fogo, músicas típicas, comi-
das que lembram o Sertão 
e o tipo de colheita que 
é comum a ele, e até ao 
“amor” que se destina ao 
outro durante as danças 
típicas. Aqui um trechinho 
pra recordar: “e no terreiro, 
o teu olhar, que incendiou 
meu coração”!

Dentro da Psicologia 
Comportamental, as festas 
trazem uma descrição e 
uma análise que chamamos 
funcional. Podemos então 
observar comportamen-
tos individuais e culturais 
de tais práticas. De com-
portamentos simples aos 
mais complexos, como as 
interações sociais, a manei-
ra de falar “acaipirada” ou 
não, a cognição, podem ser 
passiveis de se descrever e 
investigar.

Dentro do que chama-
mos de Cultura, o reforço 
vem dos grupos sociais, 
sendo assim a pratica de 
festas, em especial as juni-
nas, que são mantidas por 
longas décadas por meios 
reforçadores, ou seja, in-
dividualmente ou coletivo, 
eles se mantém enquanto 
comportamento que traz um 
certo “bem estar” a quem 
delas participam!

A realização da festa na 
data já instituída, os quitu-
tes a serem elaborados, as 
vestimentas adequadas, as 
bebidas típicas, a música, os 
pares na quadrilha, dentre 
outros, são o que chamamos 
de reforços para que ela 
ocorra. Aqui podemos ana-
lisar individualmente cada 
movimento a ser feito, e de 
maneira mais abrangente a 
Cultura, que permeia todo o 
contexto e envolve compor-
tamentos mais complexos, 
que podem determinar tais 
outros comportamentos in-
dividuais ou coletivos.

Tal entrelaçamento com-

portamental dependerá da re-
lação de tais comportamentos, 
tanto do indivíduo quanto da 
comunidade evolvida a uma 
situação agregada, ou seja, a 
própria festa em si e seus cos-
tumes, e também das consequ-
ências desse ambiente festivo 
que seleciona como ocorrerão 
tais relações, ou seja, se serão 
“boas”, ou “ruins”! 

De uma maneira ou de ou-
tra, o comportamento exercerá 
uma função nesse ambiente.

O interesse por parte da 
psicologia, em especifico a da 
Análise do Comportamento, 
se dá em observar e estudar 
como as práticas culturais 
exercem papel no comporta-
mento humano, que podem 
ter sido transmitidos para os 
indivíduos, por meio de con-
sequências já experienciadas 
por eles mesmos e, que foram 
posteriormente, transmitidas 
ao grupo social, desde muitas 
gerações, aqui neste caso, se 
realizarem festas juninas.

E outra situação seria a 
similaridade, na qual o indi-
víduo passa por recorrentes 
experiências pessoais, mas que 
não são de transmissão gera-
cional, ou seja, não é passada 
por tradição cultural aprendi-
da. Um exemplo seria ter ido 
a uma festa de menor abran-
gência, como uma Congada, 
que caracteriza disputas entre 
o povo do Congo e Angola, e 
que comumente se dá em Per-
nambuco. Está tem tradição 
mais especificamente em uma 
região do país e não em todo 
território.

Podemos então dizer que 
a prática cultural de uma de-
terminada ação, ou seja, nes-
te caso de realizar esse tipo 
de festa junina, continua se 
mantendo pois contribui para 
a sobrevivência dessa mesma 
cultura! Ousamos dizer que 
ela se retroalimenta para so-
breviver!

Também as práticas reli-
giosas corroboram para man-
ter culturalmente tais festas 
juninas, pois foram selecio-
nadas socialmente por suas 
consequências como abrigo 
e suporte social, que podem 
trazer benefícios às práticas 
culturais se manterem a longo 
prazo.

Tais implicações, culturais 
e individuais, podem ser ana-
lisadas pelo viés da Cultura, 
que mantém um universo 
simbólico muito extenso. Nes-
se contexto, os indivíduos 
podem interpretar e tentar 
guiar, de certa maneira, suas 
experiências e atitudes para 
consigo mesmo e para com 
os outros do grupo social. 
Enquanto festa simbólica e 
os símbolos que nela contém, 
como os que citamos acima, 
poderão determinar quais 
circunstancias, ações, fatos, 
consequências, dentre outros 
observáveis funcionalmente, 
poderão exercer controle so-

Ademar Luiz Rodrigues, natural de 
Penápolis-SP, faleceu aos 82 anos de 
idade. Era solteiro. Será sepultado no 
dia 26/06/2022 às 11h, saindo seu 
féretro do velório São João Batista 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Therezinha Fanelli, natural de Bata-

FALECIMENTOS E MISSAS

tais-SP, faleceu aos 93 anos de idade. 
Era divorciada e deixa os filhos Sergio 
Luiz Fanelli de Lima, Mauro Eduardo 
Fanelli de Lima, Paulo Fernando, Sil-
vio Roberto (falecido). Será sepulta-
do no dia 25/06/2022 às 15h, saindo 
seu féretro do velório Jardim da Paz 
para o Cemitério Jardim da Paz.

A aplicação de mais de 
um recurso tecnológico para 
mediar o processo de ensino 
aprendizagem, em si não é 
e nunca foi novidade, basta 
lembrar da correspondência 
escrita, as famosas cartas, 
trocadas entre mestres e seus 
aprendizes que remonta des-
de a Grécia Antiga em 387 
A.C., com a escola de filosofia 
fundada por Platão, de onde 
se originou o conceito de 
Academia.

A combinação de méto-
dos, técnicas e recursos para 
viabilizar a interação presen-
cial e não presencial entre os 
elementos fundamentais do 
processo de ensino-aprendi-
zagem é o que torna o mo-
delo de ensino híbrido. Para 
ser reconhecido como tal, 
essa combinação deve ser 
implementada baseada em 
uma proposta pedagógica 
planejada para potencializar 
a contribuição de cada tipo de 

O ensino híbrido pós-pandemia 
veio para ficar
Josué Viana

as discussões sobre os modelos híbridos 
no ensino ganharam força e visibilidade, 
apesar de já fazerem parte do cotidiano 
das instituições de ensino

interação.
Com a pandemia, e a neces-

sária interrupção das intera-
ções presenciais, tivemos o mo-
vimento de migração das aulas 
presenciais para aulas remotas 
mediadas por plataformas de 
comunicação via Internet, que 
acelerou e deu notoriedade às 
soluções de ensino a distância. 
Com o retorno às aulas pre-
senciais, as discussões sobre 
os modelos híbridos no ensino 
ganharam força e visibilidade, 
apesar de já fazerem parte do 
cotidiano das instituições de 
ensino, principalmente, do 
segmento superior, há mais de 
uma década. Com as experiên-
cias impulsionadas pelo dis-
tanciamento social, o cerne da 
discussão avançou e passou a 
ser sobre o aprimoramento das 
soluções de ensino não presen-
ciais e a integração harmônica 
com o ensino presencial.

A integração dos diversos 
métodos de ensino-aprendi-
zagem, tanto presenciais como 
não presenciais, agora avança 
a passos largos, resultante das 
lições aprendidas e, também, 
da mudança da natureza do 
trabalho que impõe novas 

competências capazes de im-
plementar e produzir soluções 
para os novos desafios do mun-
do contemporânea onde o real 
e o virtual estão cada vez mais 
integrados.

Hoje o que vemos é um 
processo de consolidação de 
um novo ensino, em que as 
possibilidades de integração 
entre a sala de aula física e a 
virtual foram potencializadas 
após a superação das amarras 
de preconceitos cultivados no 
passado. Com a pandemia, esta 
geração descobriu, ou melhor, 
redescobriu o que os mestres 
de 387 A.C já sabiam: o pro-
cesso de ensino-aprendizagem 
é vivo, colaborativo e utiliza 
todos os meios disponíveis 
para acontecer.

Gestor de Instituição de 
Ensino Superior na Estácio; 
formado em Pedagogia pela 
Estácio e Mestre em contabili-
dade pela USP.

*Josué Viana Gestor de 
Instituição de ensino Su-
perior na Estácio, formado 
em pedagogia pela Estácio 
e Mestre em contabilidade 
pela USP.

As campanhas relativas 
às eleições deste ano estão 
prestes a começar, criando 
grande expectativa quanto às 
propostas dos candidatos para 
a aceleração do crescimento 
econômico, enfrentamento dos 
problemas internos do Brasil e 
da conjuntura global marcada 
por pressões sobre os preços e 
dificuldades de oferta de produ-
tos e insumos. Muitos fatores, 
como as sequelas internacio-

ARTIGO

Fernando Valente Pimentel
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SAÚDE PSICOLÓGICA

ROSEMEIRE
BALLESTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 

bre o comportamento dos 
indivíduos.

Sendo assim, forma-se 
uma rede simbólica en-
tre os indivíduos que dela 
participam, possibilitando 
se verificar como os indiví-
duos reagem a elas e suas 
atitudes enquanto processos 
culturais. 

Ainda temos muito que 
investigar, pois nem sempre 
tais redes se formam para o 
benefício cultural do grupo 
social, acarretando bem 
estar e alivio a inúmeras 
situações que ocorrem den-
tro do grupo. Mas este é um 
assunto para outra vez.

Lembrando que a Psico-
logia tem seu compromisso 
não só com o indivíduo, mas 
com a coletividade, ao que 
a ela se destina, seu ciclo 
evolutivo, cultural, social, 
político e histórico. 

Portanto não é apenas 
a visão do indivíduo que se 
investiga, pois este está em 
permanente relação com o 
meio e seu ambiente. Neste 
sentido, o indivíduo sofre 
consequências advindas 
de tal ambiente e também 
as altera, ao selecionar e 
apresentar um novo com-
portamento. 

Vamos então, nesse mo-
mento festivo, apreciar o 
que a Cultura traz das fes-
tas juninas e que nos deixa 
enquanto inspiração, sen-
timento de alegria, “diver-
são”, união e relação afetiva 
entre grupos socialmente 
constituídos. 

“São João, São João, 
acende a fogueira do meu 
coração”!....

Continuaremos refletin-
do sobre este e tantos outros 
assuntos no próximo artigo 
semanal!

Lembramos que conhe-
cer o processo não limita 
a condição de se estar em 
processo psicoterápico. O(a) 
terapeuta psicológico(a) é o 
profissional que pode ofere-
cer um acolhimento comple-
to e avaliar os sofrimentos 
psíquicos de cada pessoa 
de maneira individual e 
única. Se você deseja saber 
mais sobre este assunto nos 
procure! Estamos sempre à 
disposição!

*E-mail:  psicoro-
s e b a l l e s t e r o 1 9 6 7 @
g m a i l . c o m  /  i n s t a -
gram: @rosemeire_te-
rapeutaskinneriana / 
watts:(14)997215150.

Psicóloga formada 
pela Instituição Muni-
cipal de São Manuel 
- Imessm - SP; Aprimo-
ramento pelo ITCR (Ins-
tituto de Terapia por 
Contingencias de Refor-
çamento de Campinas) 
- SP: Demais cursos no 
Lattes Rosemeire A. B. 
Ballestero.

ARTIGO

nais remanescentes da pandemia 
e o conflito entre Rússia e Ucrâ-
nia, estão fora de nosso controle. 
Por isso, precisamos resolver o 
que está ao alcance da vontade 
política e das decisões do Estado, 
em sintonia com os interesses 
maiores, anseios e prioridades 
dos brasileiros. 

Se arrumarmos nossa casa, 
com certeza estaremos mais 
preparados para nos posicionar 
de modo mais competitivo e es-
tratégico no turbulento cenário 
mundial. Nesse contexto, são 
imprescindíveis as reformas 
estruturantes que seguem pen-
dentes, aguardando aprovação 
no Congresso Nacional. As mais 
relevantes e urgentes são a tri-
butária, para que tenhamos um 
sistema de impostos menos 
oneroso, mais justo e equânime 
entre todos os setores e pessoas 
físicas, e a administrativa, de 
modo que o Estado passe a ser-
vir à sociedade com eficácia e 
produtividade. 

Ao mesmo tempo, precisa-
mos, de imediato, buscar o equa-
cionamento das contas públicas 
e trabalhar para que a inflação 
volte ao centro da meta, em 
equilíbrio com o câmbio e taxas 
de juros menores. A agenda de 
combate à desigualdade também 
é crítica. Os programas sociais 
são necessários, mas a oportu-
nidade de sermos uma nação 
realmente desenvolvida brota da 
educação e da cultura, com pro-
jetos substantivos e geração de 
empregos de qualidade. Assim, 
é urgente manter não apenas a 
universalização das matrículas, 
uma conquista importante, mas 
atingir um novo patamar de 
excelência no ensino, em todas 
as etapas. Temos capacidade 
para fazer isso, como se observa 
nas escolas do Sesi e do Senai e 
outras instituições do Sistema S. 
O País precisa de propostas 
concretas de quem se dispõe a 
ocupar os governos estaduais, 
a presidência da república e as 

cadeiras do Legislativo, para o 
crescimento sustentado e sus-
tentável e o bem-estar da popu-
lação. É fundamental priorizar 
questões como produtividade, 
infraestrutura, “custo Brasil” e 
seu impacto na competitividade, 
numa agenda que contemple 
aporte tecnológico, capacitação 
de recursos humanos, mudan-
ças climáticas, distribuição de 
renda, inclusão e diversidade, 
em sintonia com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) das Nações Unidas e dos 
princípios de ESG (governança 
ambiental, social e corporativa). 
Para viabilizarmos um Brasil 
mais próspero e desenvolvido há, 
ainda, uma estratégia inadiável: 
empreender política industrial 
eficaz e realmente capaz de 
sintonizar o País ao que se as-
siste em numerosas nações. O 
setor manufatureiro está sendo 
reposicionado com base numa 
nova realidade geoeconômica e 
geopolítica. 

Não se trata de copiar o 
modelo de ninguém, mas essen-
cialmente de resgatar um forte 
traço de nossa cultura econô-
mica, cuja gênese foi marcada, 
ao lado do extrativismo, pela 
indústria e, em particular, a têx-
til e de confecção, estando esta 
presente desde os primeiros anos 
do Brasil Colonial. Precisamos 
caminhar, sem demora, para 
um parque fabril permeado por 
inteligência artificial, internet 
das coisas, impressão 3D, robo-
tização e sustentabilidade. 

Carecemos, portanto, de 
uma política industrial com 
planejamento e previsibilidade, 
ancorada em P&D e que contem-
ple linhas especiais de crédito, 
incentivos à produção conforme 
vocações regionais e merca-
dológicas e regime tributário 
incentivador aos investimentos 
voltados à inovação, incluindo 
os bens de capital. Cumpre ao 
governo, em parceria com o setor 
privado, o fomento de pesquisa 

e ciência nas universidades e 
institutos públicos, remover 
obstáculos burocráticos e pro-
mover incentivos nas áreas em 
que haja vantagens competitivas 
ou interesse estratégico. 

São muitos os desafios co-
locados aos governantes e par-
lamentares a serem eleitos em 
outubro próximo. Porém, eles 
têm a seu favor diferenciais 
que poucos países oferecem aos 
seus gestores: grande potencial 
demográfico-mercadológico; 
população resiliente e com imen-
sa capacidade de superação; 
recursos naturais e minerais 
abundantes; a maior reserva 
hídrica do mundo; exuberante 
biodiversidade; e setores de ati-

vidade bem-estruturados. 
Tais fatores favoráveis à 

competitividade, associados à 
premência de recuperação do di-
namismo no crescimento do PIB, 
perdido nos últimos 30 anos, e as 
mudanças disruptivas suscitadas 
pela pandemia conferem respon-
sabilidades ainda maiores aos 

ocupantes de cargos eletivos. 
Não podemos mais nos dar ao 
luxo de postergar soluções.

*Fernando Valente Pi-
mentel é o presidente da 
Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil e de Con-
fecção (Abit).
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Política Petrobrás
Conselho da Petrobras elege Caio 
Mário Paes de Andrade como novo 
presidente até 13 abril de 2023.

Educação
Bolsonaro afirma que segue confiando 
no ex-ministro. Um dia após prisão, 
Milton Ribeiro foi libertado.

Requerimento protocolado 
nesta segunda-feira, 27, na 
Câmara Municipal, solicita a 
convocação do secretário de 
Saúde de Rio Preto, Aldenis 
Borim, para dar esclarecimen-
tos sobre a lotação das UPAs e 
prestação de serviços de saúde 
na cidade. 

Hoje
O pedido é do vereador 

João Paulo Rillo (Psol) que 
aponta uma série de novos 
acontecimentos na saúde local 
para convencer os demais par-
lamentares a aprovar o pedido 
de convocação do secretário, 
que será analisado na sessão 
desta terça-feira, 28. 

Rillo afirma que mesmo 
após um mês após abertura 
de leitos em unidade de saúde 
do bairro Fraternidade Rio 
Preto ainda enfrenta falta de 
vagas em hospitais, obrigando 
pacientes a ficarem internados 
em UPAs.

“A criação de 30 leitos de 
enfermaria não foi suficiente 
para arrefecer a superlotação 
de nosso sistema de saúde, 

Lotação de UPAs motiva pedido 
de convocação do secretário

SAÚDE

cuja taxa de ocupação está em 
71% de sua capacidade. Mesmo 
diante deste cenário crítico, o 
governo municipal anunciou 
o fechamento da atual UBS 
Jaguaré e também da UBS 
do Jardim Felicidade, que 
atendem pacientes dos bairros 
Jardim Felicidade, Rio Preto 
I, Santa Clara, Santa Ana, 
Residencial Cavalari, dentre 
outros”, afirma o vereador. 

Ocupação
Ainda segundo o requeri-

mento a taxa de ocupação dos 
leitos do Hospital de Base e 
da Santa Casa estão com 92% 
dos leitos de UTI ocupados e 
86% das vagas de enfermaria 

preenchidas. Os pacientes 
ainda enfrentam o problema 
da demora para a transfe-
rência para hospitais e têm 
permanecido irregularmente 
internados dentro das pró-
prias UPAs, uma vez que esta 
situação contraria normas do 
próprio Conselho Federal de 
Medicina (CFM). 

O vereador lembra da de-
mora para inauguração do 
Hospital Municipal da Região 
Norte, que ainda realiza os 
procedimentos licitatórios 
para a aquisição de materiais, 
equipamentos, bem como 
para a seleção da Organização 
Social gestora do complexo 
hospitalar, mostrados em re-

Segundo o requerimen-
to a taxa de ocupação 
dos leitos do Hospital 
de Base e da Santa Casa 
chegam a 92%

NO SÁBADO

Assediado pelo PT, 
França visita Rio Preto

Lotação de UPAs em Rio Preto motiva convocação do secretário de Saúde

Em meio a assédio do PT, Márcio França virá Rio Preto

O pré-candidato ao go-
verno de São Paulo pelo PSB, 
Márcio França, é aguardado 
em Rio Preto no próximo 
sábado, 2, durante evento 
com correligionários. Além da 
cidade, França também tem 
compromissos políticos em 
Olímpia e Barretos. 

O evento vai ocorrer no Ipê 
Park Hotel, entre Rio Preto e 
Cedral, às 10 horas. Um dos 
mais entusiastas da campanha 
de Márcio França ao governo 
de São Paulo é o ex-prefeito de 
Rio Preto, Valdomiro Lopes, 
também do PSB. No evento 
são esperadas centenas de li-
deranças do partido, políticos 
e simpatizantes da candidatu-
ra de França.

Mesmo com a manutenção 
da pré-candidatura ao governo 
do Estado, intensas movimen-
tações, em especial do PT, 
tentam convencer França a 
optar pelo Senado e apoiar o 
candidato petista Fernando 

Haddad, no Estado. 
O ex-presidente Lula e 

França se encontraram na 
última sexta-feira, 24, em São 
Paulo, para costurar a saída do 
candidato ao governo do PSB 
para o Senado. 

Existe a possibilidade de 
Françar anunciar a candida-
tura ao Senado, o que pode 
ocorrer ainda nesta semana. 
Além dessa costura, o PT avan-
çou nas conversas para a vice 
de Fernando Haddad e espera 
o sim de Marina Silva. 

Críticas 
França criticou a gestão 

de João Doria (PSDB) na ma-
nhã desta segunda-feira, 27, 
durante o Ciclo de Debates 
com empresários na sede da 
Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP). “Ele é bom 
para fazer eventos e achou que 
quando governasse São Paulo 
exerceria a mesma função”, 
disse França.

Divulgação

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Com total de sete emendas 
os vereadores votam nesta 
terça-feira, 28, em segundo 
turno, o projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentarias 
(LDO) que começa definir o 
orçamento municipal para 
o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) no próximo ano. 

Emendas
Na LDO técnicos da Fa-

zenda e Planejamentos esti-
pulam total de R$ 2,6 bilhões, 
valor superior em mais de R$ 
500 milhões do montante 

para este ano.
Inicialmente o projeto 

recebeu 28 emendas por 
parte de três vereadores: João 
Paulo Rillo (Psol), Renato 

Emendas à LDO elevam orçamento da 
Cultura e investimentos na Educação

VOTAÇÃO HOJE

Técnicos da Fazenda es-
tipulam total de R$ 2,6 
bilhões, R$ 500 milhões  
a mais que este ano

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Pupo (PSDB) e Pedro Roberto 
Gomes (Patriota). A maioria 
delas foi derrubada em plená-
rio, - 19 no total - e as restan-
tes incorporadas e aprovadas 
na primeira votação, quanto a 
legalidade. 

Destaque para as emendas 
que pedem a criação de mais 
vagas em creches, introdu-
ção de políticas de Educação 
Especial, previstas no Plano 
Municipal de Educação e, 
ainda no setor, ampliação da 
frota de transporte escolar. 

Outra emenda solicita que 
seja ampliado gradualmente 
o orçamento da Secretaria 
Municipal da Cultura, e outra 
que obriga o governo a reali-
zar audiências públicas para 
participação da população no 
planejamento do orçamento 
municipal. Se forem aprova-
das nesta terça as emendas 
são automaticamente incor-
poradas a peça original da 
LDO 2023. Mesmo assim 
Edinho tem a prerrogativa 
de veto, o que todos os anos 

447,5 milhões. 
Já para a pasta de Plane-

jamento e Infraestrutura Ur-
bana, da Secretaria Municipal 
de Obras, foram destinados 
R$ 235 milhões. 

Constam ainda na LDO de 
2023 o envio para a Empresa 
de Construção Popular (Em-
cop) o valor de R$ 1,8 milhão, 
outros R$ 282 milhões serão 
destinados à Riopretoprev e 
R$ 279 milhões para o Serviço 
Municipal de Água e Esgoto 
(Semae).

TOTAL

2,6 bi
É A ESTIMATIVA de or-
çamento para o próxi-
mo ano que consta na 
LDO, que será votada 
hoje pela Câmara

Emendas à LDO aumentam orçamento da Cultura e investimentos na Educação

acontece. 

Educação e Saúde 
Do total de R$ 2,6 bilhões 

que serão aplicados no custeio 
da administração pública, 
R$ 548 milhões serão para a 
Secretaria de Educação, con-
templando aumento de 2.244 
vagas na Educação Infantil e 
Ensino Fundamental. 

Segundo a texto da LDO, a 
Secretaria Municipal de Saú-
de apresenta custo estimado 
para seus programas de R$ 

Mudar nome 
e gênero não 
precisa de 
ação judical

A mudança de nome e 
gênero nos documentos é 
possível hoje em dia sem 
a necessidade de ação 
judicial. Qualquer pessoa 
com mais de 18 anos pode 
requerer ao cartório de 
registro civil de origem 
a adequação de sua cer-
tidão de nascimento ou 
casamento à identidade. 

A determinação res-
tringe a alteração somen-
te ao prenome, como Fi-
lho, Sobrinho ou Júnior. 
Não podem ser alterados 
os nomes de família, nem 
o novo nome pode coin-
cidir com o prenome de 
outro membro da família.

Como pedir
Se o pedido for feito 

em cartório diferente da-
quele em que foi inicial-
mente registrado, ele será 
remetido entre cartó-
rios para averbação pela 
Central de Informações 
de Registro Civil (CRC). 
Entre os documentos 
indispensáveis previstos 
estão a certidão de nas-
cimento, cópia do RG; 
CPF; cópia do título de 
eleitor e comprovante de 
endereço. Em média as 
taxas para a retificação 
somam, em 2022, o total 
de R$ 121,50 e, para rece-
ber a nova certidão, leva, 
em média, cinco dias, se 
a documentação estiver 
completa.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

cente reportagem do Dhoje 
Interior que tem impedido o 
início das atividades médicas 
do hospital. 

Convite
Caso o requerimento seja 

aprovado Aldenis Borim de-
verá comparecer obrigatoria-
mente na sessão da próxima 
semana. Nos últimos pedidos 
de convocação a base de apoio 
ao prefeito Edinho Araújo 
(MDB) tem convencido Rillo a 
retirar o pedido e aceitar com 
que secretários do primeiro 
escalão compareçam como 
convidado, em dia e horário 
agendado pelas Comissões 
Permanentes.

Divulgação

Divulgação
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CIDADES Guerra na Ucrânia
Pelo menos dez pessoas morreram e 
40 ficaram feridas em um ataque com 
mísseis russos ao atingir um shopping 

Pesca será proibida
O peixe surubim ou pintado foi in-
cluído, pela primeira vezna lista de 
animais ameaçados de extinção

Um ladrão, de 38 anos, 
levou um tiro num pé, dispa-
rado por um policial militar 
de folga, na madrugada deste 
domingo, 26, na Vila Angélica, 
em Rio Preto. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, um aposentado, de 
61 anos, ouviu um barulho 
estranho no telhado de sua 
casa ligou para o 190 e para o 
vizinho, que é pm. 

O policial deu voz de para-
da para o suspeito, que estava 
furtando fios do imóvel, mas 
ele veio em sua direção com 
uma faca e acabou sendo ba-
leado e imobilizado. 

Quando a guarnição che-
gou algemou o marginal e o 
levou para atendimento mé-
dico na UPA Jaguaré. 

Após ter alta, o criminoso 
foi levado para Central de 
Flagrantes onde teve a prisão 
convertida em preventiva, 
sendo levado para a carcera-
gem rio-pretense, onde ficou 
à disposição da Justiça. 

R$ 7 mil
Morador em uma pensão 

na Vila Angélica, em Rio Pre-
to, um homem, de 42 anos, 
levou três facadas, na tarde 
deste domingo, 26, ao tentar 
impedir que seu celular e R$ 
7 mil fossem roubados. O 
dinheiro era de uma ação tra-
balhista e seria depositado em 
uma agência bancária. 

Enquanto aguardava so-
corro médico, a vítima contou 
à PM que caminhava em di-
reção ao viaduto Jordão Reis, 
distante 150 metros do local 
onde reside, pois pretendia ir 
a um banco no Centro, quando 

Policial de folga atira no pé de ladrão 
após ser ameaçado com uma faca

ASSALTOS

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Jovem tenta 
vender moto 
roubada e 
acaba preso

apareceu um desconhecido 
a pé, armado com uma faca, 
que disse “passa o dinheiro e 
o celular”. 

Ao tentar reagir, a vítima 
foi esfaqueada no tórax, baço 
e nádega. Os socorristas do 
Samu levaram o paciente 
para o Hospital de Base, onde 
passou por cirurgia. O roubo 
segue sendo investigado pelo 
3º DP. 

Reação
Um motociclista, de 23 

anos, foi internado no Hos-
pital de Base de Rio Preto, 
na noite deste domingo, 26, 
após reagir a um assalto e ser 

Uma denúncia anô-
nima levou policiais mi-
litares de Rio Preto a 
prenderem em flagrante 
por adulteração de sinal 
identificador de veículo 
automotor e tráfico de 
drogas, às 16h30 deste 
domingo, 26, no Floresta 
Park, um jovem, de 21 
anos. 

Quando a guarnição 
foi verificar a informação 
recebida surpreendeu o 
acusado saindo da re-
sidência. Ao perceber a 
viatura, o rapaz tentou 
fugir, mas foi detido.

Em revista pessoal 
nada de ilícito foi en-
contrado, mas na casa 
foi achada uma Honda 
Biz roubada, com placa 
artesanal e o chassi supri-
mido. A moto havia sido 
anunciada no Facebook 
pelo autuado como sendo 
de leilão. 

No fogão
Dentro do fogão, na 

cozinha do imóvel, foi 
achada uma mochila com 
48 pedras de crack, uma 
porção média de maco-
nha, balança de precisão, 
simulacro de arma de 
fogo e R$ 879. 

Levado para a delega-
cia de plantão, a prisão foi 
convertida em preventiva 
e o indiciado, que já tinha 
antecedentes criminais, 
transferido para a car-
ceragem local, onde per-
maneceu à disposição da 
Justiça.

Segundo o boletim de ocorrência,
 um aposentado, de 61 anos, ouviu 
um barulho estranho no telhado 
de sua casa ligou para o 190 
e para o vizinho, que é pm.

DINHEIRO

R$ 7 MIL
VÍTIMA DE ROUBO 
estava com valor que 
seria depositado em 
banco e acabou esfa-
queada

Vítima foi socorrida ao Hospital de Base e passou por cirurgia após levar facadas durante o roubo

EM CASA

Homem é achado 
sem vida na cama

O corpo de um homem, de 
55 anos, foi encontrado pela 
Polícia Militar de Rio Preto, 
às 13 horas deste domingo, 26, 
na Vila Nossa Senhora da Paz, 
após a irmã da vítima sentir a 
sua falta e decidir visitá-lo. 

Cinco dias
Conforme o boletim de 

ocorrência, a mulher estava 
sem notícias do parente há 
cinco dias e foi até a casa dele. 

Quando chegou no quintal 
sentiu um cheiro forte vindo 

do quarto e acionou o Samu 
e a PM. 

Cama
 socorristas e os policiais 

militares encontraram o cadá-
ver sobre a cama. A funerária 
foi chamada e levou o corpo até 
o Instituto Médico Legal, onde 
passou por autópsia. 

Investigação
O 1º DP vai investigar 

o caso, registrado no plan-
tão como morte suspeita. 

esfaqueado. 
A vítima contou que tran-

sitava com sua Honda CG 150 
Fan ESI pela Jardim Vitória 

Régia, por volta das 22h30, 
quando no cruzamento da 
avenida de Maio com a rua 
Triângulo parou no semáforo. 

Enquanto aguardava o 
sinal abrir se aproximou um 
desconhecido, armado com 
uma faca, que anunciou o 
assalto.  Ao ouvir a ordem do 
bandido para entregar a moto 
o piloto acelerou e levou uma 
facada nas costas.  Mesmo 
ferido ele conseguiu fugir e 
procurar atendimento médico 
na UPA da Vila Toninho.

Idoso e mulher vítimas de golpes têm prejuízo
Uma rio-pretense, de 42 

anos, descobriu que havia 
uma dívida de R$ 1,5 mil em 
seu nome ao tentar fazer um 
consórcio de veículo. Ela com-
pareceu na Central de Flagran-
tes neste domingo, 26, para 
denunciar ter sido vítima de 
um criminoso. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, no último dia 23, o ge-
rente do banco que administra 

a conta da empresa onde a 
mulher trabalha lhe ofereceu 
uma cota e quando inseriu o 
CPF no sistema apareceu um 
cartão de crédito que teria sido 
usado até o limite. 

No dia seguinte, a denun-
ciante foi até uma agência na 
avenida Potirendaba onde 
solicitou mais informações 
sobre o caso. 

Uma funcionária informou 

que o cartão havia sido soli-
citado no dia 5 de maio, em 
São Paulo, e que havia sido 
usado uma única vez na Praia 
Grande. 

Na delegacia de plantão, 
a ocorrência foi registrada 
como falsidade ideológica e 
será investigada pelo 5º DP de 
Rio Preto. 

WhatsApp

Após receber uma mensa-
gem de um número desconhe-
cido, mas com a foto do perfil 
de sua filha, no WhatsApp, 
um morador do Romano Ca-
lil, em Rio Preto, fez um PIX 
para a conta indicada por um 
golpista. 

Na delegacia de plantão, na 
manhã deste domingo, 26, o 
rio-pretense, de 65 anos, con-
tou que o bandido alegou que 

ESTELIONATO

não estava conseguindo fazer 
um pagamento pelo aplicativo 
e pediu dinheiro emprestado 
para ser pago no dia seguinte. 

Acreditando que conversa-
va com a familiar, o aposen-
tado transferiu R$ 1.980,00. 
Mais tarde, ao falar com a 
filha ela disse que não havia 
solicitado nenhum tipo de 
ajuda financeira. O caso será 
investigado pelo 7º DP.

NA RODOVIA

Motorista sem 
CNH capota carro

Um idoso, de 61 anos, ficou 
ferido na noite deste domin-
go, 26, após se envolver um 
acidente de trânsito no qui-
lômetro 435 mais 500 metros 
da rodovia Washington Luís 
(SP-310). 

Segundo a Polícia Militar 
Rodoviária (PMR), a vítima 
transitava pela via com sua VW 
Parati, no sentido Rio Preto/
Cedral, quando por motivos 
desconhecidos chocou-se con-
tra defensa metálica e capotou. 

Populares ajudaram a ví-

tima a sair do automóvel e 
acionaram o Resgate. A PMR 
chamou o guincho da conces-
sionária Triângulo do Sol que 
retirou o carro da pista. 

Vencida
O motorista, que está com 

a CNH vencida, foi socorrido 
com lesões e inconsciente para 
o Hospital de Base rio-preten-
se.  O carro, que sofreu danos 
de grande monta, foi entregue 
para uma parente, que tem 
habilitação, do paciente.

EM PRAÇA

Morador de rua é 
encontrado morto

Uma guarnição da Polícia 
Militar de Rio Preto foi acio-
nada às 9h15 deste domingo, 
26, para uma ocorrência de en-
contro de cadáver na praça Asa 
Delta, no Jardim Novo Mundo. 
A vítima é um morador de rua, 
de 48 anos. 

O Samu foi acionado e a 
médica da equipe constatou 
que o corpo já apresentava 
rigidez cadavérica. 

Após a constatação do óbi-
to, um policial militar encon-
trou num bolso da calça do 

homem um RG em nome de 
Ademir Longani. 

O reconhecimento do ca-
dáver foi feito por um primo 
que disse à PM que a vítima 
era alcoólatra e dormia sempre 
na praça.

A funerária de plantão re-
colheu o corpo e o encaminhou 
ao IML (Instituto Médico Le-
gal), onde passou por autópsia. 

Na Central de Flagrantes, o 
caso foi registrado como morte 
suspeita e encaminhado para 
investigação no 5º DP.

Divulgação
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Moradores do Jardim Felicidade preparam abaixo-assinado

Com a redução de 25% para 
18% no Imposto Sobre Circu-
lação de Mercadorias (ICMS) 
feita pelo governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) nesta segunda-
-feira (27), Rio Preto vai dei-
xar de receber transferências 
de R$ 10,2 milhões até dezem-
bro deste ano, afirma o prefei-
to Edinho Araújo (MDB). 

Prefeito
O governador reduziu o ICMS 
no Estado de São Paulo na 
gasolina até dezembro des-
te ano. O Estado vai deixar 
de arrecadar R$ 4,4 bilhões. 
O dinheiro é arrecadado nos 
645 municípios e parte retor-
na às cidades. “É claro que vai 
repercutir nos caixas do Es-
tado e dos municípios”, diz o 
prefeito. “Compreendemos o 
momento difícil que o Brasil e 
a população vivem e então ini-
ciativas como essas precisam 
ser tomadas para enfrentar a 
crise econômica. Diante dessa 
realidade, vamos fazer as ade-
quações necessárias no orça-
mento do município. Os mu-
nicípios já são severamente 
sacrificados com uma série de 
encargos e aguardamos algum 
tipo de compensação para es-

Rio Preto perde R$ 10,2 mi em 
repasses com redução do ICMS

COMBUSTÍVEIS

Garcia disse ter expec-
tativa que a redução 
termine na bomba de 
combustível com cerca 
de R$ 0,50

tas perdas”, diz Edinho.  

Na bomba 
Ao fazer o anúncio, Garcia 
disse ter expectativa que a re-
dução termine na bomba de 
combustível. 
“Estamos implantando ime-
diatamente a redução pro-
posta pela lei federal san-
cionada pelo presidente da 
República. Nossa expectativa 
é que essa decisão cause um 
efeito na bomba de gasoli-

na de redução de cerca de R$ 
0,48. Se hoje nós temos uma 
gasolina em São Paulo em um 
preço médio de R$ 6,97, por-
tanto teremos um preço mé-
dio abaixo de R$ 6,50, com 
essa decisão que o Governo do 
Estado toma hoje.” 
Rodrigo Garcia disse que o 
Procon vai passar a divulgar 
o preço médio dos combustí-
veis antes da redução do ICMS 
para que o consumidor saiba 
se refletiu no preço cobrado 

na bomba. “Não é justo a gen-
te fazer esse grande esforço e 
a redução de imposto ficar na 
margem do posto de gasoli-
na ou da distribuidora, por-
tanto o Procon vai estar nas 
ruas fazendo essa avaliação e 
essa divulgação dos preços da 
gasolina em São Paulo para 
informar o consumidor para 
que ele possa lutar pela expec-
tativa de redução de preço da 
gasolina na bomba, que vai ser 
de cerca de R$ 0,48.” 

JARDIM DA FELICIDADE

Moradores protestam 
contra fechamento de UBS

Os moradores da região 
do Jardim da Felicidade de-
cidiram apresentar, durante 
a sessão da Câmara desta 
terça-feira (28), um abaixo 
assinado pedindo apoio dos 
vereadores para impedir 
o fechamento da Unidade 
Básica e Saúde (UBS). O 
fechamento foi anunciado 
pela Prefeitura e houve pro-
testos no sábado (25) à tarde 
e nesta segunda-feira. Pre-
sentes, os vereadores Pedro 
Roberto Gomes (Patriota) e 
João Paulo Rillo (Psol).

Embora tenha sido me-
nor do que no sábado à tar-
de, o protesto desta segunda 
reafirmou as mesmas rei-
vindicações. A manutenção 
da UBS aberta e do atendi-
mento médico no local. A 
Prefeitura anunciou que a 
abertura de uma unidade 

no bairro Solidariedade dis-
pensa o funcionamento de 
outro serviço próximo. Os 
moradores dizem que pes-
soas idosas e crianças vão 
ter problemas. Para eles, o 
Solidariedade é longe e para 
chegar é necessário passar 
por uma vicinal. O vereador 
Pedro Roberto disse que a 
mobilização começou com 
a presidente da Associação 
dos Moradores do Bairro, 
dona Mariquinha, que foi 
informada do fechamento 
da Unidade. O primeiro 
protesto público com mora-
dores foi no sábado à tarde. 
O segundo, nesta segunda-
-feira. Os moradores foram 
orientados a se mobilizarem 
e apresentar um documento 
com as reivindicações tanto 
na Câmara como na Secre-
taria de Saúde.

Uma empresa de ensino 
instalada na rua General Gli-
cério, na altura do Centro de 
Rio Preto, foi notificada pelo 
Procon no fim da manhã desta 
segunda-feira, 27, por suposta 
venda irregular de diplomas. O 
órgão deu prazo de sete dias 
para o proprietário da empre-

PROCON INVESTIGA

Empresa suspeita de vender diplomas
sa se defender das denúncias 
de suposta venda de certifica-
dos e históricos escolares de 
ensino supletivo. 

“Os fiscais passaram mais 
de uma hora em frente à sede 
da empresa sem ser recebidos 
pelos responsáveis. Os servi-
dores do Procon precisaram 
simular que haviam deixado 
o local para conseguir sur-
preender o representante da 
empresa no momento em que 
este saiu para receber o almoço 
solicitado por delivery”, consta 
em nota. 

A notificação foi feita em 
atendimento à solicitação en-
viada ao órgão pela Delegacia 

Regional de Ensino, divisão 
subordinada à Secretaria de 
Educação do Estado. “A noti-
ficação traz questionamentos 
claros e objetivos a respeito do 
serviço prestado pela empresa 
e acerca da certificação junto 
ao Ministério da Educação. Se 
essa documentação realmente 
existir, terá de ser devidamen-
te apresentada”, disse o diretor 
do Procon de Rio Preto Jean 
Dornelas. 

Dornelas adiantou ainda 
que, se as respostas e do-
cumentos apresentados não 
comprovarem a regularidade e 
a licitude da atividade, o caso 
será encaminhado à Polícia.

Redução do ICMS no estado tira R$ 10,2 milhões de repasses a Rio Preto

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Procon notifica empresa suspeita de vender diplomas em Rio Preto

DIA 8 DE JULHO

Debate sobre vacina e uso de máscara

A polêmica envolvendo o 
uso de máscara e a necessida-
de de se imunizar contra a Co-
vid 19 ainda provocam muita 
discussão e contrariedade. 
Dia 8 de julho, no Centro Uni-
versitário do Norte Paulista 
(Unorte) a pré-candidata à 
deputada federal pelo PTB, 
Danila Azevedo, promove 
uma discussão sobre o assun-
to com médicos e advogados 
convidados. 

Os médicos convidados 
Raissa Soares, Maria Emília 
Gadelha, Silvia Walãpi, Nel-
son Modesto e Alessandro 
Loyola vão discutir o tema 
“Mitos e Verdades sobre as 

Máscaras e as Vacinas”, Covid 
tem Tratamento” e Passapor-
te Sanitário”. Os advogados 
Wilson Korossawa e Cláudio 

CONCURSO

Sai lista final de estagiários 
de pedagogia selecionados 
à Secretaria de Educação

A Secretaria de Educação 
de Rio Preto divulgou o resul-
tado final do processo seletivo 
03/2022 para a formação 
de cadastro de reserva para 
contratação de Estagiários de 
Pedagogia. 

Os convocados serão cha-
mados conforme a demanda a 
classificação final. 

A carga horária semanal 
dos estagiários convocados 
será de 25 horas, o valor da 
bolsa auxílio de R$ 925,17 
e auxílio transporte de R$ 
118,95. A lista de aprovados 
do processo seletivo totalizou 
90 estagiários de Pedagogia 
e 4 estudantes tiveram seus 

nomes indeferidos. A lista 
com os nomes dos aprovados 
pode ser acessada no portal do 
jornal DHoje.

Luiz Calvano falarão sobre 
“Ativismo Jurídico e Políti-
co”, “Restrições na Pande-
mia” e “Responsabilidade 

Civil e Criminal durante a 
Pandemia. 

Gratuito
Danila informa que o 

evento é gratuito e aberto a 
quem quiser participar. Ela 
traz a Rio Preto um grupo de 
médicos e advogados que é 
contrário às regras sanitárias 
adotadas pela maioria dos es-
tados durante a pandemia de 
Covid e as decisões judiciais 
sobre o tema. A Câmara de 
Rio Preto aprovou projetos 
que impedem a obrigatorie-
dade do uso de passaporte 
sanitário. O projeto foi vetado 
pelo prefeito. Temos ainda a 
retorno obrigatório do uso 
das máscaras em locais fe-
chados.

Da REDAÇÃO

Debate vai discutir o uso de máscara, vacinas e passaporte sanitário

Procon notifica dono 
der empresa suspei-
ta de vender diplo-
mas e certificados  
em Rio Preto

           A notifica-
ção traz questio-
namentos claros 
e objetivos a res-
peito do serviço 
prestado pela 
empresa e acerca 
da certificação
Jean Dornelas, 
Diretor do Procon Preto

“

“

Sérgio SAMPAIO

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Governo do Estado de São Paulo
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Leão líder
Mesmo sem entrar em campo, o 
Mirassol contou com tropeços do Pay-
sandu e do ABC neste fim de semana 

Timão na Libertadores
Depois de ficar no 0 a 0 contra o 
Santos, o Corinthians encara o Boca 
Juniors nesta terça, às 21h30 

América se despede da Bezinha 
com empate em Catanduva

FUTEBOL

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O América fez o seu último 
jogo na Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista neste 
fim de semana. Jogando fora 
de casa, o Rubro conseguiu 
arrancar um empate em 3 a 3 
com o Catanduva e encerrar 
sua participação no torneio 
com na quarta posição do gru-
po com 8 pontos, doze a menos 
do que o Catanduva que ficou 
em terceiro. 

Na frente
O time rio-pretense saiu 

na frente aos 38 minutos do 
primeiro tempo. Depois de 
um cruzamento rasteiro da 
esquerda, David apareceu livre 
na área para completar para o 
fundo da rede. O Santo reagiu 
ainda antes do fim da primei-
ra etapa e empatou com Luiz 
completando um cruzamento 
que veio da esquerda. 

Na volta do intervalo, o 
Catanduva virou o jogo depois 
de uma arrancada de Luiz 
pela direita que cruzou a meia 
altura para Kaiki marcar aos 4 
minutos. A vantagem dos man-
dantes não durou muito, pois 
sete minutos depois, o América 
aproveitou a saída de bola er-
rada da defesa catanduvense 
para recuperar a posse. Leo 

Guanaes dominou na entrada 
da área e mandou uma bomba 
para marcar um golaço. 

O adversário
Brigando pela liderança, 

o Catanduva se lançou para o 
campo de ataque e marcou o 
terceiro. Depois de boa troca 
de passes na entrada da área, 
Luiz recebeu de frente para 

o goleiro e bateu cruzado no 
canto esquerdo. Rubro buscou 
o empate mais uma vez, dessa 
vez com o zagueiro Vinicius 
completando de cabeça uma 
cobrança de escanteio. 

O Catanduva acabou per-
dendo a liderança da chave 
para o Penapolense, mas avan-
çou para a segunda fase. O 
América fecha a participação 

na Bezinha com duas vitórias, 
dois empates e seis derrotas 
em 10 jogos. Foram 14 gols 
marcados e 24 sofridos. 

Sem calendário para o 
segundo semestre, o time 
rio-pretense só joga agora 
em 2023. Será o nono ano 
seguido na última divisão pau-
lista. Desde 2018, o América 
não passa da primeira fase. 

América se despede da Bezinha com empate em Catanduva

Sem calendário para 
o segundo semes-
tre, o Rio Preto só 
joga agora em 2023. 
Será o nono ano 
seguido na última 
divisão paulista

Eleven

O Grêmio Novorizontino 
venceu o Bahia por 1 a 0, jo-
gando na Arena Fonte Nova, 
em Salvador, neste sábado 
(25), diante de quase 20 mil 
torcedores rivais. Assim o Ti-
gre chega a sua quarta vitória 
no Campeonato Brasileiro da 
Série B e com 17 pontos ocupa 
a 11ª colocação, cinco pontos 
distante do G-4. 

Nesta quarta-feira (29), 
às 21h30, o Novorizonti-
no recebe o Vasco no Está-
dio Jorge Ismael de Biasi. 
A partida marcou a estreia do 
técnico Rafael Guanaes no co-
mando do aurinegro de Novo 
Horizonte. 

BRASILEIRO SERIE B

Novorizontino recebe o Vasco amanhã
“Chegando a pouco tem-

po eu poderia dar algumas 
justificativas caso o resultado 
não acontecesse.  Mas meu 
perfil é esse, de vestir a camisa. 
Quando cheguei na Tombense, 
com dois dias, fui enfrentar o 
Atlético Mineiro com o Hulk e 

companhia, a gente perdeu de 
três gols lá, mas eu estava jun-
to. Eu precisara estar junto e 
contribuir, estar ali com os ca-
ras e a gente conseguir juntos 
plantar essa semente, já que é 
um novo ciclo, com vitória ou 
com derrota, hoje a prioridade 
era a coragem, a atitude e eles 
foram leões, ou melhor, foram 
tigres aguerridos. Muito orgu-
lho nesse pouco tempo e um 
privilégio ter vivenciado o que 
vivenciamos nesta tarde”, disse 
o técnico . 

Na primeira etapa, o Tigre 
mostrou sua força marcando 
bem o rival e chegando ao 
ataque em algumas oportu-

nidades com chutes de média 
distância de Douglas Baggio, 
Danielzinho e Jhony Douglas, 
mas o goleiro Danilo Fernan-
des pegou. No final, Ronaldo 
chegou a marcar para o time 
de Novo Horizonte, mas a 
arbitragem assinalou impedi-
mento. Lucas Frigeri foi seguro 
quando exigido em chutes de 
Douglas Borel. 

Na etapa final, outra vez o 
Tigre mostrou sua maturidade 
e ousadia para jogar e foi pre-
miado com o gol aos 43 minu-
tos. Jhony Douglas cruzou da 
direita e Diego Torres desviou 
de cabeça no canto direito de 
Danilo Fernandes, 1 a 0 Tigre. 

ESPORTE

Corrida de inclusão é lançada
O lançamento da 1ª Cor-

rida de Inclusão do Instituto 
Unimed  foi realizado nesta 
segunda-feira (27) na quadra 
poliesportiva da loja Deca-
thlon. 

O evento contou demons-
tração de uma partida de bas-
quete sobre rodas, apresen-
tação de dança com PCDs e 
presença de outros paratletas 
beneficiados pelo projeto “Per-
nas Solidárias”. 

No dia 18 de setembro, atle-
tas profissionais e amadores 
irão participar da corrida, que 
será realizada em Rio Preto, 
às 7h, com largada e chegada 
na praça José Gerosa (Praça 

do Vivendas). Para participar 
do evento, que terá percursos 
de 5km e 10km na modalidade 
corrida, e 5km caminhada, 

Divulgação

SERIE A

Palmeiras vira no 
segundo tempo, mas 
cede empate para o Avaí

Em duelo bastante mo-
vimentado, o Palmeiras em-
patou com o Avaí, por 2 a 2, 
no estádio da Ressacada, em 
Florianópolis, pela 14ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. Os 
paulistas saíram atrás, vira-
ram o placar, mas cederam 
o empate no segundo tempo 
da partida. O empate man-
tém o Palmeiras na liderança 
isolada, agora com 29 pontos 
ganhos. Enquanto o Avaí, 
um dos melhores mandantes 
do campeonato, caiu para o 
décimo lugar, com 18 pontos. 
Pelo Brasileirão, o Avaí volta 
a campo no domingo (3) para 
enfrentar o Cuiabá, às 11h, 

novamente na Ressacada, em 
Florianópolis. Enquanto o 
Palmeiras, no sábado (2), re-
ceberá o Athletico-PR, às 21h, 
no Allianz Parque.

Novorizontino vence o Bahia e pega o Vasco nesta quarta-feira

basta se inscrever, a partir do 
dia 29 de junho, por meio do 
site www.minhasinscricoes.
com.br/Evento/corridadain-

clusao. As inscrições são li-
mitadas e, para corrida, dão 
direito a um kit com camiseta, 
boné, mochila, e medalha de 
participação. 

Arrecadação
Além disso, todo dinheiro 

arrecadado com as inscrições 
será revertido para os projetos 
do Instituto Unimed Rio Preto 
- “Reforma e ambientação da 
academia do Clube Amigo dos 
Deficientes - CAD” e “Pernas 
Solidárias”. 

O evento terá como objeti-
vos promover a inclusão social 
de pessoas com deficiência, 
estimular a população à prática 
de atividades físicas, além de 
conscientizar a comunidade 
para a questão da deficiência. 

Da REDAÇÃO

Rio Preto terá 1ª Corrida de Inclusão voltada para o CAD

A partida marcou a 
estreia do técnico 
Rafael Guanaes no 
comando do aurine-
gro de Novo 
Horizonte.

Após 15 anos, 
Lucas Leiva 
está de volta 
ao Grêmio

O volante Lucas Leiva 
está de volta ao Grêmio. 
O jogador de 35 anos, 
revelado pelo Tricolor 
gaúcho, teve o retorno 
anunciado pelo clube 
nesta segunda-feira (27), 
15 anos após ser nego-
ciado com o Liverpool 
(Inglaterra). O contrato 
do atleta, que vestirá a 
camisa 15 (a mesma que 
utilizou em 2005, ano em 
que estreou na equipe 
profissional), será válido 
até dezembro do ano que 
vem.

“O Grêmio, para mim, 
foi o início do sonho. No 
futebol, às vezes, a gente 
planeja e não dá certo, 
mas o momento de voltar 
chegou. Para mim, não 
importa onde o Grêmio 
está, importa ter a opor-
tunidade de representar 
esse time, que significa 
tanto para mim. O clube 
fez esforço para me trazer 
e eu fiz esforço para vol-
tar. O mais importante 
é deixar as vaidades e o 
ego de lado por um único 
objetivo, que é retornar à 
Série A”, declarou Lucas 
em entrevista coletiva na 
Arena tricolor, em Porto 
Alegre.

Agência BRASIL
redacao@dhoje.com.br

Ozzair Júnior 

César Greco 

Divulgação
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Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

Prefeitura Municipal de 
Tanabi

Prefeitura Municipal de 
Mirassolândia

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060

FONE (17) 3214-7777 | www.riopreto.sp.leg.br

Ordem do dia Nº 39/2022 - 36ª Sessão Ordinária de 2022
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

28 DE JUNHO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS

ORDEM DO DIA

PROJETO DE LEI

01 – 77/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT (COM EMENDAS)

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2023 e dá outras 

providências.   (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA ) 

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
                                                                                                Presidente da Câmara –24/06/2022
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1ª PUBLICAÇÃO  DO EXTRATO DAS EMENDAS 
APRESENTADAS  PELOS VEREADORES AOS PROJETOS
DE LEI E LEI COMPLEMENTAR, DE AUTORIA DO PODER 
EXECUTIVO, CONFORME ABAIXO:

- Emenda nº 02/22, do Ver. Cesar Gelsi,   que insere o artigo 
28 no Projeto de Lei nº 69/2022, renumerando os demais, 
estipulando prazo de 90 dias após a publicação desta lei, 
para que as empresas da  Zona 14 – Chácaras de Recreio, 
cujo loteamento possua alvará, apresentarem as condições 
de implantação e funcionamento do local, para continuarem 
com suas atividades;
- Emenda nº 03/22, do Ver. Paulo Pauléra, que altera o 
art. 19 do Projeto de Lei n° 69/2022, que altera o art. 45 da 
Lei nº 13.709/21, inserindo o inciso CCCXIX,  integrando a 
Avenida Silvio Dela Roveri, da Avenida Gerassina Tavares até 
a Avenida Nadima Damha na Zona 6;
- Emenda nº 04/22 – Ver. Celso Luiz de Oliveira, que altera 
a redação do art. 16 do Projeto de Lei n° 69/2022, que altera 
o art. 38 da Lei nº 13.709/21,lterando o inciso LVI; e insere o 
parágrafo único no art. 42 do mesmo projeto de lei;
- Emenda nº 05/22 – Ver. Anderson Branco, que altera o art. 
16 do Projeto de Lei n° 69/2022, que altera o art. 38 da Lei nº 
13.709/21, inserindo o inciso  CCCL, integrando – A quadra 
compreendida entre o córrego Piedade,  Rua João Mesquita, 
Rua Capitão Faustino de Almeida e o prolongamento da 
Avenida Presidente Roosevelt na Zona 04;
- Emenda nº 06/22 – Ver. João Paulo Rillo, que altera o art. 
5º do Projeto de Lei nº 69/2022, que altera a Lei nº 13.709/21, 
que dispõe sobre o Zoneamento e as regras para o Uso e 
Ocupação do Solo no Município de São José do Rio Preto e 
dá outras providências; 
- Emenda nº 07/22 – Ver. João Paulo Rillo, que revoga  o art. 
10 do Projeto de Lei nº 69/2022, renumerando-se os demais;  
- Emenda nº 08/22 – Ver. João Paulo Rillo, que altera o art. 
11 do Projeto de Lei nº 69/2022, inserindo parágrafo único no 
art. 26 da Lei nº 13.709/21; 
- Emenda nº 09/22 – Ver. João Paulo Rillo, que altera o art. 
12 do Projeto de Lei nº 69/2022,  modificando a redação do 
art. 28 da Lei  nº 13.709/21; 
- Emenda nº 10/22 – Ver. João Paulo Rillo, que altera o art. 
34 do Projeto de Lei nº 69/2022, que modifica o caput do art. 
104 da Lei nº 13.709/21; 
- Emenda nº 11/22 – Ver. João Paulo Rillo,  que altera o 
art. 43 do Projeto de Lei nº 69/2022, que revoga §7º do artigo 
13, o parágrafo único do art. 108 e o Anexo 05-A – Tabela de 
Níveis de Atividades e outros dispositivos da Lei nº 13.709/21;
- Emenda nº 12/22 – Ver. João Paulo Rillo, que revoga §7º 
do artigo 15, o parágrafo único do art. 108 e o Anexo 05-A – 
Tabela de Níveis de Atividades e outros dispositivos da Lei nº 
13.709/21;
- Emenda nº 13/22 – Ver. João Paulo Rillo, que revoga §7º 
dos artigos 15 e 81, o parágrafo único do art. 108 e o Anexo 
05-A – Tabela de Níveis de Atividades e outros dispositivos da 
Lei nº 13.709/21;
- Emenda nº 14/22 – Ver. João Paulo Rillo, que revoga §7º 
dos artigos 15 e 81, o parágrafo único do art. 108 e o Anexo 
05-A – Tabela de Níveis de Atividades e outros dispositivos da 
Lei nº 13.709/21, mantendo-se em vigor a Lei nº 10.822/2010;
- Emenda nº 02/22 – Ver. Ver. Cesar Gelsi), que acrescenta 
o artigo 4º ao Projeto de Lei nº 71/22, alterando a redação do 
Artigo 65 da Lei nº 13.711/21, fixando o prazo de 90 dias para 
a Prefeitura expedir Alvará Prévio, renumerando-se o artigo  
subsequente; 
- Emenda nº 03/22 – do Ver. Paulo Pauléra, que  insere o art. 
5º  ao Projeto de Lei Complementar n° 13/2022, que altera a 
Lei Complementar n° 651, de 14 de janeiro de 2021, alterando 
a alínea g do inciso I do Art. 75 da lei supracitada, que dispõe 
sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de 
São José do Rio Preto; 
- Emenda nº 04/22 – Verª Cláudia de Giuli – que acrescenta 
o art. 4° e renumera dispositivos subsequentes, ao Projeto de 
Lei Complementar 13/2022, inserindo inciso I ao artigo 113, 
na Lei Complementar nº 651, de 14 de janeiro de 2021.

A ÍNTEGRA DESTAS PROPOSITURAS ENCONTRA-SE 
DISPONÍVEL, NO SITE: www.riopreto.sp.leg.br, NOS 
TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 13.730/21

EXTRATO DO CONTRATO ADM 31/2022
DISPENSA Nº 03/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE 
APRAZÍVEL
CONTRATADA: MF ENGENHARIA E PROJETOS 
LTDA
CNPJ sob nº 31.252.563/0001-09
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para aquisição de projeto de melhoria e ampliação 
da galeria pluvial que desagua na Represa Municipal 
Lavinio Luchesi

VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir 
da data de sua assinatura, com vigência de 6 meses, 
até 18 de novembro de 2022.

VALOR TOTAL de R$ R$ 10.000,00 (dez mil 
reais).
Monte Aprazível, 18 de maio de 2022.

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Tanabi. 
Pregão Presencial n° 21/2022. Objeto: Contratação de 
serviços de seguro para cobertura de veículos da frota 
municipal, conforme especificações e coberturas dispostas 
no anexo I, ficando designada para o dia 12 de julho de 
2022, as 09h30min, à sessão de entrega de envelopes e 
negociação, conforme edital. O edital completo poderá ser 
adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, Estado de 
São Paulo, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – todos 
os dias úteis das 09h00 às 15h00, ou mediante solicitação 
pelo e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br, ou ainda pelo site: 
www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 27 de junho de 2022. João 
Paulo da Silveira.  Pregoeiro. Norair Cassiano da Silveira. 
Prefeito do Município.

EXTRATO DE CONTRATO - MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA - 
TORNA PÃšBLICO O SEGUINTE CONTRATO:

CONTRATO 44/2022, ASSINADO EM 23/06/2022 COM 
A EMPRESA ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA, 
TENDO VIGENCIA DE 23/06/2022 A 23/10/2022, COM 
VALOR GLOBAL DE R$ 67.743,09 CUJO OBJETO Ã‰ A 
OBRA DE CONTRUÃ‡ÃƒO DE UMA COZINHALIMENTO 
NO SETOR SOCIAL DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA.

MIRASSOLÂ‚NDIA, 23 DE JUNHO DE 2022. PREFEITA MUNICIPAL.

EXTRATO DE CONTRATO - MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA - 
TORNA PÃšBLICO OS SEGUINTES CONTRATOS:

CONTRATO 45/2022, ASSINADO EM 27/06/2022 COM 
A EMPRESA CARVENG CONTRUCOES LTDA, TENDO 
VIGENCIA DE 27/06/2022 A 26/06/2023, COM VALOR GLO-
BAL DE R$ 994.729,26, CUJO OBJETO Ã‰ A OBRA DE 
CONSTRUÃ‡ÃƒO DE UMA UNIDADE BÃ SICA DE SAÃš-
DE NO MUNICÃ PIO DE MIRASSOLÃ‚NDIA.

MIRASSOLÂNDIA, 27 DE JUNHO DE 2022. PREFEITA MUNICIPAL.
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Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT 
 
 
Edital do Pregão Presencial nº 019/2022 
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os interessados que se 
encontra aberto o Pregão Presencial nº 019/2022, referente a 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 NOS TERMOS DAS EMPRESAS OUTORGADAS PELA 
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL. O recebimento e 
abertura dos envelopes ocorrerão no dia 12/07/2022 às 09:00 horas, na Biblioteca 
Municipal de Bady Bassitt. Edital completo e maiores informações poderão ser 
obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail 
licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 27 de 
junho de 2022. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal. 
 
Pregão Presencial nº 020/2022 - Registro de Preços 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão Presencial nº 
020/2022, do tipo ―menor preço global‖. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
RETIRADA E CONSTRUÇÃO DE CERCAS NAS ESTRADAS BBS 354 -A, BBS 
354 – B E BBS 132, NO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT - SP. Sessão: 10h30 do 
dia 12/07/2022, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. 
Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas através do site 
www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady 
Bassitt, 27 de junho de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 
Pregão Presencial nº 021/2022 - Registro de Preços 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão Presencial nº 
021/2022, do tipo ―menor preço por item‖. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. Sessão: 14h30 do dia 
12/07/2022, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidas através do site 
www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady 
Bassitt, 27 de junho de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 
Tomada de Preços nº 003/2022  
Objeto: Contratação de empresa para construção do Espaço Saúde, no 
Residencial Menezes 04, na Avenida Projetada 02 LD, no município de Bady 
Bassitt - SP. A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt torna público que a empresa 
POTENCIAL FACILITES PROJETOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI 
foi declarada INABILITADA, uma vez que não comprovou disponibilidade de 
engenheiro civil, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente 
registrado no CREA, acompanhados da respectiva certidão de Acervo Técnico — 
CAT, que comprove ter o profissional, executado para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito 
Federal, ou ainda, para empresa privada, obras de características técnicas 

similares, a parcela de maior relevância e valor significativo COBERTURA 
METÁLICA. As demais participantes foram declaradas HABILITADAS. Assim fica 
aberto o prazo recursal, nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93, a contar da 
presente publicação. Bady Bassitt, 27 de junho de 2022. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 - 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO o procedimento referente à AQUISIÇÃO CARNES E DERIVADOS 
DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BADY 
BASSITT/SP, em prol das empresas abaixo relacionadas pelos seguintes valores 
registrados: 

 
Item 

Frigoboi Comercio de Carnes LTDA 
CNPJ: 58.302.506/0001-35 
Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidad
e 

 
Quantid
ade 

 
Valor 
Unitário 

 
Valor Total 

1 ALMONDEGA BOVINA 25 GRAMAS KG 2200 27,50 60.500,00 
3 CARNE MOIDA ACEM KG 12000 35,00 420.000,00 
6 FILÉ DE FRANGO ISCA KG 8500 24,50 208.250,00 
9 EMPANADO DE FRANGO KG 1000 24,80 24.800,00 
 Total do Proponente    713.550,00 

 
 
Item 

VANESSA ALMAGRO - ME 
CNPJ: 11.730.795/0001-00 
Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidad
e 

 
Quantid
ade 

 
Valor 
Unitário 

 
Valor Total 

2 CARNE ISCA PATINHO KG 14000 43,99 615.860,00 
7 HAMBURGUER BOVINO (56 

GRAMAS) 
KG 2000 27,90 55.800,00 

10 EMPANADO DE LEGUMES KG 1000 34,99 34.990,00 
 Total do Proponente    706.650,00 

 
 
Item 

MARLON DAMIAO MENDES 
MILANNI - ME 
CNPJ: 27.949.711/0001-63 
Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidad
e 

 
Quantid
ade 

 
Valor 
Unitário 

 
Valor Total 

4 COXA DE FRANGO EM CUBO SEM 
OSSO 

KG 3500 25,90 90.650,00 

5 FILÉ DE FRANGO CUBO KG 2500 24,80 62.000,00 
 Total do Proponente    152.650,00 

 
 
Item 

MUNDO SELETIVO COMERCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI - EPP 
CNPJ: 17.046.477/0001-00 
Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidad
e 

 
Quantid
ade 

 
Valor 
Unitário 

 
Valor Total 

8 LINGUICA CALABRESA 
DEFUMADA RETA 

KG 2500 19,90 49.750,00 

11 SALSICHA KG 5000 10,00 50.000,00 
 Total do Proponente    99.750,00 

Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 18 de abril de 2022. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 - 
- TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO o procedimento referente à AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS 
A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT/SP, em 
prol das empresas abaixo relacionadas pelos seguintes valores registrados: 
 

 
Item 

Frigoboi Comercio de Carnes LTDA 
CNPJ: 58.302.506/0001-35 
Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidad
e 

 
Quantid
ade 

 
Valor 
Unitário 

 
Valor Total 

3 MORTADELA KGS. 5000 19,99 99.950,00 
 Total do Proponente    99.950,00 

 
 

 
Item 

MARLON DAMIAO MENDES 
MILANNI - ME 
CNPJ: 27.949.711/0001-63 
Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidad
e 

 
Quantid
ade 

 
Valor 
Unitário 

 
Valor Total 

1 APRESUNTADO KGS. 5000 18,97 94.850,00 
 Total do Proponente    94.850,00 

 
 

 
Item 

MUNDO SELETIVO COMERCIO DE 
ALIMENTOS EIRELI - EPP 
CNPJ: 17.046.477/0001-00 
Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidad
e 

 
Quantid
ade 

 
Valor 
Unitário 

 
Valor Total 

2 MUSSARELA KGS. 6000 34,99 209.940,00 
 Total do Proponente    209.940,00 

Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 18 de abril de 2022. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
CONVITE Nº. 002/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022 – TERMO DE 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações, HOMOLOGO, o 
procedimento e ADJUDICO o objeto da presente Licitação referente 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE 10 
(DEZ) MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, em prol da 
empresa IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº. 
74.537.747/0001-10, pelo valor de R$ 0,06 (seis centavos) por cópia, estimando-
se o valor global de R$ 81.120,00 (oitenta e um mil, cento e vinte reais), nos 
termos e condições da proposta apresentada, lavrando-se se for o caso, 
competente contrato com as cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady 
Bassitt - SP, 13 de abril de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO 

MUNICIPAL 
 
CONVITE Nº. 002/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022 – EXTRATO 
DE CONTRATO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO 
DE 10 (DEZ) MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS. 
CONTRATADA: IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº. 
74.537.747/0001-10, pelo valor de R$ 0,06 (seis centavos) por cópia, estimando-
se o valor global de R$ 81.120,00 (oitenta e um mil, cento e vinte reais). 
ASSINATURA: Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 13 de abril de 2022. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
CONVITE Nº. 003/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2022 - TERMO 
DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações, HOMOLOGO, o 
procedimento e ADJUDICO o objeto da presente Licitação referente 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL COM INÍCIO NA 
ROTATÓRIA SUL, DO TREVO DE ACESSO À CIDADE DE BADY BASSITT, BR 
153 – KM76+900 E FINAL DA PORTARIA DO CONDOMÍNIO BELA VITA, NA 
CIDADE DE BADY BASSITT, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.200,00 METROS, 
em prol da empresa CAVALARI ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E COMÉRCIO 
LTDA, pelo valor global de R$101.000,00 (cento e um mil reais), nos termos e 
condições da proposta apresentada, lavrando-se se for o caso, competente 
contrato com as cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 06 
de maio de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
CONVITE Nº. 003/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2022 – 
EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL COM INÍCIO NA 
ROTATÓRIA SUL, DO TREVO DE ACESSO À CIDADE DE BADY BASSITT, BR 
153 – KM76+900 E FINAL DA PORTARIA DO CONDOMÍNIO BELA VITA, NA 
CIDADE DE BADY BASSITT, PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.200,00 METROS. 
CONTRATADO: CAVALARI ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E COMÉRCIO LTDA. 
VALOR: R$101.000,00 (cento e um mil reais). ASSINATURA: 06 de maio de 2022. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
CONVITE Nº. 004/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2022 - TERMO 
DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações, HOMOLOGO, o 
procedimento e ADJUDICO o objeto da presente Licitação referente 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, EM BADY 
BASSITT - SP, em prol da empresa DONIZETE BOMBEIRO PROJETOS 
TÉCNICOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS LTDA, pelo valor global de 

R$ 311.894,12 (trezentos e onze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e doze 
centavos), nos termos e condições da proposta apresentada, lavrando-se se for o 
caso, competente contrato com as cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt - SP, 31 de maio de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO 
MUNICIPAL 
 
CONVITE Nº. 004/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2022 – 
EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, EM BADY 
BASSITT – SP. CONTRATADO: DONIZETE BOMBEIRO PROJETOS TÉCNICOS 
DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS LTDA. VALOR: R$ 311.894,12 
(trezentos e onze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e doze centavos). 
ASSINATURA: 31 de maio de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO 
MUNICIPAL 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
019/2022 TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações, HOMOLOGO, o 
procedimento e ADJUDICO o objeto da presente Licitação referente à 
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO JARDIM 
TANGARÁ, EM BADY BASSITT - SP, em prol da empresa BMS CONSTRUÇÕES 
E COMÉRCIO RIO PRETO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.615.940/0001-
09, pelo valor global de R$ 3.993.563,79 (três milhões, novecentos e noventa e 
três mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos), nos termos 
e condições da proposta apresentada, lavrando-se se for o caso, competente 
contrato com as cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 01 
de junho de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
019/2022 – EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO 
JARDIM TANGARÁ, EM BADY BASSITT – SP. CONTRATADO: BMS 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO RIO PRETO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
05.615.940/0001-09. VALOR: R$ 3.993.563,79 (três milhões, novecentos e 
noventa e três mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos). 
ASSINATURA: 01 de junho de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO 
MUNICIPAL 
 
CONVITE Nº. 005/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2022 - TERMO 
DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações, HOMOLOGO, o 
procedimento e ADJUDICO o objeto da presente Licitação referente 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL NO CANTEIRO CENTRAL NA 
AV. CAMILO DE MORAES, EM BADY BASSITT - SP, em prol da empresa 

ELETRON EMPRESARIAL - EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
15.156.558/0001-38, pelo valor global de R$ 316.025,05 (trezentos e dezesseis 
mil e vinte e cinco reais e cinco centavos), nos termos e condições da proposta 
apresentada, lavrando-se se for o caso, competente contrato com as cláusulas de 
estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 13 de maio de 2022. LUIZ 
ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
CONVITE Nº. 005/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2022 – 
EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL NO CANTEIRO CENTRAL NA 
AV. CAMILO DE MORAES, EM BADY BASSITT – SP. CONTRATADO: ELETRON 
EMPRESARIAL - EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.156.558/0001-38. 
VALOR: R$ 316.025,05 (trezentos e dezesseis mil e vinte e cinco reais e cinco 
centavos). ASSINATURA: 13 de maio de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2022 - 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO o procedimento referente à AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO 
QUILÔMETRO, em prol da empresa ―PROESTE COMÉRCIO DE VEÍCULO E 
PEÇAS BAURU LTDA.‖ CNPJ nº 24.053.587/0001-65, pelo valor global de R$ 
69.700,00 (sessenta e nove mil e setecentos reais), nos termos da proposta e 
lances apresentados. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 31 de maio de 
2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2022 
– EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. CONTRATADO: 
PROESTE COMÉRCIO DE VEÍCULO E PEÇAS BAURU LTDA. VALOR: R$ 
69.700,00 (sessenta e nove mil e setecentos reais). ASSINATURA: 31 de maio de 
2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2022 - 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO o procedimento referente à AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 
PARA FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CADASTRO DO GOVERNO FEDERAL DO 
SUAS, em prol da empresa ―COMERCIAL JOÃO AFONSO, CNPJ nº 
53.437.315/0001-67, pelo valor unitário de R$ 94,99 (noventa e quatro reais e 
novena e nove centavos), nos termos da proposta e lances apresentados. 
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 31 de maio de 2022. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2022 - 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO o procedimento referente à CONTRATAÇÃO FUTURA E 
PARCELADA DE SERVIÇOS DE ROÇADA, CAPINA E JARDINAGEM, COM 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PRODUTOS, MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS, EM ÁREAS PÚBLICAS DE BADY BASSITT - SP, em prol da 
empresa ―RAMADAM & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO 
LTDA ME, CNPJ: 09.469.092/0001-28, pelo valor global de R$ 900.000,00 
(novecentos mil reais), nos termos da proposta e lances apresentados.  

Item Quantidade Unid. Descrição Valor 
Unitário Valor Total 

01 5.000.000 M² 

PRESTACAO DE 
SERVICO DE ROÇADA, 
CAPINA E JARDINAGEM 
COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS EM 
ÁREAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS 

R$ 0,18 R$ 
900.000,00 

Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 01 de junho de 2022. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL 
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO TERMO DE CONVÊNIO 
 
Termo de Convênio no: 05/2020 
 
Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT  
 
Proponente: ASSOCIAÇÃO ALMA AUTISTA  
Vigência: Fica prorrogado no Termo de Fomento nº 05/2020, o encerramento da 
vigência para a data do dia 31 de dezembro de 2022. 
 
Objeto: Execução do projeto ―acolhimento por meio de tecnologia assistida. 
 
Data da assinatura: 27/06/2022 
 
 
 

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Editais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO

Drº Alexandre de Souza Matta, inscrito na OAB/SP143.171, 
com escritório à Rua Conselheiro Saraiva, 317, Vila Er-
cília, bairro desta cidade de São José do Rio Preto/SP 
– CEP: 15013-090, brasileiro, casado, residente nesta 
cidade, vem, por intermédio deste Edital para promover a 
convocação da trabalhadora Clarice Badaró Freitas, CPF 
073.219.988-35 para comparecer o mais breve possível no 
escritório com endereço acima informado em seu horá-
rio de funcionamento, ou seja,  de segunda à sexta feira, 
das 08h00min. às 11h30min. no período matutino e das 
13h00min às 17h30min no período vespertino, para tratar 
de assunto referente a Ação Trabalhista de Nº 0012936-
14.2017.5.15.0133 em trâmite perante a Justiça do Traba-
lho desta comarca de São José do Rio Preto – SP.
São José do Rio Preto – SP, 28 de junho de 2022

DRº Alexandre de Souza Matta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO

Drº Alexandre de Souza Matta, inscrito na OAB/SP143.171, 
com escritório à Rua Conselheiro Saraiva, 317, Vila Ercília, 
bairro desta cidade de São José do Rio Preto/SP – CEP: 
15013-090, brasileiro, casado, residente nesta cidade, 
vem, por intermédio deste Edital para promover a con-
vocação da trabalhadora Kelly Christienne Batista, CPF 
219.345.028-55 para comparecer o mais breve possível no 
escritório com endereço acima informado em seu horá-
rio de funcionamento, ou seja,  de segunda à sexta feira, 
das 08h00min. às 11h30min. no período matutino e das 
13h00min às 17h30min no período vespertino, para tratar 
de assunto referente a Ação Trabalhista de Nº 0012928-
94.2017.5.15.0017 em trâmite perante a Justiça do Traba-
lho desta comarca de São José do Rio Preto – SP.
São José do Rio Preto – SP, 28 de junho de 2022

DRº Alexandre de Souza Matta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO

Drº Alexandre de Souza Matta, inscrito na OAB/SP143.171, 
com escritório à Rua Conselheiro Saraiva, 317, Vila Ercília, 
bairro desta cidade de São José do Rio Preto/SP – CEP: 
15013-090, brasileiro, casado, residente nesta cidade, 
vem, por intermédio deste Edital para promover a convo-
cação da trabalhadora Valquiria da Silva Pinheiro, CPF 
454.588.068-16 para comparecer o mais breve possível no 
escritório com endereço acima informado em seu horá-
rio de funcionamento, ou seja,  de segunda à sexta feira, 
das 08h00min. às 11h30min. no período matutino e das 
13h00min às 17h30min no período vespertino, para tratar 
de assunto referente a Ação Trabalhista de Nº 0011147-
09.2019.5.15.0133 em trâmite perante a Justiça do Traba-
lho desta comarca de São José do Rio Preto – SP.
São José do Rio Preto – SP, 28 de junho de 2022

DRº Alexandre de Souza Matta



EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no 
artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casa-
mento:

JORGE MECIAS SOBRADIEL e BEATRIZ ANDRÉA ALLEGRI-
NI. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro mecânico, soltei-
ro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de julho de 
1994, filho de JOSÉ JORGE SOBRADIEL e de MERCIA MECIAS 
DE OLIVEIRA SOBRADIEL. Ela, de nacionalidade brasileira, mé-
dica, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 
de março de 1994, filha de ARISTIDES ANDRE ALLEGRINI e de 
IRIA DE FATIMA FRANCISCO ALLEGRINI. 

PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA e RAYSSA LIMA DU-
ARTE DE SOUSA. Ele, de nacionalidade brasileira, vigia, soltei-
ro, nascido em Recife, PE, no dia 01 de novembro de 2000, filho 
de PAULO JOSÉ DA SILVA e de REJANE BARROS BEZERRA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, atendente de loja, solteira, nas-
cida em Recife, PE, no dia 17 de fevereiro de 2001, filha de RI-
SOALDO DUARTE DE SOUSA e de JACIENE LOPES DE LIMA 
DUARTE.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afixado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado 
pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 23 de junho de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

FABRÍCIO DE ARAUJO RODRIGUES e ANA CAROLINA 
FERREIRA DE BRITO. Ele, de nacionalidade brasileira, pintor, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 06 de 
novembro de 1995, filho de CARLOS ALBERTO RODRIGUES 
e de SUELI APARECIDA DE ARAUJO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar de produção, solteira, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 29 de julho de 1989, filha de APARECI-
DO RODRIGUES DE BRITO e de MARA SILVIA FERREIRA. 

RICARDO CRISÓSTOMO PAES DE PROENÇA e MAYDARA 
FERNANDA CABRAL GONÇALVES. Ele, de nacionalidade 
brasileira, autônomo, solteiro, nascido em Vilhena, RO, no 
dia 11 de março de 1989, filho de JOANIR LEMES PAES DE 
PROENÇA e de ELIANE CRISÓSTOMO PAES DE PROENÇA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida 
em Colorado do Oeste, RO, no dia 08 de julho de 1996, filha 
de JORGE LEITE GONÇALVES e de MARIA GENI CABRAL 
GONÇALVES. 

BRENNO OLIVEIRA PIANA e ALITEIA LOPES DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de setembro de 1992, 
filho de WLADIMIR PIANA e de FABIANA RENATA RIBEIRO 
DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, policial militar, 
divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de 
agosto de 1974, filha de AZOR LOPES DA SILVA e de OLGA 
DOMINGUES DA SILVA. 

JHONY RAFAEL MENDONÇA e INGRID LOPES. Ele, de 
nacionalidade brasileira, analista de sistemas, solteiro, nasci-
do em MATÃO, SP, no dia 15 de julho de 1992, filho de RÁEL 
CORDEIRO DE MENDONÇA e de NADIR MODESTO. Ela, 
de nacionalidade brasileira, nutricionista, solteira, nascida em 
MATÃO, SP, no dia 05 de novembro de 1993, filha de ANDRÉ 
RICARDO LOPES e de DANIELE BERNARDO. 

FERNANDO CARRILHO DIAS e IARA GUTIERREZ. Ele, de 
nacionalidade brasileira, autônomo, divorciado, nascido em 
Palestina, SP, no dia 23 de novembro de 1971, filho de ADRIA-
NO MATOS DIAS e de FRANCISCA CARRILHO DIAS. Ela, de 
nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 12 de abril de 1982, filha de JOÃO 
GUTIERREZ PEREIRA e de REGINA COITO GUTIERREZ. 

RAFAEL CORRÊA NAVARRO e DEISE REGINA BELARDI-
NUCCI. Ele, de nacionalidade brasileira, educador físico, sol-
teiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 23 de março de 1984, 
filho de ARLINDO PASSOS NAVARRO FILHO e de CELIA 
REGINA CORREA NAVARRO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
bancária, solteira, nascida em Dracena, SP, no dia 10 de abril 
de 1977, filha de LUIZ ANTONIO BELARDINUCCI e de IVETE 
FERREIRA BELARDINUCCI.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afixado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado 
pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 27 de junho de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

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. THIAGO FELIX DE DEUS e NIQUELI CRISTINA DA SILVA, sendo ELE filho de 
GRICÉLIO DE DEUS e de NEUSA FELIX DE DEUS e ELA filha de MAURICIO 
DA SILVA e de MARTA REGINA ROCHA DA SILVA; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-
o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 25/06/2022. 

  

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. JULIANO SILVA BERNARDES e LIGIA CARLA DE OLIVEIRA, sendo ELE filho 
de LUIZ CARLOS BERNARDES e de ISABEL SILVA BARNARDES e ELA filha 
de ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA e de SANDRA APARECIDA DOS 
SANTOS OLIVEIRA; 

2. CARLOS CESAR DAMACENO e SÔNIA APARECIDA DE PAULA, sendo ELE 
filho de JOSÉ DAMACENO e de MARIA CATARINA GROPPO e ELA filha de 
ARMANDO DE PAULA e de IRENE MARTINELLI DE PAULA; 

3. WELLINGTON RODRIGO SIMPLECIO LOPES e ALESSANDRA DOS SANTOS 
DIAS, sendo ELE filho de ROGERIO ALMIR LOPES e de CLEIDE REGINA 
SIMPLICIO e sendo ELA residente e domiciliada no 2º subdistrito desta 
cidade filha de EMERSON DO PRADO DIAS e de SHIRLEY BISPO DOS 
SANTOS; 

4. BRUNNO ARAUJO NAVARRO e GABRIELA STEPHANIE NUNES, sendo ELE 
filho de GILBERTO NAVARRO BONADIO e de LUIZA ARAUJO DE SOUZA 
NAVARRO e ELA filha de EDINEI JOSÉ NUNES e de EDINA MARA BARBOZA 
NUNES; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 27/06/2022. 

 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil.

DILSON MARQUES DA ENCARNAÇÃO e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. Ele, brasileiro, 
natural de Américo de Campos, Estado de São Paulo, nascido aos dez (10) de maio de um mil novecentos e sessenta 
(1960), com sessenta  e dois (62) anos de idade, gráfico, divorciado, filho de DORMEVIL JOSÉ DA 
ENCARNAÇÃO e de dona ASSIMIRA MARQUES DA ENCARNAÇÃO. Ela, brasileira, natural de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte e um (21) de maio de um mil novecentos e cinquenta e seis 
(1956), com sessenta  e seis (66) anos de idade, aposentada, divorciada, filha de OLICIO VERGILIO DE 
OLIVEIRA e de dona APARECIDA ISRAEL DE OLIVEIRA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 
da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e quatro (24) de junho de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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SOCIAL
DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

#DIÁRIODOBOB 

PALESTRA, SEM PALAVRA!
O jogo é duro, mas na disputa entre quem comprou e quem 
vendeu a sede central do Palestra Esporte Clube, dificilmente 
chegará a um final feliz, embora ainda existam associados mais 
apaixonados que acreditam num milagre. No sábado, um ex-
-diretor de outras eras, que sabe tudo sobre o clube, contou coi-
sas do “arco da velha” ao colunista, inclusive que, até agora, a 
única coisa que se vê é a sede central irreconhecível para quem 
frequentou suas dependências antes do negócio mal feito! 

SABOR DE QUERO MAIS
Participaram desta edição 422 redes de franquias de todo o Brasil 
com 99 delas recebendo a pontuação máxima. A avaliação positi-
va dá às marcas a chancela de excelência no atendimento e satis-
fação dos franqueados. Palmas a família Covizzi, que não preci-
sou ir a Itália pra produzir uma pizza com sabores de quero mais!

CAUSADOR E CASTIGO
O ex-presidente responsável pela negociação, Osvaldo Marques, 
sumiu do mapa e pelo jeito cumpre pena depois de ser cassado e ex-
pulso do convívio social. O clube, que já chegou a ter 20 mil sócios 
resiste no clube de campo com não mais do que 300 e poucos co-
laboradores, uma dívida de R$ 35 milhões pra mais, arrecadando 
mensalmente em torno de R$ 50 mil e, sem condições de recupera-
ção, causando em entorno de sua estrutura um visual sujo, nojento, 
fedido, pútrido na sede da General Glicério que serve apenas para 
esconderijo de trecheiros, mendicantes, esmoleiros e maltrapilhos.

LEI A GENTE CUMPRE
Acaba de ser publicada a lei 14.365, que altera o Estatuto da 
Advocacia em diversos pontos. Embora tenha sofrido vetos do 
presidente da República, a nova lei com dez pontos positivos, foi 
comemorada pela classe e traz alterações referentes a prerrogati-
vas, honorários e férias dos advogados, entre outros temas.

BELLA MASSA  
A rede de pizzarias Bella Capri recebeu a cotação máxima de cinco es-
trelas no prêmio “As Melhores Franquias do Brasil 2022”. As franquias 
vencedoras foram divulgadas, em cerimônia com transmissão digital. 
Com a premiação, a Bella Capri fará parte, pelo segundo ano consecuti-
vo, do Guia de Franquias da Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

MAIS UM ANEXO
O STF definiu que os advogados empregados de empresas públi-
cas e de sociedade de economia mista que atuam no mercado em 
regime concorrencial (não monopolístico) devem seguir as regras 
previstas no Estatuto da Advocacia referentes à jornada de traba-
lho, ao salário e ao recebimento dos honorários de sucumbência.

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

 Feira de móveis na city
Com 47 expositores dos estados de São Paulo, Santa 
Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, começa nesta 
terça-feira, mais uma edição da Movinter, no estacio-
namento coberto do Shopping Iguatemi Rio Preto. A 
Movinter, feira de móveis, vai até quinta-feira, dia 30, 
das 14 horas, às 20 horas. A organização espera rece-
ber mais de 4 mil pessoas nos três dias de evento.

 Tarde maravilhosa
O empresário rio-pretense, Suélio Ribeiro, diretor da 
Nação Móveis e da LA`BRIZZA Cosmétics, reuniu na 
tarde do último sábado, os deputados Itamar Borges, 
Fausto Pinato, Joice Hasselmann, entre outros polí-
ticos, além de vários amigos, para almoço de confra-
ternização em sua maravilhosa chácara, em Cedral. 
Participaram da festa, as artistas, Helen Ganzarolli, 
Ivy Moraes, ex-BBB, e a ex-dançarina, Sheila Mello. 
Além das duplas Gian e Giovani, e Tonny & Kleber. O 
empresário, Suélio Ribeiro aproveitou a tarde festiva 
para comemorar o aniversário de sua esposa Cláudia 
Ribeiro. Foi uma tarde maravilhosa.

 Vinícola Vignarosa
  chega ao Brasil
A premiada vinícola italiana Vignarosa chega ao Brasil, 
pelas mãos de Luciana Secches, esposa do cirurgião plás-
tico, Renato Freitas e última neta brasileira do clã italiano 
que saiu de Treviso, no século XIX. O lançamento nacio-
nal aconteceu no último dia 7 de junho, no Palácio Tan-
gará em São Paulo, para mídia especializada em vinhos. 
“O prosecco é a bebida italiana mais consumida no mun-
do. A procura no Brasil cresceu tanto pós-pandemia, que 
não poderia chegar em momento mais oportuno” declara 
Luciana.  Agora no Brasil, a oportunidade de experimen-
tar um patrimônio da humanidade em uma taça. Saiba 
mais https://www.vignarosa.com.br ou @vignarosa.br .

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Aprenda a tratar como te traram e a 

dar a mesma importância que te dão. 
Sorria, beba muita água e seja feliz!

UM DOS MAIS REQUISITADOS cirurgiões den-
tistas de Rio Preto, Dr. Rodrigo Caran Westin, a esposa Ana 
Letícia, e os filhos, Heitor e Matheus embarcaram para os Es-
tados Unidos em temporada de férias. O retorno, foi agenda-
do paro o final de julho.

COQUETEL DE LANÇAMENTO da 1ª Corrida de 
Inclusão Instituto Unimed Rio Preto, que aconteceu ontem, na 
loja Decathlon.  Foi uma noite muito especial e emocionante.

A CIDADE DE OLÍMPIA espera receber 350 mil turis-
tas no mês de julho.

VINTE ATLETAS DE KUNG FU de Rio Preto garan-
tiram vaga para a seletiva estadual da Federação Paulista de 
Kung Fu, que será realizada no próximo domingo, dia 3
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O cirurgião plástico, Renato J. Freitas, e esposa, Luciana Secches, última 
neta brasileira do clã italiano, no lançamento nacional da Vinícola Vigna-
rosa, no Palácio Tangará em São Paulo, para mídia especializada em vinhos


