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COMÉRCIO CENTRAL

Edinho admite analisar pedidos de 
lojistas sobre Bom Prato e Área Azul
Prefeito afirmou que aceita analisar as propostas como forma de torna-las viáveis de serem praticadas pelo governo

NA SESSÃO

Vereador 
quer acabar 
com uso de 
gravata
Se depender do vereador 
Julio Donizete (PSD) o uso 
da gravata por parte dos 
parlamentares da Câmara 
de Rio Preto será acessó-
rio do passado. Ele acaba 
de protocolar projeto de 
resolução para alterar o 
Regimento Interno do Le-
gislativo que disciplina o 
uso permitido dos trajes 
obrigatórios dos vereadores 
nas sessões.
POLÍTICA Pág.3

Prefeitura notifica donos de áreas queimadas domingo
Os proprietários de 4 áreas que pegaram fogo das 20h de domingo (17) às 4h da segunda-feira (18) no Jardim Tarraf 
II foram notificados pelos fiscais de posturas da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Rio Preto. A notificação 
foi expedida nesta quarta-feira (20). A informação é do Coronel Lamin, diretor da Defesa Civil de Rio Preto. O fogo 
chegou perto das residências e os moradores não conseguiram dormir entre domingo e segunda-feira  CIDADES Pág.5

POLÍCIA

Foragido 
ligado às 
Farc é preso 
em Rio Preto

CIDADES   Pág.4

VIOLÊNCIA

Jovem tem 
cabelo cortado 
a faca  por ex
ciumento
Após tentar terminar um 
namoro de dois anos por 
várias vezes, uma moradora 
do bairro Vida Nova, em Rio 
Preto, passou a ser perse-
guida pelo acusado, de 37 
anos, que se recusa a aceitar 
o fim do relacionamento 
amoroso. Horas depois 
de pedir medida protetiva 
de urgência na DDM, foi 
agredida por ele com socos, 
tapas e chutes, teve parte 
dos cabelos cortados. 
CIDADES   Pág.4

BASQUETE

Rio-pretenses 
ajudam 
garantir vaga 
em Mundial
Os aletas rio-pretenses 
Alexandre Vieira (Feijão) 
e Erick Epaminondas, do 
Clube Amigos dos Defi-
cientes, de Rio Preto, aju-
daram a seleção brasileira 
de basquete sobre rodas a 
conquistar no último fim 
de semana a vaga para o 
Campeonato Mundial de 
Basquete em Cadeira de 
Rodas, que será realizado 
em Dubai, nos Emirados 
Árabes Unidos, em no-
vembro. ESPORTES Pág.6

SOLO SAGRADO

Procon terá 
atendimento  
itinerante em 
bairro domingo
O Procon de Rio Preto ofe-
recerá orientação e atendi-
mento aos consumidores 
neste domingo, 24, na feira 
do Solo Sagrado, a partir das 
8h. O objetivo é facilitar o 
acesso àqueles moradores 
da região Norte que têm al-
guma dificuldade de compa-
recer à sede do órgão, na rua 
Silva Jardim.Atendimento 
será até às 11h. 
CIDADES Pág.5

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) admitiu em entre-
vista ao DHoje a possibi-
lidade de atender as solici-
tações encaminhadas pelo 
Sincomercio para tentar 
resolver a situação caótica 
dos moradores em situ-
ação de rua no Calçadão 
de Rio Preto. Entre elas o 
primeiro sábado do mês, 
após o quinto dia útil, sem  
cobrança da Área Azul  e 
a mudança da entrada do 
restaurante Bom Prato 
para a rua Paul  Harris, 
para que a fila para o café 
da manhã e almoço não 
fique mais na frente das 
entradas das lojas estabele-
cidas na rua Pedro Amaral. 
POLÍTICA  Pág.3

SAÚDE

Pauléra quer 
que prefeitura 
pague novo piso 
de agentes
Requerimento apresentado 
pelo vereador Paulo Pau-
léra (PP) cobra do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) o 
pagamento do novo piso 
salarial para os agentes 
comunitários de Saúde e de 
combate à endemias equi-
valente a R$ 2,4 mil.
 POLÍTICA Pág.3

O fogo chegou perto das residências e os moradores não conseguiram dormir entre domingo e segunda-feira

FUTEBOL

Veja os jogos 
da rodada 
com times 
da região
Em jogo válido pela tercei-
ra rodada da segunda fase 
do Campeonato Paulista 
Sub-20, o Mirassol empa-
tou em 2 a 2 com o Corin-
thians. O Tanabi também 
jogou nesta quarta-feira e 
somou sua primeira vitó-
ria nesta segunda fase ao 
superar o São José por 2 a 
0 fora de casa. O Grêmio 
Novorizontino recebe o 
Água Santa, a partir das 15 
horas, em Novo Horizonte 
ESPORTES Pág.6 Mirassol empatou em 2 a 2 com o Corinthians no Maião.

Polícia Civil/Divulgação

Laura Picorelli

Renato Peléskei
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Prevenção de doenças circulatórias; 
o que você precisa saber?

Durante a pandemia e 
o período de isolamento 
social e lockdown, houve 
um aumento da incidência 
de doenças circulatórias em 
nossa população. Diversos 
motivos contribuíram para 
este panorama, em especial 
o controle inadequado dos 
fatores de risco para as do-
enças vasculares e a perda 
do acompanhamento médico 
de rotina, com subutilização 
de variadas medicações, 
fundamentais para o equilí-
brio circulatório, tais como, 
drogas anti-hipertensivas, 
anti-diabetogênicas, anti-
coagulantes, antiagregantes 
plaquetárias e vasodilata-
doras.

A recente publicação do 
jornal “Folha de S. Pau-
lo”, que revelou de maneira 
consistente a alarmante in-
cidência de pessoas que dia-
riamente perdem o membro 
na população brasileira, em 
especial nos grandes centros 
populacionais do nosso país 
como a região Sudeste, em 
decorrência de fenômenos 
ateroscleróticos e Diabetes 
Mellitus, representa uma 
prova irrefutável da neces-
sidade de Prevenção Car-
diovascular, com ênfase nas 
doenças circulatórias.

Dentre as doenças que 
acometem o nosso sistema 
circulatório, a trombose 
venosa profunda, a embolia 
pulmonar, a má circulação, 
as dilatações aneurismáticas 
e as doenças ateroscleróticas 
das artérias renais e das ar-
térias carótidas constituem 
as entidades mais preva-
lentes em nossa população, 
representando uma parcela 
expressiva das internações 
hospitalares e das interven-
ções cirúrgicas.

Com a evolução científica 
e tecnológica, é possível pre-
venir as doenças cardiovas-
culares, com a manutenção 
da saúde circulatória. O 
check-up vascular, quando 
realizado de rotina, constitui 
a melhor forma de prevenir 
as doenças vasculares. De 
maneira não invasiva, o 
check-up vascular permite 
a avaliação detalhada de 
todo o sistema circulatório, 

incluindo a análise tanto do 
sistema venoso quanto arte-
rial, oferecendo a oportuni-
dade do diagnóstico precoce 
de alterações que podem 
resultar em complicações 
irreversíveis.

O caráter silencioso é um 
aspecto que valoriza e forta-
lece o papel do check-up vas-
cular. Nenhuma doença cir-
culatória manifesta sintomas 
precoces! Portanto, quem 
não cuida da sua circulação, 
não previne as doenças vas-
culares e está sujeito a com-
plicações. A aterosclerose, 
quando não acompanhada, 
pode resultar em infarto do 
miocárdio, derrame cerebral 
e má circulação. Esta última 
constitui uma importante 
causa de perda do membro 
e invalidez. As dilatações 
aneurismáticas podem cres-
cer até o momento em que a 
parede arterial não suporta 
os elevados níveis pressóri-
cos, evoluindo para sua rotu-
ra. O rompimento do aneu-
risma de aorta constitui uma 
emergência vascular, com 
alta morbimortalidade. Além 
disso, o depósito de placa de 
colesterol nas artérias renais 
promove o descontrole pres-
sórico, resistente ao uso de 
medicações anti-hipertensi-
vas, aumentando o risco de 
derrame, infarto do miocár-
dio e dissecção de aorta.

A partir dos 50 anos, é 
recomendado o check-up 
vascular anual. Na presença 
de fatores de risco, como 
hipertensão arterial sistêmi-
ca, diabetes mellitus, fumo, 
sobrepeso e obesidade, a 
vigilância circulatória deve 
ser semestre. Para maiores 
informações, acesse o site 
www.drsthefanovascular.
com.br.

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

SAÚDE VASCULAR

STHEFANO 
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

Praudilina Borges Morelatto, natural 
de Severinia-SP, faleceu aos 91 anos de 
idade. Era viúva de Sr. Ivo Morelatto e 
deixa os filhos Lais Helena, Ilza Helena 
e Luis Carlos (falecido). Será sepultada 
no dia 20/07/2022 às 13h, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o Cemitério da Ressurreição. 

FALECIMENTOS E MISSAS

Carmen Silvia Signorini, natural de 
São José do Rio Preto-SP, faleceu aos 
49 anos de idade. Era casada com Sr. 
Anilton Pereira Bezerra. Será sepul-
tada no dia 20/07/2022 às 17h, sain-
do seu féretro do velório Jardim da 
Paz para o Cemitério Parque Jardim 
da Paz.

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

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

32 anos do ECA: aprendendo a exercer 
sua cidadania com as eleições 2022

A Caridade é o conforto 
de Deus para as Almas e o 
relacionamento cordial entre 
criaturas que firmemente 
desejam a preservação deste 
mundo. Ela é uma função 
espiritual e social, não apenas 
um ato particular de socorrer 

O patrimônio da Caridade
Paiva Netto Uma logística de Deus, entendido como 

Amor, a nós oferecida, de modo que haja
sobreviventes à cupidez humana. A Caridade
é a Força Divina que nos mantém de pé.

apressadamente o mais próxi-
mo. É uma política dignifican-
te, um planejamento huma-
nitário, uma estratégia, uma 
logística de Deus, entendido 
como Amor, a nós oferecida, de 
modo que haja sobreviventes à 
cupidez humana. A Caridade é 
a Força Divina que nos man-
tém de pé. Sabemos, e basta ir 
ao dicionário, que Caridade é 
sinônimo de Amor. Portanto, 
é respeito, solidariedade, com-
panheirismo, cidadania sem 
ferocidades. O mundo precisa 
de carinho e Amor Fraterno. 
Quem diz que não quer ser 
amado está doente ou mentin-
do, o que, no fundo, no caso em 

questão, é a mesma coisa. Pode 
ter certeza de que a pessoa está 
gritando lá dentro: “Socorro! 
Preciso ser amado! ou, preciso 
ser amada! Mas não tenho co-
ragem de dizer! Tenho vergo-
nha de reivindicar, um pouco 
que seja, da Fraternidade dos 
meus irmãos humanos! Mas 
escutem o meu apelo desespe-
rado e silencioso!”

C o m o  e s c r e v i  n o  l i -
vro Tratado Universal sobre 
a Dor (1990), o Amor revela 
a Luz, e a Luz espanta a tre-
va. Que mais quereremos nós? 
O ser humano tem carência 
de Amor verdadeiro. É o que 
muitos dirigentes dos povos 

em definitivo precisam enten-
der. Governa bem aquele que 
governa o coração. Exclamam 
alguns: “— Ah, eu não falo em 
Caridade!” Infelizmente creem 
que ela se resume em dar às 
pressas esmola ao mendicante 
que os interpela. Já estão em 
falta quando se irritam diante 
do necessitado, que em geral 
é efeito e não causa. Devem 
refletir sobre este ditado la-
tino: “Hodie mihi; cras, tibi”. 
(Hoje, eu; amanhã, você). Ou 
seja: agora, o pedinte é ele; 
amanhã, poderemos ser nós. 
O pior é que alguns transferem 
essa “amofinação” para um 
sentimento elevadíssimo, que 
é a Caridade, que eles não en-
tendem muito bem, mas que se 
personifica na cola que junta as 
partes separadas da sociedade 
mundial. Enfim, Caridade é 
a esperança que repousa em 
Deus.

*José de Paiva Netto 
― Jornalista, radialista e 
escritor.

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com

O Brasil é uma Repúbli-
ca Federativa, constituída 
como um Estado Democrá-
tico de Direito, como prevê 
o primeiro artigo da nossa 
Constituição Federal. Entre 
seus fundamentos estão a 
cidadania e o pluralismo polí-
tico, requisitos para que haja 
a democracia enquanto poder 
que emana do povo, regulado 
por um processo conduzido 
pela Justiça Eleitoral. Seu 
instrumento é o voto direto 
e secreto, igual para todos, 
sendo obrigatório para quem 
possui idade entre 18 e 70 anos 
e facultativo para analfabetos, 
maiores de 70 anos e maiores 
de 16 e menores de 18 anos. 
Em 2010, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) interpretou 
corretamente que esse direi-
to humano, político e fun-
damental também cabe aos 
adolescentes em cumprimento 
de medida socioeducativa de 
internação ou no programa 
de internação provisória na 

ARTIGO

Fernando José da Costa

ARTIGO

Fundação CASA do Estado de 
São Paulo, além dos presos 
provisórios do sistema pe-
nal adulto, na Secretaria de 
Administração Penitenciária. 
Em São Paulo, sob a liderança 
do governador Rodrigo Gar-
cia, estamos na vanguarda 
das políticas públicas e das 
medidas socioeducativas que 
devem servir como um apoio 
social ao adolescente, garan-
tindo um suporte protetivo 
que lhe garanta o desenvol-
vimento de suas capacida-
des para retornar à sociedade. 
Nestas eleições de 2022, es-
senciais para o nosso país, o 
Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo (TRE-SP) alistou 
1983 adolescentes em inter-
nação e internação provisória 
na Fundação CASA. São ado-
lescentes e jovens, com idades 
entre 16 e 20 anos, que, em 
muitos casos, pela primeira vez 
vão exercer o seu poder como 
parte do povo, num processo 
pedagógico e de aprendizado 
para se tornarem efetivamente 
cidadãos. Além deste feito, no 
dia de 13 de julho de 2022 se 
comemorou oficialmente no 

Brasil os 32 anos de existência 
do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, o conhecido ECA. 
Dentre os alistados até maio 
deste ano, 1056 (53,3%) possu-
íam idade entre 18 e 20 anos, 
com voto obrigatório, portan-
to. Já para 927 adolescentes 
(46,7%), na faixa etária de 16 a 
17 anos, a votação é facultativa. 
Independentemente da obriga-
toriedade, o fato é que na Fun-
dação CASA, inclusive como 
parte da execução da medida 
socioeducativa durante um pro-
cesso eleitoral, essa temática 
também é introduzida no uni-
verso desses jovens, por meio 
de atividades pedagógicas para 
conscientiza-los sobre a impor-
tância da sua participação na 
escolha de seus representantes.  
Historicamente, as iniciativas 
envolvem ações teóricas e prá-
ticas. O repertório inclui rodas 
de conversa com os servidores, 
atividades escolares, palestras 
com especialistas na área, apre-
sentação dos candidatos aos 
cargos em disputa e simulações 
de votação, de acordo com a 
programação e necessidade 
de cada centro socioeducativo, 

sem viés político-partidário.  
Além disso, os centros de in-
ternação da Fundação CASA 
se transformam em seções 
eleitorais, desde que tenham o 
mínimo de 20 votantes, assim 
como ocorre com o sistema 
prisional, segundo a Reso-
lução 23.996/2021, do TSE. 
O número de seções a serem 
instaladas pelos cartórios elei-
torais em centros socioeducati-
vos será divulgado pelo TRE-SP 
em setembro, após o término 
do prazo para a transferência 
temporária de eleitores (presos, 
mesários e funcionários dos 
estabelecimentos penais e de in-
ternação), previsto para ocorrer 
entre 18 de julho e 18 de agos-
to, estendido até 26 de agos-
to para mesários e funcionários. 
Se a medida socioeducativa 
pressupõe o processo reflexivo 
do adolescente sobre o ato infra-
cional que aplicou, aliado ao seu 
desenvolvimento pedagógico, 
o trabalho da Fundação CASA 
e de seus servidores passa por 
mostrar os caminhos e ajudá-
-los a se tornar parte do proces-
so eleitoral, de forma a ser mais 
um passo para que exerçam 
sua cidadania em plenitude.  
 
*Fernando José da Costa 
Secretário da Justiça e 
Cidadania e presidente da 
Fundação CASA

A FOME

As recentes medidas eleitorei-
ras do atual inquilino do Palácio do 
Planalto não atacam o problema 
da fome de modo integral, pois 
esse tema hoje é modernamente 
tratado como segurança alimen-
tar.

A segurança alimentar tem 
quatro pilares: 1) disponibilidade; 
2) acesso; 3) estabilidade e; por 
fim, 4) utilização.

Há correlação positiva entre 
pobreza e subnutrição.

Atualmente no Brasil há ‘evo-
lução da pobreza’, pois em 2019 há 
15 por cento abaixo da pobreza ex-
trema. Índice ratificado pelo IBGE.

O índice GINI revela que, du-
rante pandemia, os pobres ficaram 
mais pobres e os ricos mais ricos.

A característica da pobreza 
também revela que a ‘fome’ tem 
‘cor’, pois ela incide mais sobre 
os pretos e pardos, do que sobre 
os brancos.

As principais causas da ‘fome’ 

ARTIGO

Gilberto Antonio Luiz

no Brasil são:
 a) baixos níveis de remunera-

ção e alto índice de desemprego e 
informalidade,

 b) modelo agro: exportador, 
pois não distribuiu renda e gera 
crescimento intersetorial menor 
que o necessário para absorver o 
crescimento da população.

As questões a serem enfrenta-
das, para ‘zerar a fome’ são:

geração de emprego e renda;
 previdência social universal;
 incentivo à agricultura fa-

miliar;
  intensificação da reforma 

agrária e, por fim; 
Bolsa Escola e Renda Mínima.
São necessários também po-

líticas específicas, tais como: a) 
programa cupom de alimenta-
ção; b) doação de cestas básicas 
emergenciais; c) manutenção e 
estoques de alimentos e segurança 
alimentar e, finalmente; c) segu-
rança e qualidade dos alimentos.

Com a pandemia verificou-se a 
redução de renda, além de consu-
mo de alimentos ultra processados 
e redução de 85 % de alimentos 
saudáveis.

No Brasil, programas como 

reforma agrária faltando incenti-
vo a desapropriação de terras; ao 
programa de habitação está sob 
o controle ‘privado’; a educação 
alimentar, não é prioridade; as 
centrais de abastecimentos de 
alimentos são estruturas velhas 
e arcaicas.

Além de inúmeras dificuldades 
técnicas institucionalmente há 
desmobilização popular e falta de 
canais de participação da popu-
lação e a questão da ‘fome’, hoje 
não é prioridade política, faltando 
também regras e verbas no Orça-
mento e estamos, portanto, diante 
de um sério risco de retrocesso, 
tais como a destruição da rede de 
proteção social de políticas públi-
cas e a reforma da previdência, 
o que leva a conclusão que não 
estamos no caminho de alcançar 
um índice ‘zero’ ou mínimo para 
a ‘fome’ no Brasil.

Precisa-se urgentemente de 
retornar políticas específicas de 
segurança alimentar, com valores 
adequados e fim de regras que 
impedem o investimento na ques-
tão alimentar, além de criação de 
programas municipais ou locais na 
questão alimentar.
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Política Auxílio Brasil
Auxílio Brasil de R$ 600 começa a ser 
pago em agosto. O valor será recebido 
até dezembro

Ciro é o primeiro
PDT lança oficialmente Ciro Gomes 
como candidato à Presidência da 
República

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) admitiu a possibilidade 
de atender as solicitações en-
caminhadas pelo Sincomercio 
(Sindicato do Comércio Va-
rejista) no início da semana 
para tentar resolver a situação 
caótica dos moradores em si-
tuação de rua no Calçadão de 
Rio Preto. 

Em reunião com verea-
dores, o vice-presidente do 
Sindicato, Ricardo Ismael, 
apresentou sete demandas 
que segundo a entidade foram 
pensadas após um trabalho 
de pesquisa com lojistas do 
centro. Entre elas para que o 
primeiro sábado do mês, após 
o quinto dia útil, não ocorra a 
cobrança da Área Azul – taxa 
cobrada para os consumidores 
estacionarem no centro. Outro 
pedido formalizado é a mudan-
ça da entrada do restaurante 

Edinho admite analisar mudança no 
Bom Prato e sábado sem Área Azul

COMÉRCIO

Bom Prato para a rua Paul  
Harris, para que a fila para o 
café da manhã e almoço não 
fique mais na frente das entra-
das das lojas estabelecidas na 
rua Pedro Amaral. 

Ao Dhoje Interior o prefei-
to Edinho afirmou que aceita 
analisar as propostas como 
forma de torna-las viáveis de 
serem praticadas pelo governo. 
“Todo debate é bem-vindo. 
Governo democrático quer 

acertar. De repente surge uma 
ideia que seja adequada, plau-
sível. Vemos com bons olhos 
qualquer iniciativa que busque 
a solução”, disse. 

Desde o início do ano Poder 
Público, entidades organi-
zadas, empresários, comer-
ciantes e o Judiciário buscam 
formas de aliviar o aumento 
da população de rua na re-
gião central de Rio Preto. São 
cerca de mil moradores que, 

segundo os lojistas, acabam 
atrapalhando as vendas do 
comércio central devido a pre-
sença. Vários deles consomem 
drogas e bebidas alcoólicas. 
Crimes e delitos também são 
registrados. 

“Hoje é um grande proble-
ma no sentido de como resol-
ver esta questão das pessoas 
em situação de rua. Deve ser 
tratada de forma humanitária, 
com a visão de algum proble-

Em reunião com verea-
dores, o vice-presiden-
te do Sindicato, Ricardo 
Ismael, apresentou sete 
demandas

Há alguns dias o prefeito publicou decreto nomeando integrantes do Comitê de Políticas para Pessoas em Situação de Rua

Divulgação SMCS

Requerimento apresentado 
pelo vereador Paulo Pauléra 
(PP) cobra do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) o pagamento 
do novo piso salarial para os 
agentes comunitários de Saúde 
e de combate à endemias. 

Em 6 de maio foi aprovada 
Emenda Constitucional que 
estabelece em todo o país o 
pagamento de R$ 2,4 mil de 
salário como o piso para os 
agentes comunitários de saúde 
(ACS) e de combate a ende-
mias (ACE). Além dos novos 
valores a Emenda prevê ainda 

o pagamento de incentivos, 
vantagens, auxílios, gratifica-
ções e indenizações, como re-
conhecimento e valorização do 
trabalho desses profissionais. 
A medida tem como objetivo 
dar maior segurança jurídica 

RESTRIÇÕES

Pauléra cobra pagamento de 
novo piso para agentes de saúde

aos profissionais da saúde. 
No pedido, Pauléra solicita 

que Edinho possa se adequar 
ao que determina o piso na-
cional. “A implantação do 
novo piso salarial vai trazer 
uma valorização profissional 
digna aos agentes, que tanto 
se dedicam a nossa cidade, 
trabalhando para a segurança 
do bem-estar de nossa popula-
ção, e diante disso, merecem a 
valorização salarial”, afirma o 
parlamentar. 

Atualmente o salário destas 
categorias não ultrapassam os 
R$ 2 mil. “A Covid-19 revelou 
a importância dos Agentes 
Comunitários de Saúde e de 
Combates à Endemias, que 
não mediram esforços na linha 
de frente do enfrentamento 
da pandemia com o óbito de 
alguns profissionais da área”, 
afirma Pauléra. 

O pedido é para que os 
agentes não recebam valor in-
ferior a dois salários mínimos. 

CÂMARA

Se depender do vereador 
Julio Donizete (PSD) o uso 
da gravata por parte dos par-
lamentares da Câmara de 
Rio Preto será acessório do 
passado. Ele acaba de proto-
colar projeto de resolução para 
alterar o Regimento Interno 
do Legislativo que disciplina 
o uso permitido dos trajes 
obrigatórios dos vereadores 
durante as sessões. 

Na proposta ele modifica 
o artigo 230 do Regimento e 
determina que a roupa do ho-
mem seja composta de “calça, 
sapato, camisa e blazer”. A lei 
é de 13 de dezembro de 1.990 
e obriga o uso de gravatas por 
partes dos homens durante as 

sessões em plenário. 

Justiicativa
Donizete justifica a mu-

dança da obrigatoriedade da 
atual vestimenta composta 
por calça, sapato, sapato, ca-
misa e blazer para facilitar o 
dia-dia dos vereadores. “Fica 
dispensável o uso da gravata, 
pois acontece de estarmos em 
outras atividades e/ou em via-
gem e devido a formalidade do 
traje social completo, muitas 
vezes ocorrem atrasos, ou até 
mesmo a impossibilidade de 
permanecer em Plenário, pela 
falta de vestimenta exigida re-
gimentalmente”, afirma Julio 
Donizete. 

O projeto ainda não tem 
data para ser analisado. 

Julio Donizete quer fim do 
uso de gravata na sessão

Coronel Tadeu 
também prometeu 
recursos para 
projeto de energia 
solar do Albergue 
Noturno solar do 
Albergue Noturno

Concursados comemoram a posse das tão esperagas vagas  

Julio Donizete quer fim da obrigatoriedade do uso de gravatas 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Andressa ZAFALON 

Raphael FERARRI 

Divulgação

Garcia deve trocar o PSDB pelo União Brasil após as eleições
Segundo a coluna Painel, 

do jornal Folha de São Paulo, 
o governador de São Paulo, Ro-
drigo Garcia, deverá deixar o 
PSDB e se filiar ao União Brasil 
logo após o período eleitoral. 

Segundo a coluna apurou 

está é a avaliação de membros 
paulistas do antigo DEM, par-
tido que se fundiu com o PSL 
para formar a nova legenda. 

“O governador de São Pau-
lo fez toda sua carreira na 
legenda que se fundiu ao PSL 

para formar o novo partido. 
Além da afinidade política, 
eles elencam dois motivos 
para a movimentação: Garcia 
foi para o PSDB pelas mãos de 
João Doria, que diz ter deixado 
a política, e ele sonha em se 

lançar à Presidência em 2026, 
projeto que seria mais viável 
no maior partido do Brasil, e 
não em uma sigla que hoje é 
atravessada por divisões in-
ternas”, destaca a reportagem. 

A relação próxima do União 

SEGUNDO ALIADOS

Brasil com Garcia é tanta que o 
partido está na base de apoio 
a candidatura a reeleição com 
grande chances de indicar o 
vice na chapa do tucano. O 
partido também tem quadros 
importantes no Congresso, 

como o deputado federal Ge-
ninho Zuliani, apoiador de 
primeira hora do governador. 

O Dhoje Interior entrou em 
contato com a assessoria do 
governador para comentar o 
assunto sem sucesso.

ma de ordem de saúde, social 
e econômica”, afirma Edinho. 

No final do mês passado 
o prefeito publicou decreto 
nomeando integrantes de vá-
rios segmentos da cidade que 
compõem o Comitê de Políti-
cas para Pessoas em Situação 
de Rua. 

O objetivo é que sejam 
feitos encontros para traçar 
planos e ações para dar o enca-
minhamento a esta população.

Tarcísio 
confirma 
Bolsonaro 
na convenção 

A convenção que vai 
oficializar Tarcísio de 
Freitas (Republicanos) 
como candidato ao go-
verno do estado de São 
Paulo contará com a parti-
cipação do presidente Jair 
Bolsonaro (PL). 

O evento está marcado 
para o dia 30 de julho, no 
Expo Center Norte, na 
capital paulista. 

O pré-candidato do 
Republicanos ao Palácio 
dos Bandeirantes fez o 
anúncio “Presidente Bol-
sonaro e Tarcísio juntos 
na nossa convenção” por 
meio das redes sociais 
nesta terça-feira, 18. 

Ao lado do ex-minis-
tro da Infraestrutura, 
Bolsonaro diz no vídeo: 
“Estaremos lançando o 
nosso Tarcísio candidato 
ao governo do Estado de 
São Paulo. A sua presença 
é muito importante, e nos 
deixa muito honrados.” 

Tarcísio de Freitas 
aparece em segundo lugar 
nas pesquisas.

Raphael FERRARI

TRE-SP multa 
deputado em 
R$ 5 mil após 
pedir voto

Por constatar a confi-
guração de propaganda 
eleitoral que extrapola 
os limites legais, a juí-
za Maria Claudia Bedotti, 
auxiliar de propaganda do 
Tribunal Regional Eleito-
ral de São Paulo, deter-
minou ao deputado fede-
ral Orlando Silva (PCdoB) 
o pagamento de multa de 
R$ 5 mil. 

A decisão rat i f ica 
uma liminar concedida 
no início deste mês. No 
entanto, em vez de orde-
nar a remoção de todo o 
programa no qual as falas 
foram proferidas, Bedotti 
estipulou a retirada ape-
nas do trecho em que 
Orlando, pré-candidato à 
reeleição, pede voto a um 
colega de Câmara. 

A punição se refere à 
participação do congres-
sista em um episódio do 
podcast do canal Inteli-
gência Ltda., no fim do 
último mês, no qual de-
bateu com o parlamentar 
Kim Kataguiri (União 
Brasil). Na ocasião, Or-
lando disse que, caso fosse 
eleito, cobraria cortes de 
privilégios de deputados: 
“Kim, vota em mim que eu 
resolvo! Se eu me eleger, 
eu vou garantir”.

Divulgação Câmara Municipal de RP

Divulgação
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CIDADES Vacinas
O Instituto Butantan vai importar 8 mil 
litros do IFA destinados à farmacêutica 
Sinovac para a produção de vacinas

Mapa
O Ministério da Agricultura informa 
que o comprovante de posse rural está 
liberado para consulta e emissão

Uma menina, de 11 anos, 
levou vários tapas de uma 
adulta e ainda foi xingada de  
“vagabunda e biscate”, entre 
outros palavrões, na noite des-
ta terça-feira, 19, na Estância 
Santa Catarina, em Rio Preto. 

A violência virou boletim 
de ocorrência na Central de 
Flagrantes. 

A mãe da vítima informou 
aos policiais que a filha brinca-
va com outras crianças quando 
começou a discutir com um 

INTOLERÂNCIA

Mulher bate em 
criança após  confusão

INVESTIGAÇÕES

Foragido da Justiça vinculado às 
Farc é preso em Rio Preto

adolescente, que seria filho da 
acusada. 

Agressões
O menor agrediu fisica-

mente a garota que, para se 
defender, o empurrou. A sus-
peita apareceu e após bater na 
vítima, a ofendeu com diversas 
palavras de baixo calão. 

Populares separaram as 
partes envolvidas na confusão. 
O 7º DP ficou encarregado das 
investigações. No Plantão, o 
caso foi registrado como lesão 
corporal e injúria. 

Nesta terça-feira, 19, um ho-
mem foragido da Justiça foi 
preso em Rio Preto. Ele é sus-
peito de participar de um gol-
pe, mas a Polícia Civil cons-
tatou que ele foi condenado 
a mais de 21 anos de reclusão 
por vinculação às Farc, grupo 
colombiano que controla o 
tráfico de drogas na América 
do Sul. 
Segundo a Polícia Civil, a in-
vestigação começou depois 
que um morador de Dolcinó-
polis caiu em um golpe e per-
deu um caminhão avaliado 
em R$ 185 mil. 
Os investigadores identifica-
ram um suspeito que partici-
pou do crime e constataram 
que ele estava morando em 
São José do Rio Preto, foi en-
tão que os policiais cumpri-
ram um mandado de busca 
na casa do suspeito, consta-
tando que ele era foragido da 
Justiça por tráfico de drogas e 
associação ao tráfico, além de 
estar vinculado com as Farc. 
Foram apreendidos celulares, 
cartões bancários e documen-
tos falsos. O homem confes-

sou ter participado do golpe 
em Dolcinópolis e foi preso. 

Estelionato

Com documentos falsos, um 
homem, de 32 anos, abriu 
conta bancária, fez emprés-
timo de R$ 5 mil e sacou o 
limite do cheque especial de 
R$ 1 mil e ao tentar uma nova 
fraude acabou preso pela Po-
lícia Militar de Rio Preto, na 
tarde desta terça-feira, 19. 
Na véspera, o estelionatário 
havia tentado aplicar um se-
gundo golpe em uma agência 
em Bady Bassitt, mas funcio-
nários desconfiaram e ele fu-
giu antes da chegada da via-
tura. 

Mulher bate em criança após filho adolescente se envolver em briga

Foragido da Justiça vinculado às Farc é preso em Rio Preto

Aquivo DHoje

Após tentar terminar um 
namoro de dois anos por várias 
vezes, uma moradora do bair-
ro Vida Nova, em Rio Preto, 
passou a ser perseguida pelo 
acusado, de 37 anos, que se 
recusa a aceitar o fim do rela-
cionamento amoroso.

Horas depois
Horas depois de pedir me-

dida protetiva de urgência 
na DDM, foi agredida por ele 
com socos, tapas e chutes, teve 
parte dos cabelos cortados e 
sofreu uma tentativa de enfor-
camento. 

No Plantão, ela contou que, 
como tem as chaves do portão 
e da casa, o homem entrou no 
imóvel, às 17 horas desta terça-
-feira, 19, e passou a agredí-la. 
Em seguida, pegou uma faca 
na cozinha e cortou parte dos 

Jovem invade casa, agride e
corta cabelo da ex com uma faca

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

cabelos da jovem, de 25 anos. 
Ao tentar se defender das 
agressões, teve um dos dedos 
da mão direita cortado pela 
arma branca. Antes de fugir, 
o agressor tentou enforcar a 
namorada. 

Patrão
Segundo o boletim de ocor-

rência, o indiciado acusou a 

vítima de ter um caso com o 
patrão e disse que “onde eu 
encontrar vou ti pegar” (sic). 

O caso, registrado como 
lesão corporal, ameaça e di-
famação, segue sendo investi-
gado pela Delegacia de Defesa 
da Mulher local, onde a jovem 
havia registrado outra queixa 
contra o suspeito horas antes 
da violência doméstica. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o indiciado 
acusou a ex-namorada  
de ter um caso com 
o patrão

Jovem leva socos, tapas, chutes e tem cabelo cortado a faca pelo namorado

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Comerciante é baleado e morre em casa
No final da tarde desta ter-

ça-feira, 19, Jonathan Felipe 
Martins Feltrin de 27 anos 
morreu após ser baleado em 
frente de casa em uma ten-
tativa de assalto, no bairro 
Jandaia, em Birigui. 

De acordo com a polícia, o 
homem foi atingido por três 
disparos, um no tórax, abdô-
men e braço esquerdo. 

O homem foi socorrido pelo 

Corpo de Bombeiros, levado 
ao Pronto Socorro da cidade, 
e posteriormente transferido 
a Santa Casa de Birigui, mas 
ele não resistiu aos ferimentos 
e veio a óbito. 

O caso ainda será investiga-
do pela Polícia Civil da cidade.

 
Fogo no Ap
Na manhã desta quarta-

-feira,20, o cantor Lucas Ber-

BIRIGUI

Comerciante é baleado e morre em frente de casa em Birigui

Câmeras 
identificam 
ladrões de 
entregadora

Ao chegar em uma 
residência no bairro El-
dorado, na Região Norte 
de Rio Preto, onde faria 
a entrega de um vídeo 
game, uma rio-pretense, 
de 36 anos, que trabalha 
com venda de eletrôni-
cos pela internet, acabou 
sendo assaltada por dois 
homens, sendo que um 
deles simulou estar ar-
mado. 

Para a polícia, na tarde 
desta terça-feira, 19, ela 
contou que o roubo ocor-
reu às 14h25 da véspera 
e que após ser obrigada 
a entregar o Playstation 
5 para os marginais eles 
saíram correndo. 

A Polícia Militar foi 
acionada e checou câme-
ras de segurança exis-
tentes na vizinhança,  
descobrindo a casa onde 
os assaltantes teriam se 
escondido e apresentan-
do na delegacia os no-
mes dos acusados, que 
seguem foragidos.

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Segundo a Polícia 
Civil, a investigação 
começou depois 
que um morador de 
Dolcinópolis caiu em 
um golpe

Motorista tem carro roubado; polícia investiga

DESESPERO

Avó tem carro roubado e 
implora para retirar netos

Uma rio-pretense, de 55 
anos, teve o Renault San-
dero roubado, na frente da 
casa da filha, na Vila Morei-
ra, às 9h30 desta terça-feira, 
19, quando colocava dois 
netos dentro do veículo. 

Em desespero, ela ape-
lou para o assaltante para 
retirar as crianças e teve o 
pedido atendido. 

Com faca
Segundo o boletim de 

ocorrência, a vítima havia 
acabado de chegar e estava 
colocando os familiares no 
carro quando o marginal 
apareceu, armado com uma 
faca. O assaltante ordenou 

que deixasse a chave no 
contato e se afastasse. A 
motorista disse que os netos 
estavam dentro do automó-
vel e solicitou que pudesse 
pegá-los. 

Em seguida, o bandido 
fugiu para rumo ignorado. 
Além do Sandero, ele levou 
a CNH, RG e nove cartões 
bancários da condutora. 

Abandonado
O veículo foi encontrado 

abandonado, no final da ma-
nhã, no Jardim Mugnani, 
e entregue pela PM para a 
proprietária. O 2º DP de Rio 
Preto segue investigando o 
crime. 

nardo levou um susto após o 
apartamento onde mora em 
São Paulo pegar fogo.  O cantor 

disse em suas redes sociais que 
acordou por volta das 5h da 
manhã com cheiro de fumaça, 
e ao identificador o fogo, des-
ligou a energia elétrica, pegou 
toalhas molhadas e conseguiu 
controlar parte do incêndio.  
Logo em seguida, o cantor 
pulou para sacada do vizinho e 
acionou o Corpo e Bombeiros. 
O motivo do incêndio foi um 
curto circuito no fogão. 

Jonathan Felipe 
Martins Feltrin, 27 
anos, morreu balea-
do em uma 
tentativa de assalto

Após tentar termi-
nar um namoro de 
dois anos por várias 
vezes, a vítima pas-
sou a ser perseguida 
pelo ex

Reprodução

Aquivo DHoje

Aquivo DHoje

Polícia Civil/Divulgação
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Os proprietários de 4 áreas 
que pegaram fogo das 20h de 
domingo (17) às 4h da segun-
da-feira (18) no Jardim Tarraf 
II foram notificados pelos fis-
cais de posturas da Secretaria 
do Meio Ambiente da Prefei-
tura de Rio Preto. 
A notificação foi expedida 
nesta quarta-feira (20). A 
informação é do Coronel La-
min, diretor da Defesa Civil 
de Rio Preto. 
O fogo, embora não tenha 

Donos de áreas queimadas são 
notificados pela prefeitura

NO TARRAF 2

O fogo chegou perto das 
residências e os mora-
dores não conseguiram 
dormir entre domingo e 
segunda-feira

O fogo chegou perto das residências e os moradores não conseguiram dormir entre domingo e segunda

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

SAÚDE

Mirassol tem 150 crianças com a 2ª 
dose da vacina contra Covid atrasada

A Prefeitura de Mirassol 
divulgou nesta terça-feira,19, 
que cerca de 150 crianças estão 
com a 2ª dose da vacina contra 
Covid-19 atrasadas. 

“Já tentamos contato te-
lefônico, mas mesmo assim 
há muitos faltosos”, explicou 
a coordenadora do Postão, 
Camila Nunes. “Pedimos que 
os pais ou responsáveis le-
vem as crianças até o Postão 
porque não temos previsão de 
receber outras doses”, acres-
centou. 

Diretoria
O diretor do DMS, Frank 

Hulder de Oliveira, ressalta a 
importância da apresentação 
da carteira de vacinação e de 

um documento com foto. “A 
vacina da Covid passou a ser 
integrada no plano nacional de 
vacinção, ou seja, o que a torna 
obrigatória”, explicou. 

Horário de atendimento do 

BOLSA AUXÍLIO

Programa Novotec 
Expresso abre mais de 
30 mil vagas em SP

O Governo do Estado de 
São Paulo, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico, abre nesta terça-
-feira (19) inscrições para mais 
de 30 mil vagas em cursos de 
qualificação profissional do 
programa Novotec Expresso 
em todas as regiões do estado. 
Os estudantes matriculados no 
ensino médio da rede estadual 
terão direito a um auxílio de 
até R$ 600, divididos em qua-
tro parcelas mensais, ao longo 
do curso. 

As 37 opções de cursos têm 
duração de 120 horas e pode-
rão ser realizadas ao longo de 
quatro meses nos formatos 

presencial e online. As aulas 
online são feitas ao vivo, por 
meio de plataformas digitais, e 
os encontros presenciais.

Procon terá 
atendimento 
itinerante 
domingo

O Procon de Rio Preto 
oferecerá orientação e 
atendimento aos consu-
midores neste domingo, 
24, na feira do Solo Sa-
grado, a partir das 8h. 
O objetivo é facilitar o 
acesso àqueles moradores 
da região Norte que têm 
alguma dificuldade de 
comparecer à sede do ór-
gão, na rua Silva Jardim. 

O atendimento será 
feito regularmente, nos 
mesmos moldes do re-
alizado na sede do ór-
gão. “Esse será um pilo-
to dentro do projeto de 
implantação do Procon 
Móvel, que vai percorrer 
todas as regiões da cidade, 
levando orientação aos 
consumidores e dando o 
devido encaminhamento 
às reclamações”, adiantou 
o diretor do órgão, Jean 
Dornelas. 

Para adiantar o aten-
dimento o Procon orienta 
os consumidores a com-
parecerem ao atendimen-
to portando documento 
pessoal com foto, com-
provante de residência, 
os dados da empresa re-
clamada e documento 
com os dados da compra 
ou contratação (quando 
houver). 

A feira do bairro Solo 
Sagrado é montada sem-
pre aos domingos, das 
6h30 às 12h, na rua Jo-
aquim L. Silva, entre as 
ruas Mário Valadão Fur-
quim e Maria Rosa. O 
atendimento do Procon 
será encerrado às 11h.

Estradas vicinais terão R$ 36 milhões
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Com o retorno dos editais e 
abertura de milhares de vagas 
no país, os concurseiros volta-
ram a procurar por cursinhos 
preparatórios. 

Segundo José Augusto 
Marcolino da Silva, sócio pro-
prietário da EPC de Rio Preto, 
os que almejam cargos pú-
blicos muitas vezes estão na 
jornada em busca de estabili-
dade ou pensam em construir 
carreira. 

Área pública
aAs oportunidades da área 

pública e da área privada são 
distintas, mas ambas muito 

PÚBLICOS

Volta dos concursos anima procura por cursinhos preparatórios
atraentes. Mas existem cargos 
específicos em regiões dis-
tantes do país, o que muitas 
vezes é um empecilho para a 
grande maioria.  O professor 
explica que, inicialmente, é 
fundamental que o candidato 
tenha uma opinião sobre o 
que ele busca. “Muitas vezes o 
candidato não tem noção dos 
lugares que as oportunidades 
são ofertadas e à medida que 
o tentante não está disposto a 
se deslocar, o leque de opções 
diminui muito”, informa. 

Para Silva, é imprescindível 
que o candidato tenha tempo 
hábil para estudar as discipli-
nas. “O nosso curso é por carga 
horária, e, em média, são dois 
meses de aula, o que é pouco 

para explorar tanto conteúdo. 
Sempre oriento meus alunos 
a se prepararem com muita 
antecedência tendo uma pré-
via com editais dos concursos 
anteriores”, sugere. 

Gian Ortunho Galli iniciou 
os preparativos em meados de 
2019 objetivando uma vaga 
municipal. Com a pandemia, 
ele diz que explorou mais sa-
biamente o tempo se dedican-
do aos estudos. “Hoje minha 
programação voltou a ser nos 
moldes pré-pandemia. Porém, 
renunciei a certas distrações 
para focar, mas tentando equi-
librar estudos com trabalho, 
vida social e relacionamento”, 
salienta. 

Galli já prestou quatro con-

cursos desde então e está com 
duas aprovações. “Aprovações 
não bastam para ser convo-
cado, mas mostram o quanto 
está no caminho certo, bem 
como nos ajuda a aprimorar 
aquilo que temos dificuldade”, 
analisa. 

O concurseiro dá dicas a 
quem tem por objetivo a no-
meação em cargos públicos e 
adverte sobre olhar com mais 
atenção ao emocional. “Manter 
o emocional equilibrado no dia 
da prova é o fator determinan-
te para que o exame ocorra da 
melhor forma possível. Outra 
dica é estudar as matérias 
que caem em qualquer área 
como português, matemática 
e raciocínio lógico”, indica. 

chegado nas residências, não 
permitiu que os moradores 
dormissem. Com a variação 
climática, muitas famílias 
próximas não conseguiram 
relaxar, com medo de que o 
fogo tomasse conta das casas 
próximas. Na região, tem ca-
sas e condomínios fechados. 
Os fiscais da Prefeitura desco-
briram que as áreas não são 
públicas e chegaram no nome 
dos 4 proprietários. Eles fo-
ram notificados para apresen-
tar a defesa. O Coronel disse 
que o fato, num primeiro mo-
mento, não se traduz em mul-
ta ou autuação. Apenas uma 
investigação vai dizer o que 
aconteceu e se existe respon-
sável. 
O fogo ficou entre as mora-
dias e as áreas preservadas 
da Floresta do Noroeste Pau-
lista e da Estação Ecológica. 

Posto de Saúde: 
Local: rua Prudente de 

Moraes, nº 2386, Centro 
Horário: 8 às 19 horas de se-
gunda à sexta-feira e das 8 às 
13 horas (sábado) 

Daniela MANZANI

Professor da EPC Cursos de Rio Preto analisa mercado de vagas

MENDONÇA

O prefeito de Mendonça, 
Juliano Oliveira, participou 
no dia 29 de junho, de um 
evento no Memorial da Amé-
rica Latina, em São Paulo, 
para assinatura do convênio 
do programa Novas Estradas 
Vicinais – Fase 9, do Gover-

no do Estado de São Paulo. 
O recurso no valor total de R$ 
36 milhões será usado para a 
recuperação e pavimentação 
de duas importantes estradas 
vicinais da Zona Rural da 
cidade. Trata-se do maior in-
vestimento em infraestrutura 

já realizado em Mendonça. 
Uma das vias beneficiadas será 
a Men-020 – Men-379 e a Es-
trada José Rodrigues da Silva 
que liga Mendonça a empresa 
Citrosol. Serão aproximada-
mente 9 quilômetros de estra-
da totalmente pavimentada,

Resolução sobre estações hidrológicas
ANEL E ANA

A Agência Nacional de 
Águas e Saneamento Básico 
(ANA) e Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) apro-
varam uma resolução conjunta 
atualizando os critérios para 
a instalação, operação e ma-
nutenção de estações hidroló-

gicas em usinas hidrelétricas. 
A medida, aprovada na 

última terça-feira (19), foi 
necessária em razão de mu-
danças na legislação do setor. 
A nova resolução substituirá, a 
partir de janeiro de 2023, uma 
normativa anterior das duas 

agências. 
As estações servem para 

monitorar quantidade de chu-
vas, variações do nível da 
superfície da água, transporte 
de sedimentos, defluência e 
medição de níveis d’água, além 
de velocidades e outras.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Arquivo PESSOAL

Renato Peléskei
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Palmeiras
O Palmeiras visita o América-MG nesta 
quinta-feira, às 20h, pela 18ª rodada 
do Brasileirão. 

Eliminado
A seleção masculina de vôlei se des-
pediu da Liga das Nações após perder 
para os Estados Unidos por 3 sets a 1.

Em jogo válido pela terceira 
rodada da segunda fase do 
Campeonato Paulista Sub-20, 
o Mirassol empatou em 2 a 2 
com o Corinthians no Maião. 
O resultado manteve o Timão 
na liderança do grupo. 
O alvinegro saiu na frente aos 
38 minutos, com Kayke rece-
bendo pela ponta esquerda, 
cortando para o meio e man-
dando para o fundo da rede. 
No início da segunda etapa, 
Arilton Júnior acertou o ân-
gulo em chute de fora da área 
e empatou a disputa.  Aos 15 
minutos, Kauan aproveitou 
o rebote do goleiro e virou o 
jogo para os mandantes. O 
Corinthians, no entanto, bus-
cou o empate três minutos 
depois com Biro recebendo na 
cara do goleiro e tocando de 
cavadinha. 

Tanabi
O Tanabi também jogou nes-
ta quarta-feira e somou sua 
primeira vitória nesta segun-
da fase ao superar o São José 
por 2 a 0 fora de casa. Tanto 
o Índio da Noroeste quanto o 
Mirassol voltam a campo na 
próxima quarta-feira. 

Tigre
O Grêmio Novorizontino re-
cebe o Água Santa, a partir 
das 15 horas, no Estádio Jor-
ge Ismael de Biasi, em Novo 
Horizonte, em duelo válido 
pela 3ª rodada da 2ª fase do 

RODADA COM TIMES DA REGIÃO
FUTEBOL

Campeonato Paulista Sub-20. 
A equipe aurinegra ainda não 
pontuou pelo Grupo 20 do Es-
tadual, assim como o time de 
Diadema, derrotado nas ro-
dadas iniciais. A liderança da 
chave é dividida entre Guara-
ni e Capivariano, que somam 
sete pontos cada, após o em-
pate em 3 a 3, nesta quarta-
-feira. 
“É um jogo muito importan-
te, necessitamos da vitória 
para continuarmos vivos na 
competição, mas sabemos da 
dificuldade do jogo, pois o 
Água Santa também necessita 
do resultado. Porém, estamos 
confiantes, os preparativos 
para o jogo foram intensos 
e estamos jogando em casa, 
onde temos de impor nosso 
ritmo”, disse o atacante Luiz 
Otávio, que já anotou três gols 
pelo Tigre no Estadual. 

O Tanabi também jogou nesta quarta-feira e so-
mou sua primeira vitória nesta segunda fase ao 
superar o São José por 2 a 0 fora de casa. Tanto 
o Índio da Noroeste quanto o Mirassol voltam a 
campo na próxima quarta-feira.

Em jogo válido pela terceira rodada da segunda fase, o Mirassol empatou em 2 a 2 com o Corinthians no Maião

O tênis feminino de Mi-
rassol está na final estadual 
dos Jogos da Juventude, que 
acontecem na cidade de Presi-
dente Prudente. Na semifinal, 
realizada na manhã desta 
quarta-feira as tenistas miras-
solenses Rayssa Vitória Do-
mingues e Raquel Bradbury 
Barboza venceram Dracena, 
por 2 jogos a 0 e sem perde-
rem nenhum set. 

Rayssa bateu Giovana Ce-

MIRASSOL

Tenistas estão na final dos Jogos da Juventude

Brasileiro vence e 
barra recordista

ATLETISMO

Claudiney dos Santos 
disputa Desafio CPB/CBAT

droni, por duplo 6/0. Raquel 
também ganhou pelo mesmo 
placar de Lívia Gomes. A 
decisão pelo título será nesta 
quinta-feira (21), às 8h30, 
entre Mirassol e Santos, que 
tem como representantes as 
tenistas Manoella Sicolino e 
Isadora Parisi. As santistas 
eliminaram na semifinal a 
cidade de Itupeva. 

Nas quartas de final, Mi-
rassol havia passado por Bau-
ru, por 2 jogos a 0. As miras-
solenses, que fazem parte da 
equipe do Departamento Mu-
nicipal de Esportes e Lazer, 

O medalhista paralímpico rio-
-pretense, Claudiney dos San-
tos, do CAD/SMEL/VETNIL, 
ouro no lançamento de disco 
F56, em Tóquio, no Japão, 
disputa a 3ª etapa do Desafio 
CPB/CBAt, evento que reu-
nirá atletas com deficiência 
e olímpicos em disputas de 
campo e pista, na manhã des-
ta quinta-feira (21), no Centro 
de Treinamento Paralímpico, 
em São Paulo, com foco na 

O brasileiro Alison dos 
Santos negou ao detentor 
do recorde Karsten Wa-
rholm um terceiro título 
consecutivo no Campeo-
nato Mundial de Atletismo 
na noite de terça-feira (19), 
vencendo os 400 metros 
com barreira em 46,29 
segundos. 

Antes do início do se-
gundo turno da Série B do 
Campeonato Brasileiro, o 
Novorizontino está promo-
vendo mudanças no elenco. 
Foi anunciado a saída do 
atacante Léo Tocantins. O 
jogador foi emprestado ao 
Sampaio Corrêa (MA) até o 
final da temporada. 

próxima etapa do Grand Prix 
de atletismo. 
A disputa está marcada para 
acontecer em Marrakesh, no 
Marrocos, de 15 a 17 de setem-
bro e será uma das principais 
competições internacionais 
da modalidade no ano após 
a suspensão do Mundial de 
2022. O Grand Prix é o circui-
to internacional do atletismo 
organizado pelo Comitê Pa-
ralímpico Internacional (IPC, 
sigla em inglês). 
Já o Desafio de atletismo 

CPB/CBAt tem a finalidade de 
difundir e desenvolver a prá-
tica da modalidade entre atle-
tas brasileiros com e sem defi-
ciência. Dirigido e organizado 
pela Confederação Brasileira 
de Atletismo (CBAt) e pelo 
Comitê Paralímpico Brasileiro 
(CPB), o evento será dividido 
em sete etapas durante todo o 
ano de 2022. “Vai ser a nossa 
última competição antes do 
Grand Prix, uma preparação 
muito importante para nós”, 
afirmou o paratleta do CAD.

Carol Gattaz vai par-
ticipar de uma tarde de 
autógrafos no Clube Monte 
Líbano neste sábado (23), a 
partir das 16h. A atleta re-
ceberá uma homenagem da 
diretoria junto com sua avó 
Célia Estrella Gattaz. Carol 
é neta do ex-presidente do 
conselho deliberativo do 
clube na gestão de 1978 a 
1982, Saad Abdalla Gattaz.

Novorizontinio
empresta atacante

Gattaz participa 
de autógrafos

400 METROS

NEGOCIAÇÃO

VÔLEI

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Rio-pretenses ajudam garantir vaga

Os aletas rio-pretenses 
Alexandre Vieira (Feijão) e 
Erick Epaminondas, do Clube 
Amigos dos Deficientes (CAD/
SMEL/VETNIL), de Rio Preto, 
ajudaram a seleção brasileira 
de basquete sobre rodas a 
conquistar no último fim de 
semana a vaga para o Campe-

onato Mundial de Basquete 
em Cadeira de Rodas, que 
será realizado em Dubai, nos 
Emirados Árabes Unidos, no 
mês de novembro. 

A vaga
A vaga foi conquistada du-

rante a Copa América, disputa-
da no Centro de Treinamento 
Paralímpico, em São Paulo. 

A equipe masculina dis-

putou o terceiro lugar nesta 
segunda-feira (18), mas foi 
superada pelo Canadá, por 
56 a 46. A seleção, porém, já 
estava com o lugar garantido 
no Mundial desde sábado (15), 
ao vencer Porto Rico por 83 a 
53, pelas quartas de final. No 
torneio dos homens, os quatro 
melhores (portanto, os semifi-
nalistas) se classificavam para 
Dubai.

PARA MUNDIAL

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

       É um jogo 
muito importante, 
necessitamos da 
vitória para conti-
nuarmos vivos na 
competição, mas 
sabemos da difi-
culdade
Luiz Otávio, 
Atacante do Tigre

“

“

A decisão pelo 
título será nesta 
quinta-feira (21), 
às 8h30, entre 
Mirassol e Santos, 
com tenistas Ma-
noella Sicolino e 
Isadora Parisi

Divulgação

Divulgação

Laura Picorelli

Editais 

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário BANCO RODOBENS S/A, CNPJ/MF sob nº 33.603.457/0001-40, faz saber 
que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema
de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 28 de Julho 
de 2022 às 9:40 horas. Segundo Leilão: dia 29 de Julho de 2022 às 9:40 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 
145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será 
distribuído no leilão ou pela internet.  Descrição do Imóvel: O lote nº 10, da quadra Z6, situado no loteamento denominado 
“JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas
e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 20; do lado direito de quem da rua olha para 
o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 09; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 11; e finalmente 
nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 16, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 21,81m 
da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.495 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. 
Obs: Consta existência de processo nº 1041348-38.2019.8.26.0576 TJ/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito:
1º Leilão R$ 95.100,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 192.428,83. Caso não haja licitantes ou não 
seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 29 de Julho de 2022, às 9:40 
horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das 
despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários 
advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora 
antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel 
possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta 
do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento)
a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto
de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, 
registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel 
objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais 
ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que 
porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, 
estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação dos imóveis arrematados. Caso necessite de regularização 
da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 
§ 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente
ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora
não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). 
Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante
à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência
ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 28/07/2022 às 09h40 2º Leilão: dia 29/07/2022 às 09h40

RODOBENS
BANCO

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. LINCON GONÇALVES ALVARES e ÉRIKA FERNANDES DA 
SILVA, sendo ELE filho de ANTONIO ALVARES FERREIRA FILHO e de 
JOSEFA GONÇALVES FERREIRA e ELA filha de EDNA FERNANDES DA 
SILVA;
2. PAULO MARQUES DE MELLO FILHO e JULIANA RODRIGUES 
CORREIA MELLO, sendo ELE filho de PAULO MARQUES DE MELLO e de 
SOLANGE MARIA DA SILVA DE MELLO e ELA filha de ANTONIO DOMICIA-
NO CORREIA e de MARIA APARECIDA JULIANI RODRIGUES CORREIA;
3. WILSON VELOZO DA SILVA e CARLA REGINA VICENTE, sen-
do ELE filho de ANTONIO FRANCISCO VELOZO e de PETRONILHA DE 
SOUZA VELOZO e ELA filha de VALTER FLORENCIO VICENTE e de APA-
RECIDA FLORA VICENTE;
4. LUCAS ANGELO DA SILVA FREIRE e NATALIA DA CONCEI-
ÇÃO SANTOS, sendo ELE filho de DANIEL DE PAULA FREIRE e de ELZA 
RIBEIRO DA SILVA e ELA filha de IZILDINHA DA CONCEIÇÃO SANTOS;
5. GABRIEL FONSECA MENDONÇA e AMANDA PADÚLA, sendo 
ELE filho de PAULO ROGÉRIO MENDONÇA e de CLAUDIA MANSUR FON-
SECA e ELA filha de LUIZ ANTONIO PADÚLA e de ROSE MEIRE GARCIA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum im-
pedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
20/07/2022

são orientadas pelo técnico 
Rodrigo Tutu. 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
EMPENHO 14021/22
CONTRATADA: DENTAL PREMIUM LTDA
EMPENHO 14013/22
CONTRATADA: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA ME
EMPENHO 13750/22 E 13758/22
Notifico Derradeiramente os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do rece-
bimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento 
do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo 
apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
EMPENHO 13113/20
Considerando manifestação da gerência de manutenção quanto ao atraso 
no atendimento referente ao chamado OS 47062. Considerando previsão 
contratual na cláus. 2ª, itens 2.3.1, 2.3.2, fica a contratada notificada a re-
alizar o atendimento do chamado em aberto no prazo de 24h contados do 
recebimento desta. 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 atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
EMPENHO 12632/2022
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega total do 
empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da 
Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual apli-
car pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administrativas. Com fun-
damento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, II do 
contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 1,8% do valor 
referente ao atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 
05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. 
A inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da 
penalização. SMS ALDENIS BORIM.
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de licitação nº 16/22
Contratada: Lurifran Empreendimentos e Participações
Objeto: Locação do imóvel localizado na Rua João Teixeira, n.º 260, Santa 
Cruz, neste município, destinado a sede do Centro De Referência De Assis-
tência Social – Cras Centro..Art. 24, X da L.F 8.666/93. SMAS 
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 490/20; Contrato: PRE/0118/21
Contratada: Starbene Refeições Industriais Ltda
Nos termos do art. 65, II da Lei 8666/93 fica alterado o preâmbulo do contra-
to supramencionado. SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Jr.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 010/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A EXE-
CUÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS 
RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, COM APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA III 
DO DER/SP – SEC. MUN. OBRAS. A Comissão Municipal de Licitações, 
acolhe integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal da Fa-
zenda 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 USINA DO VALE CONSTRUTORA EIRELI e, inabilitadas as 
empresas PAVLOC – LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI (apre-
sentou o documento que consta do item 5.5.4 em desacordo com o prazo 
de validade que foi estabelecido no item 5.7 do edital) e, OBRAS E SER-
VIÇOS FATOR S/A (não atendeu o item 5.4, subitem 5.4.2.1, alínea “a” do 
edital eis que apresentou Atestados que não foram emitidos em nome da 
empresa licitante). Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, fica designado o 
dia 29/JULHO/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.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 011/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A EXE-
CUÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇA-
MENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA ALARGAMENTO DA AVENIDA 
JOSÉ PONCE DE AZEVEDO ENTRE A AVENIDA JOSÉ ABAS CASSEB 
E A AVENIDA ABELARDO MENEZES, NO DISTRITO INDUSTRIAL 
ULISSES GUIMARÃES – SEC. MUN. OBRAS. A Comissão Municipal de 
Licitações, acolhe integralmente o parecer técnico da Secretaria Muni-
cipal 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 inabilitada a empresa OBRAS E 
SERVIÇOS FATOR S/A (não atendeu o item 5.4, subitem 5.4.2.1, alíneas 
“a1”, “b.1” e “b.2” do edital eis que apresentou Atestados que não foram 
emitidos em nome da empresa licitante). 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.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 238/2022 – Processo n.º 12.116/2022
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de lavató-
rios para o centro cirúrgico do Hospital Municipal. Secretaria Municipal de 
Saúde. Sessão pública realizada on-line com início 20/07/2022. Em razão 
em razão da única empresa participante do certame ser inabilitada, o pre-
sente Pregão Eletrônico foi declarado Fracassado. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 292/2022 – Processo n.º 12.415/2022
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa com fornecimento 
de materiais e mão de obra para  instalação de impermeabilizantes do tipo 
manta asfáltica e limpeza e preparo para aplicação em atendimento as 
unidades escolares e demais prédios. Secretaria Municipal de Educação. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 15/06/2022, sendo adjudi-
cados o item à empresa declarada vencedora: GOMAP ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA  (item 1). Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – San-
dra Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Fabiana Zanquetta de Azevedo  - Secretária Municipal de 
Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 389/2022 – Processo n.º 13.187/2022
Objeto: Aquisição de recarga de GLP 45kg, para atendimento das Unidades 
Escolares. Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 18/07/2022, sendo adjudicados os itens à empresa 
declarada vencedora: AMAD COM. E TRANSPORTE DE GÁS LTDA  (itens 
1 e 2). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da ses-
são está disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Fabiana Zanquetta de Azevedo  - Secretária Municipal de 
Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 377/2022 – Processo n.º 13.118/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de tonner para impressoras, para 
atendimento das Unidades Escolares. Secretaria Municipal de Educação. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 18/07/2022, sendo adjudi-
cado o item à empresa declarada vencedora: RIO PRETO PRIME NEGÓ-
CIOS & SERVIÇOS EIRELI (item 2). O  item 1 foi cancelado á pedido da 
Secretaria. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo - Prego-
eira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Fabiana Zanquetta de Azevedo  - Secretária Municipal de 
Educação.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2022 – 
PROCESSO Nº 12.663/2022. 
Objeto: Registro de  preços para aquisição de luvas latéx para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde.  Fica designada a data da ses-
são de retomada do pregão em epígrafe para o dia 22/07/2022 às 09:00h 
para continuidade dos trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 300/2022 – 
PROCESSO Nº 12.501/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de seringas. Secretaria Municipal 
de Saúde.  Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 26/07/2022 às 16:00h para continuidade dos trabalhos – 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 330/2022 – 
PROCESSO Nº 12.716/2022. 
Objeto: Aquisição de aparelho de anestesia para o Hospital Municipal. Se-
cretaria Municipal de Saúde.  Fica designada a data da sessão de retomada 
do pregão em epígrafe para o dia 26/07/2022 às 11:00h para continuidade 
dos trabalhos – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira. 
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://com-
pras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 427/2022, processo 
13.530/2022 objetivando Prestação de serviços para confecção de unifor-
mes para profissionais das UPAS (Norte, Jaguaré e Tangará) e OS (Santo 
Antônio e Vila Toninho) - Secretaria Municipal de Saúde.  O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 03/08/2022. às 08h30min e abertura a par-
tir das 08h32min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se 
à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 368/2022 – 
PROCESSO Nº 13.022/2022. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de gênero alimentício (leite) 
para consumo e preparo da alimentação do efetivo do corpo de bombeiros 
– Gabinete do Prefeito.  Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 22/07/2022 às 10:30 h para continuidade dos 
trabalhos – Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira. 
EXTRATO 
EXTRATO DA SESSÃO 
Modalidade: Pregão eletrônico 403/2022 Processo: 13.263/2022
Objeto: Aquisição de prateleiras aço inox para o Hospital Municipal. Secre-
taria Municipal de Saúde.
O pregão eletrônico restou fracassado, uma vez que o valor final alcançado 
ficou acima da estimativa do edital. Adriana Tápparo - pregoeira

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO  DE  PORTARIAS

PORTARIA N.º 36.811 DE 18 DE JULHO DE 2022
DESIGNA, JULIANA QUEIROZ BIROLI DA ROCHA para substituir o(a) 
servidor(a) JANAINA DANIELE DE ANDRADE – ocupante da função de 
confiança gratificada – GERENTE DE UNIDADE – NÍVEL I – FG.103.7, nos 
termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de férias, de 21/07/2022 a 30/07/2022.
ANDRE LUCIANO BAITELLO
Secretário Municipal de Saúde - Interino

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS

PORTARIA N.º 36.816 DE 20 DE JULHO DE 2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, do Município de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do Decreto n.º 17.683 de 13 de janeiro de 2017,
1. Considerando o disposto na Lei Federal n.º 191, de 08 de março de 
2022, que modificou a redação do art. 8º. da Lei Federal n.º 173, de 27 de 
maio de 2020, permitindo o cômputo do período de 28 de maio de 2020 a 
31 de dezembro de 2021, aos servidores da área da saúde e da segurança 
pública para a aquisição de benefícios atrelados ao tempo de serviço;    
2. Considerando o teor do parecer jurídico da Procuradoria Geral do 
Município exarado no protocolo 2022140960, datado de 19 de maio de 2022, 
acolhido pelo Procurador Geral do Município e pelo Prefeito Municipal;
3. Considerando que a Lei Municipal n.º 14.182 de 08 de junho de 2022, 
que alterou as Leis Municipais, n.º 3.780 de 13 de julho de 2021 e n.º 
14.046 de 02 de dezembro de 2021, assegurou, na forma do §3.º do artigo 
8.º, da Lei Federal 173, de 27 de maio de 2020,o cômputo do período de 
27/05/2020 a 31/12/2021, para os institutos a que se refere o inciso IX, do 
art. 8.º da referida Lei Federal n. 173/2020, com efeitos financeiros a partir 
de 01 de janeiro de 2022;
Resolve CONCEDER, a(o) servidor(a) abaixo relacionado(a), prêmio por 
assiduidade, conforme Lei Complementar n.º 05/90, artigo 119, com nova 
redação dada pela Lei Complementar n.º 147 de 14/05/2002 e artigo 4º da 
Lei Complementar nº 609/2019, nos termos do Decreto nº 18.621 de 23 de 
junho de 2020:
MARIA DAS GRACAS FARIA KIKUTI, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2006 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
PORTARIA N.º 36.817 DE 20 DE JULHO DE 2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, do Município de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do Decreto n.º 17.683 de 13 de janeiro de 2017,
1. Considerando o disposto na Lei Federal n.º 191, de 08 de março de 
2022, que modificou a redação do art. 8º. da Lei Federal n.º 173, de 27 de 
maio de 2020, permitindo o cômputo do período de 28 de maio de 2020 a 
31 de dezembro de 2021, aos servidores da área da saúde e da segurança 
pública para a aquisição de benefícios atrelados ao tempo de serviço;    
2. Considerando o teor do parecer jurídico da Procuradoria Geral do 
Município exarado no protocolo 2022140960, datado de 19 de maio de 2022, 
acolhido pelo Procurador Geral do Município e pelo Prefeito Municipal;
3. Considerando que a Lei Municipal n.º 14.182 de 08 de junho de 2022, 
que alterou as Leis Municipais, n.º 3.780 de 13 de julho de 2021 e n.º 
14.046 de 02 de dezembro de 2021, assegurou, na forma do §3.º do artigo 
8.º, da Lei Federal 173, de 27 de maio de 2020,o cômputo do período de 
27/05/2020 a 31/12/2021, para os institutos a que se refere o inciso IX, do 
art. 8.º da referida Lei Federal n. 173/2020, com efeitos financeiros a partir 
de 01 de janeiro de 2022;
Resolve CONCEDER, a(o) servidor(a) abaixo relacionado(a), prêmio por 
assiduidade, conforme Lei Complementar n.º 05/90, artigo 119, com nova 
redação dada pela Lei Complementar n.º 147 de 14/05/2002 e artigo 4º da 
Lei Complementar nº 609/2019, nos termos do Decreto nº 18.621 de 23 de 
junho de 2020:
ADAIR DE JESUS MALDONADO, PEB2 - Matemática, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
ADRIANA DE FREITAS MENDES, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
ADRIANA ERIKA MARQUES GUARNIERI, Enfermeiro Padrão, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
ADRIANA PERPETUA DA SILVA TELLES, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
ADRIANA ROMERO BARBOSA BENJAMIN, Agente Administrativo, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Obras, referente ao período aquisitivo 
de 01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
ADRIANA TAPPARO, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Administração, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 
a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
ADRIANA VANZO DOS SANTOS, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
ADRIANA VENEZIANO ORTEGA SOARES, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
ADRIANO MOTA DA SILVA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
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período concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
ANDREIA VALENTINA VIEIRA DA COSTA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
ANGELA CRISTINA AMADOR, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
ANGELA MARIA ARAUJO DA SILVA, Técnico em Enfermagem, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 
a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
ANGELA MARIA SILVA BRASILINO, Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
ANGELA SOLANGE ANGELINO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA, Psicólogo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
ANNA CHRISTINA PEREIRA FAITARUNE, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.

ANNAMARIA APARECIDA GARCIA DOS SANTOS CUNHA RIZZI, 
Coordenador Pedagógico, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, 
referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser 
usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
APARECIDA DONIZETI MARTIN GIL, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
APARECIDA PERPETUA DA ROCHA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
AURIDES GONCALVES PEREIRA FURTIL, Enfermeiro Padrão, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 
a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
AVELINA DE CARVALHO MARTINS, Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) 
no Gabinete do Prefeito, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
BLEISER DE JESUS SOARES MARTINS, Enfermeiro Padrão, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 
a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
BRENDA LARA MOREIRA DE ARAUJO TOMIOKA, Agente Administrativo, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período 
aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
CAMILA GUIMARAES BAPTISTA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
CARINA APARECIDA DA COSTA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
CARINE DANIELA DE PAULA GORLA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
CARLA CRISTINA PEREIRA JOB, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
CARLA MARIANA CAMPAGNA GRANDIZOLI, PEB-1, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
CARLA REGINA ZOCCAL ALVES, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, referente ao período 
aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
CARLOS EDUARDO DE MATTOS, Auditor Fiscal Tributário Municipal, 
lotado(a) na Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo 
de 01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
CARMEN LIGIA FIRMINO MARQUES, Farmacêutico, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 
a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
CASSIA ELAINE CAMPREGUER, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
CASSIANO GONCALVES DIAS, Agente de Saneamento, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 
a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
CATIA RENE DE CASTRO STEFANELLI, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
CELEINE HELEIDA FERREIRA VELOZO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
CELESTE ANDRADE TRINCHAO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
CELIA GRIGOLETTE TAKATU, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
CELIA REGINA DA SILVA, Coordenador Pedagógico, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
CELIS ALBERTO DO CARMO, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer, referente ao período aquisitivo de 07/11/2016 
a 06/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
07/11/2021 a 06/11/2026.
CELMA FERREIRA DE MAGALHAES, Motorista, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Cultura, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
CESIRA DO CARMO PAGLIOTTO DOS SANTOS, Inspetor de Alunos, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período 
aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
CINTIA KELLY NOVAIS DE VASCONCELLOS, PEB-1, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
CLAUDEMIR MOLINA ALONSO, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
CLAUDENIR ANTONIO MAGRI, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Administração, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
CLAUDIA EUNICE ROSA, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Administração, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 
a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
CLEBER JOSE DA SILVA, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 

01/12/2021 a 30/11/2026.
CLEBER ROBERTO DE ARAUJO SILVA, Agente Administrativo, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Administração, referente ao período aquisitivo 
de 01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
CLECIO EGEA NEGRELLI, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 
a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
CLEINE ZAVANELLA CALVO MARIZ, Psicólogo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Administração, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 
a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.

CLEOMA APARECIDA VALENCIO TORRANO, Assistente Social, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Administração, referente ao período aquisitivo 
de 01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
CLEUNIR DA SILVEIRA SABATINI, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
CLISCIA CRISTINA DE OLIVEIRA ARROYO SABATIN, PEB-1, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
CRISTIANE BITTENCOURT GIL, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
CRISTIANE DE LIMA CAETANO, Enfermeiro Padrão, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 
a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
CRISTIANE ISILDA MOLINA BAZERLA, Agente Administrativo, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
CRISTIANE LOURENCO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
CRISTIANE PANZARINI DE ARAUJO GALDIANO, PEB-1, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
CRISTIANE REGINA DA SILVA FIGUEIRA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
CRISTINA APARECIDA SOARES PUBLIO, Médico Clínico Geral, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
CRISTINA DE FATIMA NOGUEIRA MAYOR, Médico Clínico Geral, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo 
de 01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
DANIELA APARECIDA BARACIOLI LEMOS, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
DANIELA FERREIRA GRABALOS, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
DANIELA MARTINS JOAZEIRO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
DANIELA SANCHES ROMERO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
DANIELE TARGA DE CARVALHO, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Administração, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
DANIELLE CRISTINA MARZOCHIO FERREIRA ZANOLINI, Agente de 
Saneamento, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 
período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
DANIELLE DUMBRA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
DEBORA PATRICIA DA SILVA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
DEBORA QUELES DE PAULA PASSOS, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
DECIO ALMEIDA OLIVEIRA JUNIOR, Digitador, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
DEYSE APARECIDA RIBEIRO, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Administração, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
DELVANIA DONIZETE MARQUES OLIVEIRA DE SOUZA, PEB-1, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
DENISE MARIA DE SOUZA BERTOCO, Auditor Fiscal Tributário Municipal, 
lotado(a) na Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo 
de 01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
DIANE CRISTINA DA SILVA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
DIONISIO DE ESTEFANI JUNIOR, Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
DIRLEI APARECIDA PEREIRA LOURENCO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
JOSE FABIO GAZZOLA HEREDIA
Assessor de Secretaria

30/11/2026.
ADRIANO OLIVARES, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
ALBERTO REIS, Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
ALCIDES DOS SANTOS REIS, Auditor Fiscal Tributário Municipal, lotado(a) 
na Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
ALESSANDRA DA SILVA, Enfermeiro Padrão, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
ALESSANDRA GENTIL DOS REIS RODRIGUES, PEB-1, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
ALESSANDRA LUZIA DAVID, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
ALESSANDRA NECCHI, Inspetor de Alunos, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
ALESSANDRA PERPETUA DE CARVALHO DOS SANTOS, Agente 
Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, referente ao 
período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
ALESSANDRO MERIGHI GILIO, Analista Fazendário, lotado(a) na 
Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
ALEXANDRA REDIGOLO, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.

ALEXANDRA RIBEIRO BERNARDES, Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
ALEXANDRE JOSE TABARINI SCHIAVINATTO, Auditor Fiscal Tributário 
Municipal, lotado(a) na Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao 
período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
ALMIR DONIZETI DA SILVA, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, referente 
ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
ANA CLAUDIA FAITARONI, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
ANA KARINA DA SILVEIRA ALVAREZ, Farmacêutico, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 
a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
ANA LIDIA MARTINS LEMES ALVES, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
ANA LUCIA BILHEGA DA SILVA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
ANA LUCIA MARQUES REGIO DA SILVA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 26/11/2016 a 
25/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
26/11/2021 a 25/11/2026.
ANA MARCIA PICOLO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
ANA MARIA GONCALVES DE MELLO DELLA COLETA, Agente 
Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Administração, referente 
ao período aquisitivo de 17/11/2016 a 16/11/2021 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 17/11/2021 a 16/11/2026.
ANA MARIA PRATES SINHORINI ALCALA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
ANA PAULA ALMEIDA SOUZA SOBRINHO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
ANA PAULA CORREA, Agente Administrativo, lotado(a) na Procuradoria-
Geral do Município, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
ANA PAULA DA COSTA CECATO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
ANA PAULA DIAS VIEIRA, Agente Administrativo, lotado(a) na Procuradoria-
Geral do Município, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
ANA PAULA LISBOA CAMPANERI, Médico Pediatra, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 
a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
ANA PAULA SABADOTTO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
ANA SILVIA DE ARRUDA CASAGRANDE, Arquiteto, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Obras, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 
a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
ANALISA REGINA DA SILVA, Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 
a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
ANDREA FERREIRA, Diretor de Escola, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
ANDREA JOSIANE BIGOTTO BILLAR, Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 
01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/12/2021 a 30/11/2026.
ANDREA MARA PONTES, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
ANDREA RAMOS DOVAES SOUZA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
ANDREA ZOCCAL MINGOTI, Médico Pediatra, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
ANDREIA BUENO DE CARVALHO GOMES, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
ANDREIA CRISTINA MARASCALCHI, Enfermeiro Padrão, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 
a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/12/2021 a 30/11/2026.
ANDREIA DA SILVA FURTINI, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/12/2021 a 
30/11/2026.
ANDREIA SIMONE DE ALMEIDA FERNANDES, Inspetor de Alunos, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período 
aquisitivo de 01/12/2016 a 30/11/2021 e que deverá ser usufruído dentro do 

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 
EMURB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 – PROCESSO Nº 025/2022

A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO – EMURB, torna público aos interessados a abertura de licitação na 
modalidade, PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL a 
fim de realizar a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando à 
obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a 
disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e 
equipamentos com atuações no Terminal Rodoviário Governador Laudo 
Natel, Terminal Suburbano (terminal rodoviário e suburbano provisório), 
na sede da EMURB no Parque Setorial, na Terminal Turístico - Pedra 
“Viaduto Jordão Reis”, no Prédio Administrativo do Estacione Digital 
(Área Azul), todos em São José do Rio Preto/SP, conforme especificado 
no Termo de Referência. Data de processamento do Pregão: 04/08/2022, às 
09:00hs na sede da Emurb, na Philadelpho Manoel Gouveia Neto, nº 2150, 
Parque Setorial, Tel. (17) 3202-1410, na cidade de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo.
São José do Rio Preto, 20 de julho de 2022.

___________________________________________________
       RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO

        DIRETOR PRESIDENTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Convocação n° 045/2022 – SME 

A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, visando atender as 
necessidades de substituições na Educação Infantil e no Ensino Fundamental (Ciclos I e II -
1º aos 5º anos) da Rede Municipal de Ensino, conforme artigos 16, 17, 18, 19 da LC 
138/2001 e alterações posteriores, convoca 12 (doze) Professores de Educação Básica I, 
abaixo classificados no Processo Seletivo SME nº 01/2021 para contratação em caráter 
temporário.  

Os convocados abaixo relacionados deverão comparecer no dia 22 de julho de 2022, 
conforme horário abaixo discriminado, no Secretaria Municipal da Educação (Rua 
General Glicério, 3947, Redentora).  

Os convocados que não comparecerem na data, hora e local supracitados, terão os dias 
25/07/2022 e 26/07/2022, para comparecerem na Secretaria Municipal de Educação, para 
atendimento exclusivamente às 8h30 no período da manhã ou às 14h30 para o período 
da tarde. O não comparecimento dos convocados no prazo estabelecido será considerado 
como desistência.  

Para entrega da documentação para contratação, os convocados terão o prazo máximo 
de 20 (vinte) dias, em conformidade com o item 13.11, do Capítulo 13, do edital de 
abertura, contados a partir da publicação desta, devendo apresentar-se na Coordenadoria 
de Pessoal (Av. Alberto Andaló, 3030 – 3° andar – Centro), mediante agendamento.  

Para contratação os convocados deverão ter disponibilidade de horário nos 03 (três) 
períodos: manhã, tarde e noite, conforme item 13.4, do Capítulo 13, do edital de abertura. 

Horário: 8h30 
Class. Nome 
678 º GISLAINE CRISTINA CADAMURO 
679 º TATIANE SOARES CAMBRA 
680 º DANIELE NICOLAU DE ALVARENGA 
681 º VANESSA CAZARIN MOREIRA 
682 º CRISTINA FERNANDA NUNES AUGUSTO 
683 º MARINA GARCIA DOS SANTOS 
684 º ANA CASSIA ROSALES 
685 º FABIANA JANINI FERNANDES DOS SANTOS 
686 º NATHALIA CALDAS FERNANDES 
687 º KETELYN EDUARDA SALES DOS SANTOS 
688 º MARILIA VITORIA DA SILVA 
689 º PAULA CRISTINA PIRES BORGES 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO – PROCESSO 
SELETIVO SME - EDITAL Nº 01/2021 
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar a autenticidade)  
1) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a CNH; 
2) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia); 
3) Comprovante de Endereço (cópia); 
4) Carteira Profissional Digital – Acessar: www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital 
para cadastro e esclarecimentos (Dispensados da entrega da CTPS física e digital). 
5) PIS/PASEP – Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, 
solicitar que sejam feitas as pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas (trazer os 
documentos que serão fornecidos pelos dois bancos, mesmo não constando número 
de inscrição); 
6) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;  
7) Certificado de reservista (cópia); 
8) Documento comprobatório do estado civil (cópia); 

 

 

9) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: 
consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste pendência no 
resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser sanada, conforme campo 
“orientação”, até a entrega da documentação. 
10) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos maiores de 21 e 
menores de 24 anos que estejam cursando universidade e dos filhos deficientes de qualquer 
idade (cópia); 
11) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia); 
12) Comprovar requisitos exigidos elencados no Quadro, do item 2.2, Capítulo 2 do Edital 
Normativo - Certificado, Certidão ou Diploma de Conclusão de Curso (cópia); 
13) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no site do Tribunal de 
Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) para verificação de acúmulos. 

Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem ativos e que não 
constem a data da Demissão/Exoneração nas respectivas pesquisas, trazer a publicação 
da exoneração ou documento comprobatório do desligamento; 

14) As declarações a seguir devem ser redigidas de próprio punho ou digitadas, conforme 
modelo entregue pela SME, e feitas uma para cada item, com a devida qualificação pessoal 
(Nome, RG, CPF e endereço) e declarando sob as penas da lei:  

14.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a Constituição Federal; 
14.2) Possuir ou não vínculo privado.  
14.3) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou Municipal, em 
consequência de Processo Administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público); 
14.4) Não ter sido demitido (a) de função atividade do Magistério Público Municipal ou de 
escolas conveniadas com o Município de São José do Rio Preto, por justa causa; 
14.5) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia completa da última 
Declaração de Imposto de Renda; 
14.6) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso positivo, trazer 
comprovante; 
14.7) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) anos; 

15)  Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos Estadual e Federal), 
dos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelos órgãos competentes dos Estados onde 
reside e residiu no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão Objeto e 
pé. 
Obs: Podem ser expedidos via Internet: 

15.1) Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Secretaria da 
Segurança Pública); 

15.2) Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da Certidão, 
via Internet, solicitar diretamente no órgão competente). 
16) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas pelos 
órgãos competentes Âmbito Estadual – das cidades onde reside e residiu e Âmbito 
Federal – dos Estados onde reside e residiu no período de abrangência. Em caso 
positivo, trazer a Certidão de Objeto e pé. 
Obs: Endereços dos órgãos competentes em São José do Rio Preto – SP: 

16.1) Estadual: emissão via Internet, em todo Estado de São Paulo, no endereço 
https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão de Distribuição de Ações Criminais 
OnLine, não serão aceitos de Execuções Criminais – Fórum Estadual – Rua Marechal 
Deodoro, 3036 – Centro.  
 Caso o nome consultado tenha data de nascimento anterior a 01/01/1969:  
 Deverá encaminhar o protocolo do pedido, junto do RG, ao e-mail: riopreto@tjsp.jus.br 

16.2) Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br – Justiça Federal: 
Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal. 

 

 

17) Perícia Médica – O agendamento para a realização do Exame Médico Admissional 
deverá ser feito pelo 
link https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/?apl=AGENDAMENTOS_SERVICOS&chave=2094, ou 
pelo Aplicativo oficial da Prefeitura de São José do Rio Preto (Prefeitura de Rio Preto) , 
disponível nas lojas de aplicativos. Local do Exame Médico: SEESMT, Av. Alberto Andaló, 
3030, térreo do Paço Municipal, tel.: (17) 3203-1128, munido de Documento de identificação 
com foto, da Carteira de Vacinação Atualizada (cópia), Comprovante de Vacinação contra a 
COVID-19 (cópia), ficha de avaliação e formulário de anamnese; 
18) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido RG, CPF (originais e cópia), comprovante de 
endereço no nome do convocado e documento fornecido pela SME para abertura da Conta 
Salário – vinculada ao CNPJ da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (Trazer 
cópia do comprovante de abertura de conta constando CPF e CNPJ desta Prefeitura)  
19)  Outros documentos que a Prefeitura de São José do Rio Preto julgar necessário. 
OBSERVAÇÃO: 
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS. 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
O atendimento para entrega da documentação para contratação será feito somente 
mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal da Secretaria Municipal da 
Administração pelo telefone (17) 3203-1337.  
Prazo para protocolo da Documentação: 
Convocação nº 044/2022 – SME      Publicado em 21/07/2022      Término 10/08/2022         

São José do Rio Preto, 20 de julho de 2022. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 

EDITAL nº 030/2022
Sujeito Passivo: TRES NASCENTES AGROPECUÁRIA LTDA EPP
Insc. Municipal nº: sem inscrição  CNPJ nº 30.949.587/0001-40
Referente ao protocolo nº 2018000254077
Considerando que a decisão sobre a não incidência do ITBI foi reconhecida 
em agosto de 2018, ficando condicionada a ulterior fiscalização tributária 
sobre a preponderância da atividade;
Considerando que a fiscalização depende da análise de alguns documentos 
contábeis e fiscais;
O representante legal do contribuinte supracitado, CNPJ nº 
30.949.587/0001-40, fica NOTIFICADO - com base no artigo 195 do 
Código Tributário Nacional, combinado com os artigos 3º e 4º da Lei 
Complementar Municipal nº 323/2010 - a apresentar os documentos 
abaixo mencionados:
a) Contrato Social e suas alterações.
b) Balanço Patrimonial, Demonstrativo (analítico) de Resultado do Exercício 
- DRE preenchidos no sistema Escrituração Contábil Digital – ECD do Sped 
referentes ao período outubro/2018 a dezembro/2021.
c) Livro Razão, Balancete Analítico referentes ao período outubro/2018 a 
dezembro/2021.
A omissão de quaisquer documentos solicitados ou a decorrência do prazo 
acima citado sem devida justificativa emitida por escrito ensejará a revisão 
do despacho inicial bem como a constituição do lançamento do tributo nos 
moldes do artigo 15 da L.C. Municipal nº 323/2010.
Assim, vossa senhoria tem prazo de 20 (vinte) dias para apresentar os 
documentos supracitados, a contar do recebimento da notificação.
Local da entrega dos documentos:
Anexar documentos no protocolo nº 2018000254077
Os documentos deverão ser entregues em uma das Unidades da 
Secretaria da Fazenda do POUPATEMPO de São José do Rio Preto-SP OU 
enviados via e-mail.
Para quem for entregar no Poupatempo, seguem os endereços e 
horários de atendimento:
a) Rua Antônio de Godoy, 3033, Centro, CEP 15.015-100. Horário de 
atendimento: segunda a sexta das 8h às 16h, sábado das 8h às 13h.
b) Av. Alfredo Antônio de Oliveira, 2077, Jardim Planalto, CEP 15.046-355, 
Shopping Cidade Norte. Horário de atendimento: segunda a sexta das 8h às 
19h, sábado das 8h às 15h.
Para quem for entregar via e-mail, seguem as instruções e o endereço:
a) Digitalizar os documentos e enviá-los para o e-mail semfaz.ift@riopreto.
sp.gov.br
b) Mencionar no assunto do e-mail: “Análise de ITBI – Entrega de Docs no 
Protocolo nº 2018000254077 (A/C Auditor Eder)”.

São José do Rio Preto, 20 de julho de 2022
Eder Guilherme de Almeida

Auditor-Fiscal – IFT/DAFT/SEMFAZ

  
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  

A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de 
Tributos Mobiliários, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para a 
devida regularização cadastral de forma eletrônica pelo sistema Icad - Sistema 
Integrado do Cadastro Fiscal, no prazo de 30 dias contados da data da 
publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do Decreto Municipal n° 
16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através 
do sistema eletrônico, o contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada 
(cadastro bloqueado) em conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal 
n°16.888/2013, o que, posteriormente, poderá ensejar processo de Cassação 
de Alvará de Funcionamento, nos termos dos incisos I a III do artigo 15 do 
mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá verificar, no 
link abaixo, o cumprimento dos Requisitos e Pré-Requisitos Legais exigidos 
pelos Departamentos de Posturas do Município e em caso de dúvidas buscar 
esclarecimentos junto à Secretaria competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de desatualização 
nos dados da inscrição mobiliária, o contribuinte abaixo notificado deverá 
proceder a atualização utilizando o link que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no site da 
prefeitura: www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - Empresa 
fácil"; 

Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

AUREO CEZAR ALTOMANI 3377070 
CAIO PAVANELLO 42010555821 3886490 
EVERSON NAVARRO CONFEITARIA 3676690 
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE S J R PRETO LTDA 3544880 
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO 
LTDA 3260220 

KBAR PUB LTDA 3593290 
MARIA SOFIA NOGUEIRA MARIANO FERREIRA ZANIN 
26869747881 3455740 

MAYKON JESUS ALVES MOURA OLIVEIRA 09271833660 3874760 
PRISCILLA BALTAGIM ZACHEO 05899784113 3908400 
RENAN RAGGHIANTI 29265403888 3838360 

São José do Rio Preto, 20 de julho de 2022.  
Marco Aurélio Belentani de Carvalho 

Coordenador Executivo de Políticas Públicas - Depto. Tributos 
Mobiliários/SEMFAZ 
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EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR NOTIFICAÇÃO 

A. M. BATISTA E CIA LTDA ME 02526/19 
R$ 4.407,20 (QUATRO MIL 
QUATROCENTOS E SETE 

REAIS E VINTE CENTAVOS) 
NRM-S-D 000165 

ASSOCIAÇÃO PROPRIETARIOS 
DO CONDOMINIO ESTANCIA 
NAVARRET I 

00303/19 
R$ 1.326,50 (MIL TREZENTOS E 

VINTE E SEIS REAIS E 
CINQUENTA CENTAVOS) 

NRM-M-C 000127 

CASA DE REPOUSO VIVER BEM 
LTDA ME 01912/19 R$ 3.148,00 (TRES MIL CENTO 

E QUARENTA E OITO REAIS) NRM-S-D 000163 

CASA DE REPOUSO VIVER BEM 
LTDA ME 01913/19 

R$ 1.888,80 (MIL OITOCENTOS 
E OITENTA E OITO REAIS E 

OITENTA CENTAVOS) 
NRM-S-D 000166  

COMUNIDADE TERAPEUTICA 
SOLIDARIEDADE SOL 02521/19 

R$ 5.036,80 (CINCO MIL TRINTA 
E SEIS REAIS E OITENTA 

CENTAVOS) 
NRM-S-D 000164 

CONDOMINIO EDIFICIO 
ALAMANDA 02666/18 

R$ 1.326,50 (MIL TREZENTOS E 
VINTE E SEIS REAIS E 

CINQUENTA CENTAVOS) 
NRM-M-C 000124 

CONDOMINIO EDIFICIO 
ITAPARICA 02667/18 

R$ 1.326,50 (MIL TREZENTOS E 
VINTE E SEIS REAIS E 

CINQUENTA CENTAVOS) 
NRM-M-C 000125 

CONDOMINIO RESIDENCIAL 
CALDENSE 00364/19 

R$ 1.326,50 (MIL TREZENTOS E 
VINTE E SEIS REAIS E 

CINQUENTA CENTAVOS) 
NRM-M-C 000130 

FRIG WEST FRIGORIFICO 02676/18 
R$ 7.959,00 (SETE MIL 

NOVECENTOS E CINQUENTA E 
NOVE REAIS) 

NRM-M-C 000126 

FRIGORIFICO ELDORADO 
RIOPRETENSE LTDA 00431/19 

R$ 37.776,00 (TRINTA E SETE 
MIL SETENCENTOS E 

SETENTA E SEIS REAIS) 
NRM-A-LF 000189 

JOSE CARLOS MENDES 02656/18 
R$ 1.989,75 (MIL NOVECENTOS 

E OITENTA E NOVE REAIS E 
SETENTA E CINCO CENTAVOS) 

NRM-M-C 000123 

SANCHES QUIMICA LTDA 00327/19 
R$ 1.326,50 (MIL TREZENTOS E 

VINTE E SEIS REAIS E 
CINQUENTA CENTAVOS) 

NRM-M-C 000128 

ZILUAR GRANDIZOLI BERAN 02874/17 
R$ 1.259,20 (MIL DUZENTOS E 
CINQUERNTA E NOVE REAIS E 

VINTE CENTAVOS) 
NRM-M-C 000122 

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO ARQUIVADO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

BORTOLUCI & ASSOLINE ANALISES CLINICAS LTDA ME 00481/19 AIF-P-F 000019 
São José do Rio Preto, 21 de Julho de 2022. 

 
Karina Elias de Souza 

Coordenadora da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
APPOLONI COMERCIO DE FRUTAS EIRELI 01305/22 AIF-A-B 000017 
DC ODONTOLGIA LTDA 01306/22 AIF-S-V 000178 
DC ODONTOLOGIA LTDA 00794/22 AIF-S-E 000186 
FABIO ROGERIO NOSSA 00797/22 AIF-M-B 000012 
FERNANDO LEITE DA SILVA 12161661884 01304/22 AIF-A-N 000411 
GIOVANA SOFIA LOPES DA SILVA 00799/22 AIF-M-B 000014  
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS GIARDINI 
LTDA ME 01303/22 AIF-A-N 000410 

MARCELO CRISTO 00796/22 AIF-M-B 000011 
NILVA DE AFTIMA DO AMARAL 01302/22 AIF-M-B 000016 
SARA MARIA DA SILVA BISPO 00800/22 AIF-M-B 000015 
SEBASTIANA APARECIDA BASILIO 00798/22 AIF-M-B 000013 
VANDIRA CAMPO 00795/22 AIF-M-B 000010 

Editais 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 58/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 85/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 36/2022
OBJETO: Aquisição de blocos de concreto, cimento, ferro e telha francesa.
Data da realização da Sessão Pública: 04/08/2022
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, 20 de julho de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

EXTRATO DO CONTRATO ADM 47/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: GALEGO REPRESENTAÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA
CNPJ sob nº 10.405.133/0001-00
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de veículo tipo 
Ambulância. VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data 
de sua assinatura, com término na data da entrega final do objeto deste 
contrato, até a data limite de 31 de dezembro de 2022.

VALOR TOTAL de R$ 326.500,00 (trezentos e vinte e seis mil e quinhentos 
reais).

Monte Aprazível, 15 de julho de 2022.

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 05/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 86/2022
OBJETO: Contratação de empresa para realização de reforma do Anfiteatro 
“Octavio Peresi”.
Data da realização da Sessão Pública: 23/08/2022
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: Lei Federal: 8.666/93.
Monte Aprazível, 20 de julho de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados do Sindicato 
Empregados Rurais Assalariados de São José do Rio Preto e Região, que estejam 
em pleno gozo de seus direitos sociais, a comparecerem à Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se na sede da Entidade, sito à Rua José Bonifácio, nº 315, 
Vila Ercília, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no próximo 
dia 30 de Julho de 2.022, às 8:00 (oito) horas, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: 1)-Leitura, discussão e votação da Ata da Assembleia anterior; 2)-
Leitura, discussão e votação das Peças do Balanço Financeiro do exercício de 
2021, com as peças que o compõe;  3)-Apresentação do Relatório da Diretoria do 
exercício de 2.021; 4)-Leitura, discussão e votação da Proposta Orçamentária 
para o exercício de 2.023, com as peças que a compõe; As deliberações serão 
tomadas de conformidade com o Estatuto Social. Não havendo numero legal de 
associados para realização da Assembleia ora convocada, a mesma será realizada 
as 9:00 (nove) horas em segunda convocação, com qualquer numero de  
associados presentes. Ressaltamos que a assembleia não foi realizada no período 
previsto estatutariamente, devido a Pandemia (COVID-19), e será efetuada no 
período de Julho de 2022,  levando a determinação da Secretária da Saúde de 
São José do Rio Preto (SP)., será seguidos o distanciamento obrigatório e  todas 
recomendações necessárias para a segurança de todos associados. São José do 
Rio Preto (SP),  19 de Julho de 2022. JOANA D´ARC DA COSTA. -PRESIDENTE- 
 

PORTARIA N.º 034//2022
NOMEIA E CONFERE PODERES DA CLÁUSULA AD” JUDICIA” E 
DESIGNA PREPOSTOS.
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo São José do Rio 
Preto – EMURB, Rodrigo Ildebrando Juliano, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 87 do Ato Normativo n.º 01/2018, e pelo Decreto 
n.º 17.163 de 24 de setembro de 2014, considerando: 
1) A Contratação de Emergencial de 08 de julho de 2022, publicada no Diário 
Oficial nº 21020 em 09 de julho de 202, de CICLAIR GOMES SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ N٥ 27.455.882/0001-36, situada a 
Rua Voluntário de São Paulo, Nº 3180, Ed. Calill Buchala, 4ª Andar, Sala 42, 
nesta cidade de São José do Rio Preto-SP, Cep. 15.015-200 representada 
por CICLAIR BRENTANI GOMES, brasileiro, casado, advogado, OAB/
SP sob nº 106.475-SP, Dispensa de Licitação nº 01//2022, Processo nº 
023/2022, Contrato nº 013/2022, para Consultoria e Assessoria Jurídica, na 
Emissão de Pareceres Licitatórios, Elaboração de Pareceres Legislativos, 
Elaboração Técnica de Projetos de Lei, Acompanhamentos em Tribunais de 
Contas do Estado, Municípios e União, Propositura de Defesa, Impugnação e 
Acompanhamento na Área de Direito, Atuando em Processos Administrativos 
e Judiciais, em todas as Instâncias necessárias para representar a Empresa 
Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto-SP, para efeito dos 
princípios de eficiência utilização dos recursos públicos de uma maneira 
produtiva, com a otimização dos recursos econômicos, tempo e produtividade. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Por este, com efeito de instrumento particular de procuração OUTORGA 
TODOS OS PODERES DA CLÁUSUA “AD JUDICIA”, sendo PODERES 
GERAIS: constituo meus procuradores os outorgados, concedendo-lhe os 
poderes inerentes da cláusula ad judicia para o foro em geral, promover 
medidas judiciais ou administrativas, assinar termo, oferecer defesa, 
interpor recurso, ajuizar ações e conduzir os respectivos processos, solicitar, 
providenciar e ter acesso a documentos de qualquer natureza, podendo 
substabelecer este a outrem, com ou sem reservas de poderes, dando tudo 
por bom e valioso, a fim de praticar todos os demais atos necessários ao fiel 
desempenho deste mandato e PODERES ESPECÍFICOS: sento os poderes 
para, receber intimações, confessar, reconhecer a procedência do pedido, 
transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, firmar 
compromisso ou acordos, dar e receber quitação, receber valores, levantar 
quantias depositadas, levantar alvarás, requerer justiça gratuita e assinar, e 
com fins específicos de defendê-la aos Advogados por CICLAIR BRENTANI 
GOMES, OAB/SP sob nº 106.475-SP, DAVID WILLIAM ALVES MAIA, 
OAB/SP sob nº 424.388-SP e HELOÁ BILHEGA DA SILVA, com escritório 
profissional a Rua Voluntário de São Paulo, Nº 3180, Ed. Calill Buchala, 4ª 
Andar, Sala 42, nesta cidade de São José do Rio Preto-SP, Cep. 15.015-200.
Art. 2º - Por este, com efeito de Carta de preposição, designa e credencia 
os Funcionários de Empresa Pública Municipal, Sr. AUGUSTO FELIPE DA 
SILVA NUNES, BRASILEIRO - Matrícula nº 2036 e PATRICIA ARAGÃO 
MARCELLO - Matrícula nº 2091, que passarão a funcionar como prepostos 
do ora outorgante nos autos das Reclamações Trabalhistas.
Registre-se. Cumpra-se. Publique-se.

São José do Rio Preto, 20 de julho de 2022.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

         Rodrigo Ildebrando Juliano

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 

EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE REGISTRO 
DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 30/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 33/2022
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cimento.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2022
Contratada: FERNANDO ROGERIO MARTIN EPP
Ordem de Fornecimento nº 103/2022 recebida em 11.07.2022. Valor: R$ 
7.600,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Item: 1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 38/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 53/2022 
– PROCESSO SeMAE Nº 62/2022. Contratada: SABARÁ QUÍMICOS E 
INGREDIENTES S/A
Objeto: Fornecimento de 960.000 (novecentos e sessenta mil) quilos de 
Hipoclorito de Sódio, para utilização no tratamento de água, dos sistemas 
de abastecimento público sob responsabilidade do SeMAE, do município de 
São José do Rio Preto – SP e Distritos.
Valor: R$ 2.112.000,00  Prazo: 12 meses  Data da 
assinatura: 19.07.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 82 de 19/07/2022 RESOLVE: Nomear o servidor, 
CLODOALDO DONIZETE ORTUNHO, matrícula 129, para responder pela 
Coordenadoria de Operação e Distribuição Água do SeMAE, a partir de 
19/07/2022, enquanto durar a ausência do titular. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação surtindo seus efeitos a partir de 19 de julho 
de 2022.
Extrato de Portaria nº 83 de 19/07/2022 RESOLVE: Exonerar, a pedido, o 
servidor JOÃO PAULO BELAFRONTE FIALHO, matrícula 1207, do cargo 
de Gestor de Saneamento, lotado na Gerência de Planejamento, Projetos 
e Obras do SeMAE, criado pela Lei Complementar n° 266 / 2008, com 
alteração dada pela Lei Complementar n° 375 / 2013, que reestruturou o 
quadro de pessoal do SeMAE. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, surtindo efeito a partir de 30 de julho de 2022
S.J. Rio Preto, 20.07.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente 
do SeMAE.  



SOCIAL
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MISSÃO DA ASSOCIAÇÃO 
Ao unir representantes do nosso ecossistema local para essa mis-
são, a Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto, tem como 
objetivo se inspirar nas melhores práticas desenvolvidas para 
adaptar à nossa realidade aquelas que possam nos ajudar a acele-
rar o crescimento desse segmento em Rio Preto e região.

AVANÇO TECNOLÓGICO
A ACIF – Associação Comercial e Industrial de Florianópolis já 
apresentou antecipadamente a diretoria da ACIRP uma lista de vi-
sitas organizadas com entidades de lá, que juntas desenvolveram 
os vetores econômicos do setor de tecnologia e inovação, tornan-
do-se hoje destaque nacional em economia. São mais de R$ 19,8 
bilhões, que representam 6,1% do PIB catarinense, sendo que ape-
nas nos últimos 5 anos houve um crescimento de mais de 60% no 
número de empresas de tecnologia no estado.

MERCADÃO PRONTO
Demorou, mas esta foi a semana mais esperada pelos apaixo-
nados do Mercadão, que passava por uma grande reforma. O 
prefeito Edinho Araújo, ladeado pelos principais assessores e 
Maria Elza, nossa primeira dama, além dos concessionários, a 
maioria do secretariado municipal, realizou mais um sonho de 
sua gestão, o ato inaugural do Mercadão, que se tornará ines-
quecível para alguns “donos” das bancas com muito tempo de 
casa, sem exagero, há mais de 50 anos.

ACIRP BUSCA INOVAÇÃO 
Com o objetivo de fortalecer o ecossistema de inovação de São 
José do Rio Preto e região, a ACIRP em parceria com a APETI, o 
ConeXco, o CIESP, o Parque Tecnológico, a Prefeitura Municipal e 
o Sebrae participam de uma missão empresarial em visita ao ecos-
sistema de Florianópolis, que é hoje um dos principais em inova-
ção do país. A comitiva que voa no dia 3 de agosto para a capital 
do estado de Santa Catarina terá a liderança do vice-presidente da 
Associação Comercial e Empresarial Daniel Rodrigues.

ESTICA E PUXA 
O Mercadão sempre foi e continuará sendo um ponto de refe-
rência, o preferido das famílias, mas também dos políticos que 
fazem ali suas fotos mordendo um pastel de queijo frito na hora 
para provocar o “estica e puxa”, flash preferido para 1ª pagina 
de jornais. Com pedaços prontos, embalados e distribuídos de 
graça, o bolo da festa tinha um duplo motivo: além do ato da 
reinauguração, a comemoração do dia 19 de julho, marco da 
Emancipação Político Administrativa de Rio Preto, sem direito 
a  feriado (19 de julho de 1894 (127 anos).

RECEPÇÃO E INOVAÇÃO
Os ACIRPianos em viagem também conhecerão a sede da ACATE, 
Associação de Tecnologia, o Link Lab, seu programa de inovação 
aberta, o Parque Sapiens de Inovação, o MidTec, o Instituto de 
Inovação da Indústria e a própria ACIF, onde serão recepcionados 
pelo presidente e sua diretoria além do prefeito e do secretário de 
desenvolvimento econômico, para assinatura do termo de coope-
ração entre as duas entidades. 

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

 Mais novo libanês de Rio Preto
Jorge Bitar, advogado monarquista rio-pretense, é o mais 
novo libanês de Rio Preto e região. Pois, acaba de receber 
comunicado do Cônsul Geral do Líbano, em São Paulo, que 
sua cidadania libanesa foi aprovada. Aproveitando o ense-
jo ele viaja este fim de semana para semana de férias na 
maravilhosa cidade turística Natal (RN).

 Reunião do OBA Festival
Os organizadores do OBA Festival, maior Carnaval de São Paulo 
que, a partir de 2023, passa a ser em Rio Preto, se reuniram pela 
primeira vez com o prefeito Edinho Araújo. Também participa-
ram da reunião Pedro Pezzuto Júnior, Jair Moretti, Jorge Demian 
e Mário Soler. Eles vieram até a cidade para apresentar todos os 
detalhes do evento que será realizado de 18 a 21 de fevereiro, no 
Recinto de Exposições, e irá receber cerca de 100 mil pessoas de 
todo Brasil e outros países. Segundo os organizadores, a cidade 
foi escolhida para ser a nova casa do evento devido à ótima in-
fraestrutura que Rio Preto oferece, com rede hoteleira, serviços, 
transportes, bares, restaurantes, comércio, entre outros.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Se, de vez em quando, o leite azeda por 

aí, não tenho nada com isso; A vaca não é 
minha. Escolham melhor na próxima vez.

Sorria, beba muita água e seja feliz!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

O deputado federal Luiz Carlos Motta e a esposa Elaine Motta no ba-
dalado camarote do Ed (Buffet), no Riopreto Rodeo Country Bulls. 
Foto de Luízinho Bueno

Tassius Motta e Natália, cada vez mais apaixonados e juntinhos, em 
clima do Rodeo Country Bulls, no maravilhoso camarote do Ed (Buf-
fet). Foto de Luízinho Bueno

O advogado rio-pretense Gabriel Delbem Bellon e Karla T. Faria 
Bellon, psicóloga, que residem em São Paulo, curtiram muito o ca-
marote do Ed (Buffet) no Country Bulls.  O casalzinho comemorou 
no sábado passado, dia 17, um ano de casamento. Muitas felicidades! 
Foto de Luízinho Bueno

henriforne@gmail.com

Tel. (17) 3233-4888

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

O JOVEM PECUARISTA Rodrigo Cabrera Hernandes 
levou os filhos Felipe e Henrique para semana de férias no requi-
sitado Hotel Cabeça de Boi, na cidade de Monte Verde.

MAIS UM ANIVERSÁRIO, o médico Dr. Leandro Frei-
tas Colturato, comemorou ao lado da esposa, filhas, e familiares, 
ontem. Aquele abraço.

ESTA SEMANA, o Quintal Food Park comemora seis anos 
de história com um festival de música, comida e bebidas, de 
quarta a domingo (20 a 24 de julho).

MUITA ANIMAÇÃO na programação do final de sema-
na do Automóvel Clube. Sábado, agitação musical com MM Mar-
cos e Mariana. A noite, na boate de casais, Trio Três Garotos, e 
no domingo, almoço com os músicos Maurício e Alan, ao Violino.

O CARA DO AGRO. O Gestor Público que faz uma Revo-
lução no Agro Paulista, livro do jornalista Raul Marques sobre a 
trajetória brilhante do deputado estadual Itamar Borges, foi lan-
çado ontem, em Rio Preto. O evento, para convidados, aconteceu 
no Felix Petrolli Buffet.

A MULTIARTISTA ELISSA Pomponio iniciou ontem a 
captação de sons e imagens que serão usados em performance 
programada para o próximo sábado, dia 23, na programação do 
Graneleiro do Festival Internacional de Teatro Rio Preto 2022.

DESDE ONTEM, uma nova exposição chegou ao Espaço 
Cultural Iguatemi. O novo ciclo do projeto “2 ponto 2” é chamado 
“Conexão” e se trata de uma mostra conjunta com trabalhos da 
arquiteta e artista plástica Germana Zanetti e obras do designer 
gráfico, artista e arquiteto Marco Bdine. A curadoria da exposi-
ção ficou por conta do decorador Douglas Soler.

A MOSTRA ARQ DESIGN vem movimentando o Rio-
preto Shopping com todos os ambientes desenvolvidos pelos 
mais de 50 arquitetos. Com o intuito de identificar ainda mais o 
evento com a cidade, a artista Flavia Mingatti realiza na Praça do 
Piano a exposição “Capivaras Design”. A exposição, que fica até o 
dia 14 de agosto.

FÉRIAS CHEGOU. O Praça Shopping iniciou sua ação de 
férias escolares para criançada. Nesta semana, as crianças de 
até 12 anos poderão brincar gratuitamente no Espaço Kids, por 
20 minutos. A cortesia será válida até sexta-feira das 9h às 19h.

NOVO SHOW! Queen Experience At Stadium Rio Preto In 
Concert marcado para o dia 13 de agosto, no Centro Regional de 
Eventos. O maior espetáculo em tributo ao Queen das Américas 
com mais de 20 integrantes, orquestra e banda. Imperdível!
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 No clube de campo M.L.
Tarde de autógrafos com a atleta de vôlei da seleção brasileira, a 
rio-pretense, Carol Gattaz, no próximo sábado, a partir das 16 ho-
ras, no Ginásio Poliesportivo do Clube de Campo do Monte Líbano. 
Neta do ex-presidente do Conselho Deliberativo na gestão de 1978 
– 1982, Saad Abdalla Gattaz, a atleta receberá, juntamente com a 
avó, Célia Estrella Gattaz, homenagem da nova Diretoria do clube.

 Para toda família
Vem aí... no palco do Teatro Paulo Moura Rio Preto, “En-
canto o Musical”, no próximo dia 6 de agosto. Um espetá-
culo mágico, com mais de 15 integrantes, cantando. Maior 
sucesso em um show para toda família.


