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PREFEITURA DE RIO PRETO

Educação é líder de pedidos em 
audiências sobre orçamento 2023
As propostas ainda podem ser enviadas até o dia 31 de julho pelo site riopreto.sp.gov.br/orcamento

SÃO PAULO

Convenções 
definem 
candidatos a 
governador
Dia 20 de julho a conven-
ção do MDB. Ele definiu 
uma coligação com Rodrigo 
Garcia. Também no dia 20, 
o Partido Novo realizou sua 
convenção e definiu Vini-
cius Poit  como candidato 
ao governo do Estado. No 
dia 22 foi a vez do PSD que 
definiu coligar-se com o 
candidato Tarcísio de Frei-
tas, Republicanos.  Veja 
datas de outras convenções. 
POLÍTICA  Pág.3

Rumo inicia construção de barreiras sob viadutos
A Rumo Logística, companhia ferroviária e de logística brasileira, iniciou na manhã desta segunda-feira, 25, a cons-
trução de um muro de 300 metros de extensão e cerca de 2 metros de altura, que irá margear a linha férrea, sob os 
viadutos da Jordão Reis e o da rua João Mesquita. De acordo com a concessionária, os trabalhos devem ser concluídos 
em até 40 dias. A Empresa Municipal de Urbanismo (Emurb), que acompanha o andamento da obra, cedeu espaço 
para o armazenamento das máquinas, materiais e ferramentas.  CIDADES Pág.5

NAS QUADRAS

Copa de Futsal 
avança para 
as semifinais 
em Jaci

ESPORTES    Pág.6

BRUNO MOURA

Polícia arquiva 
apuração sobre 
tiros na casa 
de vereador
A Polícia Civil de Rio Preto 
não encontrou provas sufi-
cientes e decidiu arquivar 
investigação sobre o caso 
envolvendo o vereador Bru-
no Moura (PSDB) que teve 
a casa alvejada por tiros na 
noite do dia 10 de fevereiro 
deste ano. Sobre o arquiva-
mento das investigações, 
Moura criticou a decisão. 
“Infelizmente, essa é a Jus-
tiça nos dias de hoje”, disse 
o vereador.
CIDADES  Pág.4

CAIU DE ESCADA

Emurb é 
condenada 
a indenizar 
empregada
O Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo (TJ) 
manteve condenação con-
tra a Empresa Municipal 
de Urbanismo (Emurb). 
Ela foi processada por 
danos morais e materiais 
pela empregada doméstica 
Zilda Donizete de Faria, 
que deve receber R$ 15 
mil. Zilda caiu de uma 
escada no interior do Ter-
minal Rodoviário Inter-
municipal.
CIDADES Pág.5

HOJE

40 mil alunos 
votam às 
aulas na rede 
municipal
Nesta terça-feira, 26, mais 
de 40 mil alunos da rede 
municipal de ensino retor-
nam às aulas para o início 
do segundo semestre letivo. 
São 126 escolas municipais, 
13 conveniadas e quatro 
centros que retomam ati-
vidades normais na cidade. 
O uso de máscaras não será 
obrigatório nas salas de 
aula, porém, os pais, podem 
orientar os filhos a usar a 
proteção.CIDADES Pág.5

Após passar por dez ma-
crorregiões de Rio Preto 
e contar com a participa-
ção popular a Prefeitu-
ra de Rio Preto encerrou 
nesta segunda-feira, 25, 
a rodada de audiências 
públicas para discutir e 
receber sugestões para o or-
çamento previsto para ser 
aplicado ao longo de 2023. 
O balanço das propostas 
recebidas nas audiências 
presenciais será finalizado 
nos próximos dias, mas 
as propostas feitas online 
chegaram a 370 em uma 
semana. Até o momento, 
a área com maior número 
de indicações é a Educação, 
com quase 29% do total. 
POLÍTICA Pág.3

PELA DIG

Bolsonaro, 
Lula e Ciro têm 
candidaturas 
confirmadas
Desde quarta-feira (20) os 
partidos estão autorizados 
a realizar suas convenções  
e definir seus candidatos à 
eleição de outubro de 2022. 
O prazo é  5 de agosto. 
Para presidente já estão ofi-
cializados Jair Bolsonaro, 
Lula da Silva e Ciro Gomes. 
POLÍTICA  Pág.3

Rumo inicia construção de barreira sob viadutos João Mesquita e Jordão Reis

SAÚDE

Encontro com 
MP discute 
fechamento 
de UBS

O Ministério Público vai 
abrir diálogo junto ao go-
verno do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) para tentar 
amenizar os impactos do 
fechamento da UBS do 
bairro Felicidade/São José 
do Rio Preto I anunciado 
recentemente. Um encon-
tro entre moradores do 
Felicidade e o promotor 
de Justiça Carlos Romani 
ocorreu na tarde desta 
segunda-feira, 25.
CIDADES Pág.5 Encontro com promotor discute fechamento da UBS do Felicidade

Divulgaçaõ

Marlon Carrasco
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COMO VAI SUA SAÚDE PSIQUICA?!

Não se aposente da vida

Vamos dar sequência ao 
assunto que iniciamos se-
mana passada, que é muito 
sensível, o Luto! 

Relembrando:  Luto é o 
estado do indivíduo que teve 
um vínculo interrompido, 
seja ele quando perde algo 
como um animalzinho de 
estimação, uma pessoa que 
para nós é muito importante, 
amizades, trabalho, divórcio, 
na maternidade, na infertili-
dade, em um período escolar 
no qual não se verá mais os 
colegas, em relacionamentos 
amorosos, em um acidente 
no qual se perde um membro 
do corpo ou até a mobilida-
de, dentre tantos outros, e 
que provavelmente sentire-
mos um grande desconforto 
físico e mental pela privação 
de seu  contato e do reforço 
que traziam à pessoa. 

A partir de tais privações, 
sentimentos e reações do 
organismo podem surgir 
como: palpitações, dores 
no corpo, alta na pressão 
arterial, aumento de estados 
ansiosos, depressão, tristeza, 
nos encontrarmos deprimi-
dos, com uma sensação de 
vazio, insônia, choro cons-
tante ou até esporádico, etc, 
que irá variar de pessoa a 
pessoa e também do reper-
tório de aprendizado da vida 
dela diante do ocorrido e da 
maneira como enfrenta tais 
situações. 

Sendo assim, alguns está-
gios do luto que profissionais 
da saúde observam com 
certa constância em hospi-
tais, consultórios clínicos 
médicos e psicológicos serão 
aqui mencionados via ana-
lise de comportamentos de 
pessoas que se encontravam 
enlutadas.

Inicialmente os estágios 
de luto, que regularmente 
são utilizados como maneira 
de investigação da pessoa 
enlutada, foram citados pela 
psiquiatra suíça Elisabeth 
Kübler Ross, ao ver pessoas 
apresentando tais reações. 
Ross traz essas fases do luto 
e do morrer em seu livro: 
“Sobre a Morte e o Morrer” 
(1969). 

As fases são: Negação, 
Raiva, Negociação, Depres-
são e Aceitação. Tais refe-
rências, quando percebidas, 
podem ou não obedecer tal 
sequência, e surgir a curto, 
médio e longo prazo.

Dentro desta perspectiva, 
temos:

A negação: “a negação 
de um parente que perde al-
guém é diferente da negação 
apresentada por um paciente 
com doença terminal por 
exemplo. A primeira fase do 
luto de um paciente terminal 
surge como descrença na do-
ença, já para os parentes que 
perdem um ente querido é 
mais simbólico, como não ter 

mais o ente querido na rotina, 
como reforçador de inúmeras 
situações que vivam em con-
junto, inclusive o financeiro. 
No livro, os autores dizem: 
“Quando estamos na negação 
primeiramente respondemos 
com um estado de paralisação 
ou de dormência. A negação 
não é a negação da morte, 
mesmo que a pessoa diga: “não 
acredito que ele/ela está morto” 
(Kessler & Kübler-Ross, 2005, 
p. 7). Além disso, a negação 
pode vir como forma de negar 
a realidade”. 

A raiva: pode surgir pelo 
ente querido não ter se cuidado, 
ou do parente/cuidador não ter 
cuidado direito do mesmo, ou 
até pela não previsibilidade do 
ocorrido, e quando o fez já não 
poderia fazer mais nada nessa 
questão. A pessoa não pode ter 
o controle disso, mas gostaria 
de ter. Os autores relatam: 
“Primeiro, o enlutado tem um 
sentimento de surpresa por 
estar vivendo um período de 
luto, depois disso outros sen-
timentos tomam conta, mas a 
raiva se destaca frente a outros 
sentimentos, como tristeza, 
pânico, dor, solidão” (Kessler 
& Kübler-Ross, p.11, 2005); 
Barcellos & Moreira (2022).

A barganha: se apresenta 
antes da morte do ente querido 
como uma maneira de troca, 
com rituais e promessas. Logo 
após a morte da pessoa querida, 
o enlutado poderá encontra-se 
perdida entre o “se” e o “o que”, 
por exemplo: “o que” poderia 
ser feito “se” encontrassem o 
tratamento que curasse a tal 
doença? Aqui a culpa se torna 
companheira da barganha, por 
não ter encontrado tal cura ou 
um tratamento que o(a) curas-
se, e o que se poderia ter feito 
de diferente nesse contexto. 
Também pode se apresentar 
como forma de aliviar a dor. No 
livro, os autores relatam: “Nós 
barganhamos para não sentir 
mais dor pela perda do ente 
querido. Trazendo o passado 
para negociar a diminuição da 
dor” (Kessler & Kübler-Ross, 
p.17, 2005). 

A depressão: o sentimen-
to de tristeza profunda, pode 
fazer-se durar para sempre, 
e pode ser identificada como 
uma doença mental, mas que 
se apresenta de forma propor-
cional ao contexto vivenciado. 
Os autores relatam no livro 
que os “sentimentos pesados e 
obscuros da depressão que vem 
com o luto, entretanto normal, 
é visto pela nossa sociedade 
como algo que deve ser tratado. 
Certamente que depressões 
clínicas, não tratadas, podem 
levar a um estado mental pior. 
Mas no luto, a depressão é uma 
forma natural do nosso corpo 
de nos proteger desligando 
o sistema nervoso para que 
possamos nos adaptar a algo 
que sentimos não dar conta. 
Se o luto é o processo de cura, 

Francisco Carlos de Oliveira, na-
tural de Severinia-SP, faleceu aos 
65 anos de idade. Era casado com 
Sra. Veronica Luzia Canhedo de 
Oliveira e deixa os filhos Fabiana 
Carolina, Ana Verônica, Jeferson 
Airton, André Luiz, Francislaine, Vi-
viana Miriam e Juliana Aparecida. 
Será sepultado no dia 25/07/2022 
às 10h, saindo seu féretro do veló-
rio Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 
Renan Aparecido Buzolo Dalossa, 
natural de São José do Rio Preto-
-SP, faleceu aos 33 anos de idade. 
Era solteiro. Será sepultado no dia 
24/07/2022 às 10h, saindo seu fére-
tro do velório Capelas Prever Rio Pre-
to para o Cemitério São João Batista. 

Sueli Penha Calegari, natural de 

FALECIMENTOS E MISSAS

Guarulhos-SP, faleceu aos 67 anos 
de idade. Era divorciado e dei-
xa os filhos Suelen e Rafael. Será 
sepultada no dia 24/07/2022 às 
10h 30min, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista. 

Osmar Felipe das Neves, natural de 
Ibitirá-BA, natural de 76 anos de ida-
de. Era divorciado e deixa os filhos 
Tais, Allan e Tamires. Será sepultado 
no dia 24/07/2022 às 15h, saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 
Antonio Correa da Silva, natural de 
Nova Aliança-SP, faleceu aos 87 anos 
de idade. Era casado com Sr. Judith 
Tamarocci da Silva e deixa os filhos 
Aparecido, Luzia, Lucia, Natal, Clau-
dete, José, Fernando, Marcia, Anto-

nio Donizete, Luiz Antonio (falecido). 
Será sepultado no dia 23/07/2022 
às 17h, saindo seu féretro do ve-
lório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Aristides Cabral, natural de São José 
do Rio Preto. Era casado Com Sra. 
Neuza Mendes Cabral e deixa os filhos 
Celia Regina, Susana Marcia, Sonia 
Regina, Antonio Carlos e Jean. Será 
sepultado no dia 23/07/2022 às 17h, 
saindo seu féretro do velório Ercilia 
para o Cemitério da Ressurreição. 
 
Sylvia dos Santos, natural de Mon-
tes Claros – MG, faleceu aos 77 anos 
de idade. Era solteira. Será sepulta-
do no dia 24/07/2022 às 9h 30min, 
saindo seu féretro do velório São 
João Batista para o Cemitério São 
João Batista.

Neste domingo, 24 de ju-
lho de 2022, comemoramos o 
II Dia Mundial dos Avós. Tal 
festividade foi instituída pelo 
papa Francisco, pois, neste 
mês, no dia 26 de julho, a 
Igreja celebra São Joaquim e 
Sant’ana, pais de Maria e avós 
de Jesus. 

Quando pensamos nos 
avós, normalmente imagina-
mos pessoas de idade avança-
da, aposentadas, experientes 
na vida. Lembramos também 
das dificuldades em que vi-
vem, a saúde frágil, devido 
aos anos que passaram, pois 
a vitalidade é menor. Mas é 
inegável o quanto contribuem 
com sua experiência de vida. 

Todas as pessoas merecem 
nosso respeito, merecem vida, 
aliás, Deus é o Deus da vida, 
e assim a Igreja defende a 
vida desde o ventre materno 
até o seu término natural. 
Basta pensarmos em quantas 
instituições que cuidam de 
crianças, jovens, adultos e 
idosos. Todos merecem viver 
e morrer dignamente.

Na Sagrada Escritura, 
Deus se revela como Pai, 
desde o Antigo Testamento 
Ele indica o caminho de amor 

Dia mundial dos avós 
Padre Marcio Prado Abrão que se tornou Abraão foi

ousado em deixar suas estruturas
e lançar-se na fé ao ir para outra
terra que desconhecia

e respeito ao semelhante. De 
maneira especial, podemos 
perceber que Deus não des-
prezou as pessoas de idade 
avançada. Vejamos: Ele contou 
com Abrão para uma missão, 
embora estivesse quase no 
final de sua vida (Gn 12,4). 
Abrão que se tornou Abraão foi 
ousado em deixar suas estrutu-
ras e lançar-se na fé ao ir para 
outra terra que desconhecia.

No livro de Macabeus, um 
ancião (2 Mac 6,18), Eleazar, 
embora pressionado a negar a 
fé, deu um grande testemunho 
ao preferir a morte do que 
negar a Deus. Sabia que seu 
testemunho seria importante 
para os outros (2 Mac 6,18). 

Os avós de Jesus e pais de 
Maria, Joaquim e Ana, segun-
do a tradição, eram de idade 
avançada e não poderiam ter 
filhos, mas o Senhor lhes con-
cedeu a graça de gerar Maria. 
A árvore boa se conhece pelos 
bons frutos? Pois, se Maria foi 
escolhida para gerar o Cristo, 
como deveriam ser seus pais? 
Bondade se ensina, bondade 
se vê e se imita, a bondade de 
Maria com certeza foi aprendi-
da com seus pais.  

Temos ainda mais dois 
exemplos de idosos que po-
demos destacar na Bíblia, os 
profetas Simeão e Ana. Ambos 
estavam no templo quando 
viram a promessa, Jesus, que 
fora apresentado por seus pais, 
Maria e José. Os dois são refe-
rências de fé, perseverança e 
ainda de anunciadores da Boa 

Notícia, pois assim fez Ana ao 
ver Jesus (Lc 2,38).

Há alguma dúvida de que 
Deus conta com os idosos? Que 
os idosos podem e são sinais de 
Deus para nós?

Neste ano, o tema do II Dia 
mundial dos Avós é “Dão fruto 
mesmo na velhice” (Sl 92, 15). 
Olhemos para os bons exem-
plos, vejamos quantos frutos 
nossos antepassados deram, 
quanta coisa boa colhemos 
hoje graças a misericórdia 
de Deus, primeiramente, e 
graças também a ousadia, 
fé, fidelidade e o anúncio da 
verdade dos nossos avós.   
Um dia chegará a nossa vez, 
seremos idosos ou avós, e que 
herança transmitiremos? Os 
santos não se tornaram santos 
por causa de um ato heróico, 
mas por toda uma trajetória 
de vida.  

Nossos idosos e avós mere-
cem nosso respeito, cuidado e 
nossa admiração. Que possa-
mos refletir: respeito se pede, 
mas também se vive, amor se 
recebe, mas também se doa!

*Padre Marcio Prado, 
natural de São José dos 
Campos (SP), é sacerdote 
da Comunidade Canção 
Nova e autor dos livros 
“Entender e viver o Ano da 
Misericórdia” e “Via-sacra 
do Santuário do Pai das 
Misericórdias”, pela edi-
tora Canção Nova.

Instagram: @padre-
marciocn

Por ocasião do Dia dos 
Avós, que se comemora em 26 
de julho, recordei-me de mi-
nha saudosa avó Laura (1888-
1986). Viveu nesta encarnação 
98 anos, lúcida, ativa e juvenil. 
Veio a falecer — vejam vocês 
o dinamismo dela — alguns 

ARTIGO

Paiva Netto

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

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

SAÚDE PSICOLÓGICA

ROSEMEIRE
BALLESTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 

a depressão é um dos passos 
necessários para este proces-
so” (Kessler & Kübler-Ross, 
p. 21, 2005). 

E a aceitação: isso foge 
de ser a aceitação da morte 
desse alguém, mas aceitar 
que essa pessoa não está mais 
fisicamente presente, e de 
forma permanente. Os auto-
res definem essa fase como: 
“Este é o final do processo 
de cura e ajustamento que 
esperamos, apesar de mui-
tas vezes parecer que é um 
estágio inatingível. Curar no 
sentido de relembrar, recor-
dar e se reorganizar” (Kessler 
& Kübler-Ross, p.24, 2005). 

No intuito de promover 
cuidado às pessoas que per-
deram algum ente querido, 
os profissionais de saúde, 
juntamente com a rede de 
apoio do enlutado, parentes 
e amigos, podem contribuir 
para a promoção de seu bem-
-estar e saúde.

Ao ignorar o luto, pode-
mos estar contribuindo para 
o aparecimento de doenças 
mentais que mais tarde po-
dem se transformar em situ-
ações piores. Negar da dor é 
negar a saúde! É necessário 
tratar tais dores, falar sobre 
elas, reconhece-las, falar ao 
ponto máximo na tentativa 
de diminuí-la, mas sem su-
focá-la em nós. Trabalhar o 
luto e alterar seus estados 
desde o momento em que 
acontecem, corroboram para 
que o processo se dê de ma-
neira mais realística ao seu 
enfrentamento.

Se você sente necessidade 
de acolhimento, de expressar 
seus sentimentos, procure 
ajuda terapêutica especiali-
zada. Ela poderá te ajudar na 
compreensão e na busca de 
novas maneiras de superar o 
luto sem se desfazer de seus 
significados.

Lembramos que conhecer 
o processo não limita a con-
dição de se estar em processo 
psicoterápico. O(a) terapeuta 
psicológico(a) é o profissional 
que pode oferecer um aco-
lhimento completo e avaliar 
os sofrimentos psíquicos de 
cada pessoa de maneira indi-
vidual e única. Se você deseja 
saber mais sobre este assunto 
nos procure! Estamos sempre 
à disposição!

*E-mail: psicorosebal-
lestero1967@gmail.com 
/ instagram: @rosemei-
re_terapeutaskinneria-
na / watts:(14)997215150.

Psicóloga formada 
pela Instituição Munici-
pal de São Manuel - Imes-
sm - SP; Aprimoramento 
pelo ITCR (Instituto de 
Terapia por Contingen-
cias de Reforçamento de 
Campinas) - SP: Demais 
cursos no Lattes Rose-
meire A. B. Ballestero.

ARTIGO

dias depois de voltar da fei-
ra, por causa de um acidente 
quando retornava para casa. 
Com sua sabedoria, adquirida 
nos longos embates da vida, 
ensinava: “Aos que chegam, 
na sua existência, ao fundo do 
poço, só resta levantar a cabeça 
e começar a subir”.

Sábias palavras. Por sinal, 
em palestra sobre o que é ser 
jovem, transmitida pela Super 
Rede Boa Vontade de Comu-
nicação (rádio, TV e internet), 
destaquei esta máxima de Sa-
muel Ullman (1840-1924), a 
qual muito aprecio: “A juven-
tude não é um tempo de vida, 
é um estado de espírito”.

Por isso, ao ouvir o incen-
tivo que damos ao Jovem Ecu-

mênico de Boa Vontade, a vovó 
e o vovô não devem sentir-se 
excluídos das nossas ativida-
des. Eu mesmo, com muito gos-
to, já tenho quase 81 anos. Há 
décadas venho dizendo: apo-
sentar-se do trabalho não sig-
nifica aposentar-se da vida. Ela 
continua pela Eternidade. Por-
tanto, é um erro descartar gran-
des valores porque estão “em 
idade avançada”. Descobertas 
importantíssimas foram feitas 
por homens e mulheres quando 
ultrapassavam os 60, 70 ou 80 
anos. É preciso, pois – não me 
canso de proclamar –, aliar ao 
patrimônio da experiência dos 
mais velhos a energia dadivosa 
dos mais moços.

Jovens, jamais se esqueçam 
de que amanhã vocês envelhe-
cerão também... Se quiserem 
manter a chama da Esperança, 
a mesma feição juvenil, o vi-
gor, apesar das naturais rugas 
do tempo e dos sempre belos 
cabelos brancos, pratiquem o 
Bem. Não há outro caminho. 
É o Espírito que fortalece o 
nosso ânimo, que nos concede a 
beleza eterna da simpatia. Não 
existe melhor cosmético do que 
a consciência tranquila.

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

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com
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Política Manutenção 
Durante o recesso escolar do mês de 
julho, diversos parques de escolas 
municipais receberam manutenção

Projeto na Câmara
O vereador Paulo Pauléra (PP) quer 
prioridade de acesso aos caminhões 
tipo “betoneira” nos condomínios

Após passar por dez ma-
crorregiões de Rio Preto e 
contar com a participação 
popular a Prefeitura de Rio 
Preto encerrou nesta segun-
da-feira, 25, a rodada de audi-
ências públicas para discutir 
e receber sugestões para o 
orçamento previsto para ser 
aplicado ao longo de 2023. 

Os encontros começaram 
no último dia 18 de julho. As 
primeiras audiências foram 
nos bairros São Deocleciano 
e Jardim Urano e no distrito 
de Engenheiro Schmitt. “As 

audiências incentivam a par-
ticipação popular para defini-
ção de políticas públicas em 
todas as áreas, o que é funda-
mental para que o orçamento 

Prefeitura encerra ciclo de audiências 
para discutir orçamento de 2023

ADMINISTRAÇÃO

Coronel Tadeu também 
prometeu recursos para 
projeto de energia solar 
do Albergue Noturno
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contemple as demandas da 
comunidade “, afirmou o vice 
prefeito e secretário de Plane-
jamento Estratégico, Orlando 
Bolçone (União Brasil).  As au-
diências são promovidas pelas 
secretarias de Planejamento 
Estratégico e da Assistência 
Social. 

Propostas
O balanço das propos-

tas recebidas nas audiências 
presenciais será finalizado 
nos próximos dias, mas as 

propostas feitas online che-
garam a 370 em uma semana. 
Até o momento, a área com 
maior número de indicações 
é a Educação, com quase 29% 
do total. Dentre as propostas 
desta área, pode-se destacar a 
implantação de novas escolas. 

Saúde
Na área de saúde, a am-

pliação do atendimento na 
atenção básica é a proposta 
com mais indicações. Houve 
também sugestões nas áreas 

çone. 

Valor
O orçamento para o próxi-

mo ano é da ordem de R$ 2,6 
bilhões. Saúde e Educação, em 
cumprimento ao que deter-
mina a Constituição Federal, 
recebem a maior fatia dos 
recursos. 

Até dia 31
As propostas podem ser 

enviadas até dia 31 no site rio-
preto.sp.gov.br/orcamento.

CONVENÇÕES

PT lança Haddad; dia 30 serão 
Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas

EDUCAÇÃO

29%
DAS PROPOSTAS rece-
bidas estão relaciona-
das a pedidos na área 
da Educação, como 
construção de escolas

No estado de São Paulo já ti-
vemos dia 20 de julho a con-
venção do MDB. Ele definiu 
uma coligação com Rodrigo 
Garcia. Lança 61 candidatos 
a deputado federal e 85 a es-
tadual. 
Também no dia 20, o Partido 
Novo realizou sua convenção 
estadual e definiu que o de-
putado federal Vinicius Poit 
é o candidato ao governo do 
Estado. 
No dia 22 foi a vez do PSD. 
Numa convenção no período 
da tarde de sexta-feira defi-
niu coligar-se coligar com o 
candidato Tarcísio de Freitas, 
Republicanos. Cede o vice 
da chapa: Felício Ramuth, 
ex-prefeito de São José dos 
Campos. 
Sábado (23) o Patriota fez a 
convenção em São Paulo e de-
finiu coligação com o PSDB e 
apoiou Rodrigo Garcia ao go-
verno do Estado. Em Rio Pre-
to está definida a candidatura 
do médico Renato Silva, do 
HB, a deputado federal. 
Também no dia 23, quem de-
finiu sua coligação no estado 
de São Paulo foi o PP. O parti-
do decidiu apoiar o candidato 
Rodrigo Garcia (PSDB). 
Outro partido que definiu 
apoiar Rodrigo Garcia é o PV. 
A convenção foi sábado (23). 
O PV faz parte da Federação 
Partidária que apoia a candi-
datura de Luiz Inácio Lula da 

Silva. 
O tradicional PCB, ou parti-
dão, com mais de cem anos, 
realizou a convenção dia 23, 
na Câmara Municipal de São 
Paulo, e lançou Gabriel Co-
lombo ao governo do estado. 
O Partido dos Trabalhadores 
(PT) também definiu Fer-
nando Haddad candidato ao 
governo paulista no sábado 
(23). O PT ainda não tem um 
vice definido. O nome de Ma-
rina Silva (Rede) está descar-
tado. 
Dia 29 o PDT lança Elvis 
Cézar. Aqui em Rio Preto de-
vem ser definidos candidatos 
a deputado estadual Tozadori 
e à federal, Abner Tofanelli. 
Dia 30 deste mês quem vai 
lançar o candidato e oficiali-

zar as coligações é o PSDB. O 
candidato é Rodrigo Garcia. 
Embora ainda não haja defi-
nição do nome do vice, o mais 
cotado é o advogado Antônio 
Rueda, do União Brasil. 
O Psol faz sua coligação dia 
30 de julho. Fecha coligação 
com o PT, que lançou Fer-
nando Haddad ao governo do 
estado. O Psol ainda costu-
ra indicar o vice na chapa de 
Haddad. Em Rio Preto o pré-
-candidato a deputado federal 
é João Paulo Rillo. 
Ainda no dia 30 quem reali-
za a sua Convenção é o PTB. 
O partido definiu que vai 
coligar com o Republicanos 
para apoiar a candidatura de 
Tarcísio de Freitas. Cristiane 
Brasil é a candidata ao Sena-
do. Em Rio Preto, será oficia-
lizada a candidatura de Dani-
la Azevedo. 
Ainda no dia 30 de julho, a 
convenção é do Republica-
nos. Lança oficialmente o ex-
-ministro Tarcísio de Freitas 
ao governo paulista. Em Rio 
Preto, a Coronel Helena Reis 
é candidata à deputada esta-
dual. 
O Cidadania fechou uma Fe-
deração Partidária com o 
PSDB e também realiza sua 
convenção no mesmo dia que 
Rodrigo Garcia, dia 30 de ju-
lho. Apoia Garcia. 
O PSTU lançou Altino Melo 
ao governo paulista e o Brasil 
35 ainda define o lançamento 
de Abraham Weintraub can-
didato ao governo do estado 
de São Paulo. 

Nas convenções 
estaduais partidos 
além de definerem 
nomes para a dis-
puta a governador 
também estão 
dando as legendas 
para os candidatos 
a deputado esta-
dual e federal que 
pedirão votos an 
região de Rio Preto

Após passar por dez macrorregiões de Rio Preto a Prefeitura de Rio Preto encerrou nesta segunda-feira, 25, a rodada de audiências públicas

da mobilidade urbana e trans-
porte público, implantação 
de parques e áreas verdes e 
locais para prática esportiva 
e convivência. 

“O grande mérito das au-
diências é incentivar a parti-
cipação popular na elaboração 
do orçamento e na definição 
das políticas públicas. Neste 
contexto, houve uma grande 
adesão dos moradores das 
regiões da cidade, tanto nas 
reuniões presenciais quanto 
via internet”, destacou Bol-
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Renato Silva, 
do HB, tem 
legenda para 
candidato

Rio Preto tem mais 
um candidato a deputado 
federal oficializado em 
convenção partidária. 
É a do médico chefe da 
Unidade de Transplante 
de Fígado do HB em Rio 
Preto, Renato Silva. Ele é 
candidato pelo Patriota. 

É a segunda vez que o 
médico tenta uma cadeira 
de deputado federal. Com 
a junção do nome do mé-
dico e do HB, a instituição 
tenta conquistar uma 
representação própria no 
Congresso Nacional. 

“Nasci no sertão nor-
destino e, graças à edu-
cação garantida pela mi-
nha família, formei-me 
médico e, há 26 anos, 
tenho orgulho de lide-
rar uma brilhante equi-
pe no Hospital de Base, 
um dos maiores e mais 
importantes complexos 
hospitalares do Brasil. 
Vou trabalhar para que, 
no país, possamos ter a 
qualidade dos serviços 
oferecidos pelo HB e mais 
investimentos para a saú-
de e educação”, afirma 
Dr. Renato Silva. 

Nestes 26 anos, Dr. 
Renato Silva e sua equipe 
já atenderam, trataram e 
operaram mais de 6.000 
pacientes de todas as 
regiões do Brasil, a imen-
sa maioria através do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS).

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

PRESIDENCIÁVEIS

Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes já 
estão oficializados em convenções

Desde a última quarta-feira 
(20) os partidos estão autori-
zados a realizar suas conven-
ções  e definir seus candidatos 
à eleição de outubro de 2022. 
O prazo é até o dia 5 de agos-
to.
 São definidos quem concor-
rerá aos cargos de presidente 
e vice-presidente da Repú-
blica, governador e vice-go-
vernador, senador, deputado 
federal, deputado estadual, 
federal e distrital. O registro 
na Justiça Eleitoral é até 15 de 
agosto. 
Na quarta-feira (20) passa-
da, o primeiro a realizar a sua 
convenção nacional foi o Par-
tido Democrático Trabalhis-
ta (PDT). Embora não tenha 
definido o candidato a vice, 
escolheu o ex-ministro e go-
vernador do Ceará, Ciro Go-
mes, candidato à presidência 
da República. 
No dia seguinte, quinta-fei-
ra (21) foi a vez do PT, PSB, 
Psol, Rede, PCdoB, PV e SD. A 
coligação lançou Luiz Ignácio 
Lula da Silva e Geraldo Alck-
min, candidatos à presidência 
e vice-presidência. 
Neste primeiro final de sema-
na após a data permitida, vá-
rios partidos políticos realiza-
ram ou definiram as datas das 
suas convenções. Segundo o 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), 32 partidos estão re-
gistrados e aptos a concorre-

rem à eleição. 
Sábado (dia 23) quem lançou 
o seu candidato à presidência 
foi o Avante. André Janones. 
No caso do Avante, o vice ain-
da não é conhecido e o parti-
do segue para a eleição sem 
coligação. 
Domingo (24) quem lançou 
candidatura à reeleição do 
presidente Jair Bolsonaro 
foi o PL. A coligação tem PP, 
Republicanos e PTB. O can-
didato à vice-presidência é o 
general Braga Neto, também 
do PL. Foi no Maracanãzinho, 
no Rio de Janeiro. 
Outro partido que definiu sua 
candidatura neste domingo 
(24) foi a União Popular (UP). 
O candidato à presidência é 
Leonardo Péricles e a vice, 

Samara Marins. O partido, de 
esquerda, não terá coligação. 
Dia 27 é a vez do MDB. Vai 
lançar a senadora Simone Te-
bet, do Mato Grosso do Sul. 
A coligação tem o MDB na 
cabeça, seguido por PSDB e 
Cidadania. O vice deve ser do 
PSDB, mas ainda não foi es-
colhido. 
Dia 5 de agosto quem anun-
cia a sua coligação é o União 
Brasil. Embora o partido ain-
da costura coligações, na na-
cional ele vai lançar Luciano 
Bivar, por ora, sem coligação. 
Ainda não tem vice definido. 
Depois, a próxima coligação 
nacional é dia 30 de agosto. O 
Partido Novo lança candidato 
à presidência Felipe D’Ávila 
e à vice, Tiago Mitraud. Sem 
coligação. 
A outra convenção do dia 30 
de agosto é do PCB. A candi-
data à presidência será Sofia 
Manzato e o vice, Antônio 
Alves. O partido não fechou 
coligação.  No dia 31 de agos-
to, estão previstas três coliga-
ções. O Partido Republicano 
da Ordem Social (Pros) lança 
Pablo Marçal. Ainda não tem 
vice definido e não haverá co-
ligação. 
A Democracia Cristã (DC) vai 
lançar mais uma vez José Ma-
ria Eymael. O partido ainda 
não definiu o vice, mas não 
terá coligação. O Partido So-
cialista dos Trabalhadores 
Unificado (PSTU) lança Vera 
Lúcia. A vice será Raquel Tre-
membé. O PSTU também não 
terá coligação.

Bolsonaro, Lula e 
Ciro Gomes já es-
tão oficializados 
em convenções e 
são os primeiros 
presidenciáveis 
já garantidos na 
disputa deste ano; 
outros partidos 
têm até dia 5 de 
agosto para defini-
rem legendas
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CIDADES Calçada defeituosa
Uma rio-pretense de 42 anos ficou fe-
rida e terá que ser operada após sofrer 
uma queda acidental numa avenida

Rastreando
Celular furtado em revenda de gás é 
rastreado e receptador é preso em 
praça pela polícia

Neste  domingo, 24, um ho-
mem morreu e outro foi preso. 
Eles são suspeitos de furtar 
uma caminhonete de uma 
garagem de veículos no bairro 
Pozzobon, em Votuporanga. 

A furto resultou em uma 
perseguição policial pela Ro-
dovia Euclides da Cunha entre 
os municípios de Meridiano e 
Fernandópolis. A caminhone-
te em que os criminosos esta-
vam capotou na pista, mesmo 
após o acidente, os suspeitos 
conseguiram sair do veículo 
e tentaram fugir, mas os po-
liciais conseguiram detê-los. 

Um dos suspeitos tentou 
tirar a arma de um dos PMs e 
acabou sendo baleado e mor-
reu. O outro foi encaminhado 
para Delegacia de Fernandó-
polis. 

Os dois já têm passagens 
pela polícia. O caso será inves-
tigado pela Polícia Civil. 

Afogado
Na tarde deste domingo, 

24, um pescador de 35 anos 
morreu afogado no Rio Gran-
de, próximo ao município de 
Guaraci-SP. 

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, o homem pulou 
na água e não retornou à su-
perfície. Amigos e familiares 
tentaram procurá-lo, mas não 
conseguiram. 

O corpo da vítima foi en-
contrado por mergulhado-
res.  A suspeita é de que a 
vítima tenha sofrido um mal 
súbito no momento em que 
pulou no rio. 

Ciclista 
Um homem de 48 anos 

Região tem ladrão baleado, morte de bebê, 
afogamento e mais um cliclista atropelado

FIM DE SEMANA
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Marido bate 
nos filhos e 
tenta enforcar 
esposa

morreu após ser atropelado 
por um carro enquanto trafe-
gava de bicicleta pela Rodovia 
Délcio Custódio, em Ipiguá. 

De acordo com informa-
ções de testemunhas, o moto-
rista que atropelou o homem 
fugiu do local sem prestar 
socorro, e um segundo carro 
teria passado por cima da 
vítima. 

A Polícia Rodoviária Esta-
dual foi acionada mas a vítima 
morreu no local. 

O caso será investigado. 

Bebê

Um flagrante de vio-
lência doméstica, por 
volta das 21 horas des-
te domingo, 24, em um 
apartamento, na Vila São 
Jorge, em Rio Preto, levou 
um homem, de 34 anos, 
para a cadeia. O acusado, 
de acordo com o boletim 
de ocorrência, é marido 
de uma das vítimas e pai 
da outra. 

Quando a Polícia Mi-
litar chegou no endereço 
encontrou a porta tran-
cada e escutou uma voz 
masculina bastante exal-
tada. A guarnição também 
ouviu uma voz feminina 
pedindo para que a porta 
fosse aberta. 

Os policiais consegui-
ram entrar no imóvel, 
onde a dona de casa, de 
40 anos, contou que foi 
à igreja e ao retornar en-
controu o esposo nervoso 
no meio da rua. Ele teria 
xingado a vítima e feito 
ameaças de morte. 

Já dentro da residên-
cia, após desferir três ta-
pas no rosto da filha, de 
12 anos, o agressor teria 
arrancado o prato de co-
mida que a mulher estava 
entregando ao filho, de 
oito anos, e jogado no 
chão. 

Em seguida, empur-
rou a esposa, que caiu, 
momento em que se posi-
cionou por cima e passou 
a enforcá-la.  O filho do 
casal saiu para procurar 
ajuda e a PM foi chamada 
por um vizinho.

A furto resultou em uma perseguição 
policial pela Rodovia Euclides da Cunha 
entre os municípios de Meridiano e Fer-
nandópolis. A caminhonete em que os 
criminosos estavam capotou na pista

BEBÊ TINHA

3 meses
E SEGUNDO A MÃE 
após ammar foi colo-
cado no berço e al-
gumas horas depois 
estava imóvel com o 
nariz sangrando

A furto resultou em uma perseguição pela Rodovia Euclides da Cunha ; a caminhonete em que os criminosos estavam capotou na pista

Divulgação

PEDESTRES

Bandidos são presos 
após roubo de celulares

Dois assaltantes, de 19 e 31 
anos, foram presos por poli-
ciais militares de Rio Preto na 
noite deste domingo, 24, 15 mi-
nutos depois de renderem uma 
mulher, de 29, e um jovem, de 
20 anos, para roubarem um 
celular. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, as vítimas caminha-
vam, por volta das 19h30, 
quando foram abordadas pelos 
criminosos no cruzamento das 
avenidas Solon da Silva Vargi-
nha e Danilo Galeazzi. 

Em patrulhamento nas 
imediações, a guarnição loca-
lizou os suspeitos e recuperou 
so aparelhos.

A Polícia Civil de Penápolis 
vai investigar a morte de um 
bebê de três meses. O caso 

ocorreu no último sábado, 23. 
De acordo com o boletim de 

ocorrência, a mãe de 22 anos 
alegou que amamentou o filho 
e o colocou para dormir. De-
pois de duas horas encontrou 
o bebê imóvel e com sangue 
no nariz.  O bebê chegou a ser 
encaminhado para Santa Casa 
da cidade, mas já estava mor-
to. O caso foi registrado como 
morte suspeita.

(Colaborou -  Sarah 
BELLINE)

Apuração de tiros em casa de vereador é aquivada

A Polícia Civil de Rio Preto 
não encontrou provas suficien-
tes e decidiu arquivar investiga-
ção sobre o caso envolvendo o 
vereador Bruno Moura (PSDB) 
que teve a casa alvejada por tiros 
na noite do dia 10 de fevereiro 
deste ano. O arquivamento do 
caso foi detemrinado por meio 

de decisão nesta segunda-fei-
ra, 25, do juiz Luís Guilherme 
Pião, da 2ª Vara Criminal de 
Rio Preto. 

Ao todo foram disparados 
quatro tiros na residência do 
vereador. Três projéteis foram 
encontrados no lado de fora da 
casa e um atravessou o portão 
e foi achado dentro do imóvel. 
Bruno diz não ter notado ne-
nhuma movimentação estranha 

ou algo que saísse da sua rotina. 
Na ocasião Bruno Moura 

prestou depoimento ao delega-
do Ricardo Afonso Rodrigues 
da Divisão Especializada em 
Investigações Criminais (Deic) 
que instaurou inquérito para 
apuração do caso. No dia do 
ocorrido, policiais estiveram 
na residência e colheram as 
primeiras provas, inclusive os 
projeteis, quatro no total. 

A Polícia Civil analisou as 
gravações de câmaras insta-
ladas próximas a residência 
do vereador, mas que foram 
mantidas em sigilo durante as 
investigações. 

Foram efetuadas diligências 
para se chegar a possível mo-
tocicleta utilizada, mas devido 
a baixa qualidade das imagens 
não obteve sucesso. 

“Assim, pelos elementos 

BRUNO MOURA

NO HB

Motociclista morre 
após 6 dias internada

Após ficar internada por 
seis dias, morreu às 20 horas 
deste domingo, 24, no Hospital 
de Base de Rio Preto, a moto-
ciclista Adriana Daniela Albu-
querque de Souza, de 44 anos.  
A paciente, segundo o boletim 
de ocorrência, deu entrada 
com traumatismo craniano 
no HB no último dia 19, após 
sofrer acidente de trânsito. 

No prontuário médico 
consta que a vítima colidiu 
lateralmente sua motocicleta 
em um veículo e caiu ao chão, 

ficando lesionada e inconscien-
te. Na Central de Flagrantes, 
não foi encontrado o registro 
policial do acidente.

ACIDENTE

Idoso bate em carro da 
prefeitura e tenta fugir

Um Renault Sandero, per-
tencente à Prefeitura de Rio 
Preto, estava estacionado em 
frente ao Centro de Zoonoses, 
às 19h30 deste domingo, 24, 
quando foi atingido frontal-
mente por um GM Monza, cujo 
condutor fez uma conversão 
irregular na rotatória existente 
no local.  Após provocar a co-
lisão, o motorista, de 63 anos, 
fugiu. O motorista foi locali-
zado transitando no Jockey 
Clube pela GCM e detido. 

Era um idoso que foi levado 

para a delegacia e e vai respon-
der por choque, fuga de local 
de acidente e embriaguez ao 
volante.

coligidos, não temos prova su-
ficiente do crime objeto de in-
vestigação, no tocante à autoria, 
que autorize o ajuizamento de 
ação penal, apesar dos esforços 
e diligências realizadas”, afirma 
o juiz Luiz Guilherme Pião. 

Sobre o arquivamento das 
investigações, Moura criticou a 
decisão. “Infelizmente, essa é a 
Justiça nos dias de hoje”, disse 
o vereador ontem à noite.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br
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O Ministério Público vai 
abrir diálogo junto ao gover-
no do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) para tentar amenizar 
os impactos do fechamento da 
UBS do bairro Felicidade/São 
José do Rio Preto I anunciado 
recentemente. Um encontro 
entre moradores do Felicida-
de e o promotor de Justiça 
Carlos Romani ocorreu na 
tarde desta segunda-feira, 25, 
a pedido dos moradores. 
Romani recebeu a represen-
tante da Associação dos Mora-
dores do bairro, Maria Catari-
na, popularmente conhecida 
como “dona Mariquinha”, 
que afirmou ao magistrado 
que o fechamento da unidade 
vai penalizar os moradores da 
região já que terão de se des-
locar a um bairro distante, o 
Solidariedade, onde a Secre-
taria de Saúde inaugura em 
breve a nova unidade. 
O promotor Romani garante 
que vai abrir diálogo inicial-
mente com o secretário de 
Saúde Aldenis Borim e, se for 
o caso, agendar um encontro 
com o prefeito Edinho. Não 
está descartado no futuro 
uma judicialização do assun-
to. 
“Avaliar todos os elementos 
para se chegar a uma con-
clusão sobre seu fechamen-
to que o município fala em 
transferência. Se o MP não se 
convencer de que essa trans-
ferência é melhor, que o fe-
chamento de uma UBS trará 
mesmo prejuízo para aquela 
coletividade e esgotado o di-
álogo e convencimento, então 
poderá haver uma solução ju-
dicial para se evitar o seu fe-
chamento. Mas não vejo que 
ainda foram esgotadas todas 
as possibilidades do diálogo 
sobre o tema”, afirma Roma-
ni. 
O vereador João Paulo Rillo 
(Psol) participou da reu-
nião. O parlamentar é contra 
o fechamento da unidade e 
tem feito gestões junto aos 
moradores. “Procuramos o 
Ministério Público para bus-
car apoio para impedir que 
tamanho retrocesso ocorra 
com a população que utiliza 
a unidade de saúde. O gover-
no municipal deveria estar 
preocupado com a ampliação 
e melhoria dos serviços mu-
nicipais de saúde”, afirmou o 
parlamentar. 
Em entrevista ao Dhoje Inte-
rior o prefeito Edinho Araú-
jo disse que na verdade vai 
ocorrer uma transferência 
dos atendimentos da UBS do 
Felicidade para a nova unida-
de do Solidariedade. A defesa 
do prefeito segue a linha do 
secretário Aldenis, no senti-
do de que a oferta dos servi-
ços médicos será ampliada 
e em uma estrutura maior, o 
que beneficia tanto o usuário 
quanto os profissionais da 
saúde. 
“A cidade cresceu, aumentou 
o número de usuários e o pré-
dio ficou inadequado, tanto 
para os servidores quanto 
para o usuário que busca o 
serviço público de saúde via 
SUS. Agora temos uma UBS 
pronta, com equipe ampliada, 
como fizemos no João Pau-
lo II também com uma UBS 
nova que antes funcionava 
em um prédio no Jaguaré”, 
afirmou o prefeito.

Encontro com promotor discute 
fechamento da UBS do Felicidade

SAÚDE

A unidade do Felicidade 
tem área de 350 metros 
quadrados, enquanto 
a do Solidariedade tem 
710 metros quadrados

Um encontro entre moradores do Felicidade e o promotor de Justiça Carlos Romani ocorreu na tarde desta segunda-feira, 25

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

URBANIZAÇÃO

CDHU vai demolir 40 
barracos na Favela 
Marte nesta terça

A Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e Ur-
banístico do Estado (CDHU) 
derruba entre 30 e 40 barracos 
nesta terça-feira (26) no Favela 
Marte. 

Vai ser a maior demolição 
desde o início da retirada das 
famílias. No local serão cons-
truídas 240 casas. Demolições 
maiores vão acontecer. Come-
ça às 7h. 

Segundo a assessoria de 
imprensa do Instituto Val-
quírias, 97 das 240 famílias 
já estão em lares temporários, 
alugados até que as casas fi-

quem prontas. Serão entre 18 
e 20 meses. A urbanização da 
Favela Marte é um dos mais 
completos projetos da área

ENSINO TÉCNICO

Etecs divulgam 
validação de matrículas 
dos primeiros convocados

Aqueles candidatos cujas 
matrículas não foram apro-
vadas ainda têm uma chance 
e podem solicitar recurso e 
reenviar documentação nesta 
terça (26); resultado sai na 
quarta-feira (27). 

Os candidatos do Vestibu-
linho das Escolas Técnicas Es-
taduais (Etecs) para o segundo 
semestre já podem conferir se 
sua matrícula foi aprovada, 
no site do processo seletivo. Os 
convocados da primeira lista 
que tiveram indeferimento 
nessa fase do processo devem 
fazer novo upload da docu-

mentação nesta terça-feira, 
26. O resultado do recurso será 
divulgado no dia, 27, a partir 
das 15 horas

Emurb vai 
indenizar 
empregada 
em R$ 15 mil

O Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo 
(TJ) manteve condenação 
por danos morais contra 
a Empresa Municipal de 
Urbanismo (Emurb). Ela 
foi processada por danos 
morais e materiais pela 
empregada doméstica 
Zilda Donizete de Faria. 

Zilda caiu de uma 
escada no interior do 
Terminal Rodoviário In-
termunicipal. Segundo 
documentos anexados e 
aceitos pelo Tribunal, a 
escada estava em péssi-
mas condições de conser-
vação. Ela pediu R$27 mil 
de indenização. 

No entanto, tanto na 
primeira condenação 
como na apelação, o Po-
der Judiciário aceitou 
apenas a alegação de da-
nos morais. Alega que ela 
não conseguiu comprovar 
os danos materiais. Zilda, 
empregada doméstica, 
teve que parar de traba-
lhar. Ganhava R $100 a 
diária. 

A Emurb tentou se 
livrar da condenação ale-
gando “inexistência de 
dano moral e material” e 
que “não restou compro-
vado a omissão estatal 
e a má conservação do 
local’’. Alega que se trata 
de fatalidade.” 

A Emurb apelou para 
deixar de pagar a indeni-
zação a partir da primeira 
instância. Zilda também 
apelou na tentativa de 
elevar o valor da conde-
nação a R $27 mil, como 
havia pedido. O TJ não 
reconheceu, portanto, o 
dano material. A apelação 
é de 2021. 

A sentença terá que 
ser cumprida com acrés-
cimo de juro de 1% ao 
mês. O acordão é assina-
do pelo relator Rubens 
Rihl com a participação 
dos desembargadores 
Aliende Ribeiro Vicente 
de Abreu Amadei.

Da REPORTAGEM Da REPORTAGEM 

A Rumo Logística, compa-
nhia ferroviária e de logística 
brasileira, iniciou na manhã 
desta segunda-feira, 25, a 
construção de um muro de 
300 metros de extensão e cerca 
de 2 metros de altura, que irá 
margear a linha férrea, sob os 
viadutos da Jordão Reis e o da 
rua João Mesquita. De acordo 
com a concessionária, os tra-
balhos devem ser concluídos 
em até 40 dias. 

Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
e Negócios de Turismo, Jor-
ge Luís de Souza, o trabalho 

Rumo inicia construção de barreira sob viadutos
envolve várias secretarias. 
“Temos um trabalho conjunto 
entre a Emurb, secretarias de 
Desenvolvimento, Assistência 
Social e Obras, além do apoio 
da Rumo, que atende aos nos-
sos pedidos para tentar sanar 
um problema de segurança e 
de saúde pública”, completou 
Jorge. 

A Empresa Municipal de 
Urbanismo (Emurb), que 
acompanha o andamento da 
obra, cedeu espaço para o ar-
mazenamento das máquinas, 
materiais e ferramentas. “Nos-
sa equipe tem se empenhado 
para atuar como o elo entre os 
diferentes agentes envolvidos. 

Da REPORTAGEM

Nesta terça-feira, 26, mais 
de 40 mil alunos da rede mu-
nicipal de ensino retornam às 
aulas para o início do segundo 
semestre letivo. São 126 esco-
las municipais, 13 conveniadas 
e quatro centros que retomam 
atividades normais na cidade. 

RIO PRETO

Rede municipal de ensino retorna às aulas hoje
A orientação da Secretaria 

de Educação é que as famílias 
se organizem em relação aos 
horários de entrada e saída dos 
alunos e que, principalmente, 
façam parte desta retomada 
de rotina para readaptação. 
“Sabemos que após as férias as 

crianças têm um pouco mais de 
dificuldade em acordar cedo e 
voltar aos hábitos do dia a dia, 
por isso é importante que os 
pais e responsáveis conversem 
bastante em casa”, explica Fa-
biana Zanquetta, secretária de 
Educação de Rio Preto. 

O uso de máscaras não será 
obrigatório nas salas de aula, 
porém, os pais que se sentirem 
mais seguros, podem orientar 
os filhos a continuarem usando 
a proteção. 

Sintomas gripais

A secretaria pede também 
que fiquem atentos aos sinto-
mas gripais e, caso a criança 
apresente algum sinal de febre, 
tosse, dor de garganta ou tenha 
contato com pessoas da família 
com sintomas, deve ficar em 
casa.

Da REPOIRTAGEM

FERROVIA

Isso melhora a efetividade do 
serviço”, comentou o diretor 
da Emurb, Rodrigo Juliano.

 Fechamento 
A barreira que impedirá a 

passagem de pedestres sobre 
a linha férrea terá 2 metros 
de altura – sendo um metro 
de muro e, acima, um metro 
em tela.  A contenção terá 
aproximadamente 300 metros 
lineares, alcançando desde o 
local da antiga Pedra (feira 
popular do automóvel) até o 
cruzamento com a rua Bernar-
dino de Campos. A área onde 
está sendo realizada a obra é 
de responsabilidade da Rumo. Rumo inicia construção de barreira sob os viadutos

Divulgaçaõ
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Fórmula 1
Verstappen vence GP da França e dis-
para na liderança da Fórmula 1, com 63 
pontos de vantagem.

Nos EUA
A brasileira Letícia Oro Melo ganhou 
a medalha de bronze no salto em dis-
tância, no Mundial de Atletismo 

Novorizontino perde para o CRB 
na abertura do 2º turno

FUTEBOL

O Sesi Rio Preto está com 
inscrições abertas para a sele-
tiva de natação. 

Os atletas escolhidos farão 
parte da equipe de treinamen-
to e terão a oportunidade de 
disputar campeonatos regio-
nais, estaduais e nacionais. 

Para participar, basta pre-
encher formulário disponível 
no site da unidade até o dia 1º 
de agosto. 

As vagas são para as catego-
rias PRÉ-MIRIM (nascidos em 

RIO PRETO

Sesi seleciona nadadores 
para treinamento

2014), MIRIM (nascidos em 
2013 e 2012) e PETIZ 1 (nas-
cidos em 2011). É necessário 
nadar os quatro estilos (bor-
boleta, costas, peito e crawl 
completo) e estar dentro do 
tempo mínimo de referência 
do Sesi-SP. 

O formulário de inscri-
ção passará por uma triagem 
e os convocados receberão 
um e-mail e telefonema para 
comparecer na seletiva. A 
apresentação será na piscina 
da UNIRP/CEPROL, já que o 
balneário do Centro de Ativi-
dades – CAT SESI Rio Preto 
está fechado para obras.  

O Treinamento Esportivo 
é a área intermediária entre o 
Programa Atleta do Futuro e o 
Rendimento Esportivo. O pro-
grama oferece a oportunidade 
do aperfeiçoamento esportivo 
a jovens de 8 a 17 anos, através 
de treinamento especializado e 
participação em competições, 
contribuindo para o seu de-
senvolvimento como possível 
atleta. Mais informações: (17) 
99702-2535 ou (17) 98121-
3760.

O Expresso Itamarati, que 
tem concessão de parte do 
transporte coletivo urbano 
em Rio Preto, usando das ar-
gumentações da outra conces-
sionária, a Santa Luzia, entrou 
ontem com mandado de segu-
rança pedindo a suspensão dos 
efeitos da lei municipal 9.336, 
de outubro do ano passado, 
que concede o passe livre para 

O Grêmio Novorizontino 
buscou o empate até os 
minutos finais, mas não 
conseguiu 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O Grêmio Novorizontino 
abriu com derrota o returno do 
Campeonato Brasileiro da Se-
rie B contra o CRB, no Estádio 
Rei Pelé, em Maceió, Alagoas. 
O Tigre do Vale batalhou até o 
final, mas o placar foi de 2 a 1 

para o time da casa. 
“No primeiro tempo a equi-

pe começou um pouco desa-
tenta talvez, no momento do 
primeiro gol a gente estava 
conseguindo se estabelecer 
no campo, mas mesmo assim 
cedendo alguns espaços com 
muitas bolas longas. A gente 
já  sabia que isso aconteceria, 
a gente pecou um pouco no dis-

tanciamento das linhas, dispu-
ta de primeira e segunda bola, 
ai acaba gerando insegurança, 
a gente quer avançar e toma 
bola longa e fica muito distante 
pra segunda bola, e ai os espa-
ços que a gente precisava en-
contrar para ser mais efetivos 
no ultimo terço, a gente não 
estava tão bem posicionado no 
campo para atrair o adversá-

rio, como também  tentar gerar 
outros tipos de vantagem. No 
segundo tempo conseguimos 
ter bastante volume, pecamos 
em alguns passes finais que 
poderia nos dar mais chances 
criadas. O CRB foi mais efetivo 
e agora a gente se reconstrói a 
partir daqui”, avaliou o técnico 
Rafael Guanaes. 

Com a bola rolando, no 

chute forte de Douglas Baggio, 
o goleiro Diogo Silva espalmou 
e a bola ainda bateu na trave 
indo para escanteio. 

O Tigre também quase 
chegou na cabeçada de Lucas 
Tocantins, mas quem abriu o 
placar foi o rival. O chute de 
Rafael Longuine, desviado na 
defesa, aos 24 minutos, enga-
nou Vinícius Almeida. 

Aos 26 minutos, o chute 
de Willean Lepo, com desvio, 
quase encobriu o goleiro. O 
adversário marcou novamente 
aos 41 minutos com Emersom 
Negueba, após falta ensaiada. 

Na etapa final, com algu-
mas mudanças em campo, 
o Tigre diminuiu com Dou-
glas Baggio, aos 22 minutos, 
completando cruzamento de 
Wellinton. 

O Grêmio Novorizontino 
buscou o empate até os minu-
tos finais, mas não conseguiu. 
Na sua defensiva, o goleiro 
Vinícius Almeida fez belas 
defesas mostrando segurança. 

No próximo sábado, o Tigre 
recebe o Vila Nova, às 18h30, 
no Estádio Jorge Ismael de 
Biasi, em Novo Horizonte. 

JACI

2ª Copa Municipal de Futsal 
Daniel Alves avança à semifinal

A Prefeitura Municipal 
de Jaci, através do Departa-
mento Municipal de Esportes, 
convida a população jaciense 
para continuar prestigiando a 
segunda etapa da 2ª Copa Mu-
nicipal de Futsal Daniel Alves. 

A segunda fase da 2ª Copa 
Municipal de Futsal Daniel 
Alves começou na última sex-
ta-feira, 15, e encerrou nesta 
quinta-feira, 21. 

A p ó s  j o g o s  a c i r r a -
dos, a semifinal foi defini-
da: RB. Jaci x Lendas e Ja-
cipel x Ousados Perozinho. 

Os times jogaram 5 partidas, 
sendo 3 na primeira fase, e 2 na 
segunda, até chegar nesta etapa. 
Na sexta-feira, 15, Ousados 
Perozinho fez 3 a 2 no PSV. O 
time Jacipel, forte de ataque, 
também marcou 3, contra 2 
do Paris. Na quarta-feira, 20, 
Paris empatou em 1 a 1 com o 
Lendas, e o RB. Jaci, campeão 
do ano passado, fez 6 gols no 
PSV, que marcou 4. Na quin-
ta-feira, 21, RB. Jaci jogou com 
Ousados Perozinho, e ganhou 
a partida com 2 gols contra 1. 
Por fim, Jacipel fez 3 gols no 
Lendas, que marcou 2. 

A 2ª Copa Municipal de 
Futsal Daniel Alves avan-

ça para a semifinal nesta 
quarta-feira, 27, no Giná-
sio de Esportes Luiz Berto. 
O primeiro jogo inicia às 20h, 
e quem estreia é RB. Jaci x 
Lendas. Já o segundo, Jacipel 
x Ousados Perozinho, está pre-
visto para começar às 20h40. 

Neste mesmo dia, haverá 
sorteio de brindes para o públi-
co, com ticket de participação a 
ser distribuído no local. 

A final da competição será 
na sexta-feira, 29, com direito 
a premiação para os finalistas, 
e também com sorteio.

É recomendado o uso 
de máscara de proteção. 
A entrada é gratuita.

No próximo sábado, o Tigre recebe o Vila Nova, às 18h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

No próximo sába-
do, o Novorizontino 
recebe o Vila Nova, 
às 18h30, no Está-
dio Jorge Ismael de 
Biasi, em Novo 
Horizonte.

Para participar, inte-
ressados precisam 
preencher 
formulário disponí-
vel no site da unida-
de até o dia 
1º de agosto.

2ª Copa Municipal de Futsal Daniel Alves de Jaci avança para a semifinal

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Ozzair Júnior

            No primei-
ro tempo a equi-
pe começou um 
pouco desatenta 
talvez, no mo-
mento do primei-
ro gol
Rafael Guanaes, 
Técnico do Tigre

“

“

Santos 
empata com 
Fortaleza na 
estreia de Lisa

Na Arena Castelão, na 
noite deste domingo (25), 
o Santos ficou no empate 
por 0 a 0 contra o Forta-
leza, em partida válida 
pela 19ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. Com 
o resultado, o Fortaleza 
chegou a 15 pontos, mas 
retornou para a lanterna 
do Brasileirão, enquanto 
o Santos acumulou 26 
pontos e estacionou na 
nona colocação. 

A primeira etapa em 
Fortaleza foi de mui-
to equilíbrio e poucas 
chances reais de gol, mas 
com muita disputa no 
meio-campo. A primeira 
chegada com perigo da 
partida veio dos pés de 
Romarinho, que dominou 
no peito um lançamento 
de Crispim e chutou com 
perigo ao gol de João 
Paulo, aos 11 minutos. 

O Santos respondeu 
aos 17, quando Bauer-
mann tocou de cabeça 
em escanteio cobrado por 
Bruno Oliveira e quase 
abriu o placar no Cas-
telão. O Fortaleza então 
gostou da partida e no-
vamente chegou com pe-
rigo aos 22, quando João 
Paulo salvou o Santos em 
chute de Silvio Romero. 
O jogo então ficou morno 
e sem objetividade No 
domingo, na partida que 
encerra a 20ª rodada, o 
Santos recebe o Flumi-
nense, na Vila Belmiro.

Agência BRASIL
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO REDESIGNAÇÃO DE DATAS 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 016/2022 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO 
ESPORTIVO INTEGRADO DO ELDORADO (2ª ETAPA), CONFORME 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, 
MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL – SEC. 
MUN. DE OBRAS. A Comissão Municipal de Licitações comunica a todos 
os interessados que, a fim de aumentar a competitividade do certame, 
foi alterada a data da sessão de entrega dos envelopes e de abertura 
dos envelopes com a documentação de habilitação para o dia 03 de 
AGOSTO de 2022, às 08:30 horas no mesmo local (Av. Alberto Andaló nº 
3030, 2º andar do Paço Municipal)  e, a visita técnica obrigatória de que 
trata o subitem 5.4.4 do edital deverá ser agendada e realizada até o dia 
29 de julho de 2022 no horário comercial. Publique-se para ciências dos 
interessados e para que surta os devidos efeitos legais. 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 405/2022 – Processo n.º 13.276/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de refrigerantes par 
atendimentos das Unidades da Secretaria Municipal de Assistência 
Social. Sessão pública realizada on-line com início dia 20/07/2022, sendo 
adjudicado os itens à empresa declarada vencedora: ALINE TORRES DE 
OLIEIRA LTDA (itens: 1, 2, 3 e 4). Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - Secretária 
Municipal de Assistência Social.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2022 – 
PROCESSO Nº 11.468/2022. 
Objeto: Registro de preço para aquisição de ventiladores pulmonares. 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 28/07/2022 às 09:00h para 
continuidade dos trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2022 – 
PROCESSO Nº 11.927/2022. 
Objeto: Registro de preço para aquisição de brinquedos pedagógicos 
em atendimento as Unidades Escolares. Secretaria Municipal de 
Educação. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 28/07/2022 às 14:00h para continuidade dos 
trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 274/2022 – 
PROCESSO Nº 12.336/2022. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição material hospitalar. Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 27/07/2022 às 09h00 para continuidade 
dos trabalhos – Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 358/2022 – 
PROCESSO Nº 12.949/2022. 
Objeto: registro de preço par aquisição de dieta industrializada em 
sistema fechado. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 27/07/2022 
às 16:30h para continuidade dos trabalhos – Eloisa Sestini da Cunha 
Pinheiro - Pregoeira. 
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE EROSÕES DOS 
LAGOS 2 E 3 DA REPRESA MUNICIPAL – SEC. MUN. DE OBRAS. A 
Comissão Municipal de Licitações, acolhe integralmente o parecer técnico 
da Secretaria Municipal de Obras, o qual é utilizado como razões de 
decidir e passa a ser parte integrante desta decisão e declara habilitada 
a prosseguir no certamente licitatório a empresa: CAPI ENGENHARIA 
LTDA. Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, fica designado o dia 03/
AGOSTO/2022 às 08:30 hs., para a sessão de abertura da proposta 
financeira. O inteiro teor desta decisão se acha encartada nos autos do 
processo à disposição dos interessados. Publique-se para ciência e para 
que surta os efeitos legais. 
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 408/2022, processo 
13.259/2022 objetivando a aquisição de livros literários em atendimento 
as unidades escolares de educação infantil. Secretaria Municipal de 
Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 08/08/2022. 
às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 429/2022, processo 
13.594/2022 objetivando Aquisição de  mobiliário para estruturar a rede 
de serviços. Secretaria Municipal de Assistência Social. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 09/08/2022. às 08h30min e abertura 
a partir das 08h32min. O edital, na íntegra, e demais informações, 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
EMPENHO 13852/22
CONTRATADA: HC ALECRIM DISTRIBUIDORA LTDA ME
EMPENHO 15244/22 E 15245/22
CONTRATADA: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
EMPENHOS 15262/22 E 15275/22
CONTRATADA: ASLI COMERCIAL EIRELI
EMPENHO 15273/22
CONTRATADA: MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS 
LTDA
EMPENHO 15538/22
CONTRATADA: E C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
EMPENHO 15570/22
CONTRATADA: FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE 
EIRELI
EMPENHOS 15582/22 E 15686/22
CONTRATADA: A M MOLITERNO EPP
EMPENHO 15565/22 E 14083/22
Notifico os representantes legais das contratadas, para entregarem no 
prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, 
a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. 
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo 
apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: DENTAL PREMIUM LTDA
EMPENHO 10963/22
Notifico Derradeiramente o representante legal da contratada, para 
entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das 
penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: CASEX IND. DE PLASTICOS E PROD MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 4598/22 E 4604/22
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento contratual por 
parte da empresa. Considerando que foi garantido à contratada o direito ao 
contraditório e a ampla defesa, entretanto, a empresa não se manifestou, 
DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a decisão anteriormente prolatada, por 
não existir fatos novos que possam ensejar a modificação da decisão 
anterior, e por seus próprios e jurídicos fundamentos nego provimento ao 
recurso. Considerando que não há circunstância superveniente, declaro 
esgotada a discussão na esfera administrativa. SMS ALDENIS BORIM.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação 42/21 – Contrato: DIL/0020/21
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
De acordo com a cláus. 6ª, item 6.1.1 do instrumento contratual, 
fica reajustado o contrato supramencionado em aproximadamente 
12,13148%, correspondente ao IPCA-IBGE apurado no período de 
Mai/21 a Abr/22. SMPECTI – Orlando J. Bolçone
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 262/2022
CONTRATO nº PRE/0142/22
CONTRATADA: LUMIERE VEICULOS LIMITADA
OBJETO: Aquisição de veículo para uso da Guarda Municipal – Item 1 – 
SMTTS – Amaury Hernandes- Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$241.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 351/2022
CONTRATO nº PRE/0143/22
CONTRATADA: FZ DE CASTRO ME
OBJETO: Aquisição de projetor e suporte para sala de reuniões do Parque 
Tecnológico – Item 1 e 2– Semplan – Orlando José Bolçone- Prazo de 
Vigência: 12 meses. Valor Total: R$18.090,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 377/2022
ATA Nº 0586/22
CONTRATADA: RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de toner – Valor Unitário - Item 2 – R$4,50 – SME 
– Fabiana Zanquetta de Azevedo– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 298/2022
CONTRATO nº PRE/0144/22
CONTRATADA: MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA
OBJETO: Contratação de empresa para transmissão de mensagens 
curtas de texto (sms) –Lote 1 – SMS - Prazo de Vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$50.400,00

encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 435/2022, processo 
13.675/2022 objetivando o Registro de Preços para aquisição de  material 
hidráulico em atendimento as unidades escolares. Secretaria Municipal de 
Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 09/08/2022. 
às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras.

EMCOP – Empresa Municipal de Construções Populares
EXTRATO ADITIVO CONTRATUAL
Contrato 002/2020 
Dispensa de Licitação n° 002/2020 
Contratante: Emcop – Empresa Municipal de Construções Populares
Contratados: Contmaster Nassif Systems Informática LTDA
Valor do Aditivo Contratual: R$ 3.600,00 (Três Mil Reais e Seissentos 
Reais).
Assinado em: 13/07/2022
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura

_______________________
JOÃO FRANCISCO ROSSI  
        Diretor Administrativo

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TECNOLOGIA E 
INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.br, o Pregão Eletrônico 
Empro nº 004/2022, Processo nº 7296/2022 objetivando o Registro 
de Preços para aquisição de SSDs, Solid State Drives, visando à 
padronização, manutenção de computadores e atualização tecnológica 
do parque de equipamentos de informática da Empro e de seus clientes, 
conforme Termo de Referência, anexo I, deste Edital
O recebimento das propostas dar-se-á até dia 05/08/2022, as 9h30 e 
abertura a partir das 9h32. O edital na íntegra e demais informações 
encontram-se à disposição dos interessados no Portal de Compras. 

São José do Rio Preto/SP, 25 de julho de 2022. 
Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.

EMURB- Empresa Municipal de Urbanismo São José do Rio Preto

São José do Rio Preto, 25 de julho de 2022.
Ficam os todos os permissionários, 

concessionários; referente aos boxes de empresas de transporte coletivo 
de passageiros;  e boxes comerciais, que operavam nos boxes e guichês 
dentro do TERMINAL RODOVIÁRIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-
SP (GOVERNADOR LAUDO NATEL), expressamente NOTIFICADOS,  
a desocupar os espaços ocupados IMEDIATAMENTE,  uma vez que 
serão iniciados os procedimentos de realização das obras de reforma 
necessárias para adequação e recuperação das estruturas do Terminal 
Rodoviário Municipal (demolição e reforma), conforme já notificado 
anteriormente (Diário Oficial de 07 de dezembro de 2021. Ano 72 – nº 
20840 - Diário da Região), e sendo a reforma e adequação do terminal 
obra de interesse Público; na inércia poderão os bens ser descartados ou 
mesmo absorvidos ao patrimônio desta Empresa Pública. 

EMURB- Empresa Municipal de Urbanismo São José do Rio Preto

Rodrigo Ildebrando Juliano

Diretor-Presidente da Emurb

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
- EMURB

AVISO DE RETIFICAÇÃO
A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO – EMURB, torna público aos interessados a Retificação na 
Portaria nº 034/2022 de 20 de julho de 2022, publicada no Diário Oficial 
do Município em 21 de julho de 2022. Ano XIX – nº 5614 - DHOJE. Onde 
se lê: e HELOÁ BILHEGA DA SILVA. Leia-se: e HELOÁ BILHEGA DA 
SILVA, OAB/SP sob nº 472.374.

 São José do Rio Preto, 25 de julho de 2022.
Rodrigo Ildebrando Juliano

Diretor-Presidente da EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2019 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 028/2019

A Empresa Municipal de Urbanismo de 
São José do Rio Preto torna público, para conhecimento dos 
interessados, que termos do Art. 49 “caput” da Lei 8.666/93, 
que resolve revogar a licitação em epigrafe, CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA para permissão de uso do referente ao Box n° 
41, medindo 35,34 m2, localizado no Prédio da Estação 
Rodoviária para exploração de atividade comercial lícita de 
“Lanchonete”,conforme especificações do Edital. (anexo I – 
Memorial Descritivo).

São José do Rio Preto, 25 de julho de 2022.
Rodrigo Ildebrando Juliano

Diretor Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
EXTRATO  DE  PORTARIAS

PORTARIA N.º 36.827 DE 21 DE JULHO DE 2022
DESIGNA, JULIO CESAR DA SILVA, para exercer a Função de 
Confiança de Coordenador Executivo de Políticas Públicas – Nível 
II - FG.103.7, na Divisão de Limpeza de Vias Públicas da Secretaria 
Municipal de Serviços Gerais, criada pelo artigo 5º, Quadro I, da Lei 
Complementar n.º 685/2022, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente, retroagindo os efeitos desta a 18 de julho de 2022.
ULISSES RAMALHO DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Serviços Gerais



A8| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, terça-feira, 26 de julho de 2022PUBLICIDADE LEGAL

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 03/2022 – PROC. nº 52/2022
Objeto: Execução de serviços de perfuração e instalação de poço tubular profundo, com revestimento de aço 
carbono e filtros espiralados inox, exploratório do Aquífero Guarani, situado na Avenida Nívea Dulce Tedeschi 
Conforti, S/N, ao lado do Residencial Maria Júlia, município de São José do Rio Preto/SP.
A empresa L G POÇOS TUBULARES LTDA entregou seus envelopes dentro do prazo legal. Foi aberto o envelope 
de habilitação e a sessão foi encerrada para análise da documentação. Após o julgamento, a Comissão designará a 
data da sessão de abertura dos envelopes das propostas comerciais. 
S. J. Do Rio Preto, 25.07.2022 – Sonia Maria Franco da Silva Gomes – Presidente da C.L. 
EXTRATO DE CONTRATO 39/2022 –
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 
03/2022 – PROC. SeMAE nº 75/2022
Contratada: JOSÉ MICHEL SIMÕES 
LORO 25333369801, 
Objeto: Manutenção preventiva, corretiva e supervisão técnica dos sopradores do sistema de aeração da ETE Rio 
Preto.

Valor: R$ 107.188,00 Prazo: 12 
meses  Data da assinatura: 25.07.2022
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 40/2022
PREGÃO PRESENCIAL 01/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 64/2022
Contratada: ECO SYSTEM – PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA

Objeto: Contratação de laboratório especializado em coleta e análises de água, sendo essa proveniente de manancial 
superficial, manancial subterrâneo e para consumo humano, visando o monitoramento das condições da Represa 
Municipal de São José do Rio Preto, das condições do manancial subterrâneo, aquíferos Bauru e Guarani, e visando 
o cumprimento do Anexo XX da Consolidação das Leis da Saúde nº 05, alterado pela Portaria MS nº 888/2021. 

Valor: R$ 889.980,00           Prazo: 12 meses                    Data da assinatura: 25.07.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022 – PROCESSO SICOM 3249/2022
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância patrimonial eletrônica preventiva sendo 
os materiais fornecidos em comodato e instalados em unidades do SeMAE, por um período de 12 meses.
Sessão pública realizada on line no dia 22.07.2022, sendo adjudicado o objeto à vencedora D & H COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETROELETRÔNICOS LTDA. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022 – PROCESSO SICOM 3249/2022
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
S.J.R.P, 25.07.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.

S.J. Rio Preto, 25.07.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.  

Secretaria Municipal da Educação
Convocação nº 46/2022 – SME

 A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, convoca 90 (noventa) ESTAGIÁRIOS DE PEDAGOGIA 
abaixo relacionados, classificados no Processo Seletivo Simplificado para Estagiários – Pedagogia - Edital SME nº 003/2022, 
conforme lista publicada em 25/06/2022.
  O convocado abaixo relacionado deverá comparecer na Secretaria Municipal de Educação (Rua General Glicério – 3947 – Vila 
Imperial), no dia 27/07/2022, conforme horário especificado abaixo.
 O convocado que não comparecer na data, hora e local supracitados terá os dias 28/07/2022 e 29/07/2022, para comparecer 
na Secretaria Municipal de Educação, para atendimento exclusivamente às 9h no período da manhã ou às 14h no período da 
tarde. O não comparecimento no prazo acima, será considerado desistente.
  O candidato que comparecer no prazo e local acima citado, terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da data 
de publicação desta Convocação, para o envio dos documentos abaixo relacionados, excepcionalmente, para o e-mail 
setordeestagio@riopreto.sp.gov.br 
 O candidato deverá ter disponibilidade de horário para cumprir carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

Classif. NOME HORÁRIO
1 MARIA DE FATIMA CONCEICAO DOS SANTOS 9h

2 TATIANE CARLA SANTINHO NORIMBENI 9h

3 CAROLINA HONORATO SABINO 9h

4 ELISAMA RAMOS MURGIA FERREIRA 9h

5 MARIANA DE ALMEIDA FERRAZ 9h

6 NICOLE MAGOSSO LACERDA 9h

7 JULIANA SILVA KAWATA CARVALHO 9h

8 DANIELE VANESSA COSTA SILVA 9h

9 ROSÂNGELA DE FÁTIMA CANSANÇÃO DO NASCIMENTO LIMA 9h

10 MARCIA FRANCISCA LOPES DA SIVA 9h

11 CAMILY ROBERTA GIANOTO 9h

12 BARBARA LETICIA MAGALHÃES DA SILVA 9h

13 FRANCISCA RAFAELA PIRES DA SILVA 9h

14 MARLON VINÍCIUS DOS SANTOS DOS ANJOS 9h

15 EMILLY DE FÁTIMA OLIVEIRA ANDRADE 9h

16 ALEXSANDRA APARECIDA BALTAZAR 9h

17 PAULA ROBERTA APARECIDA DALBEN 9h

18 PAMELA FRANCIELE QUEIROZ FERREIRA 9h

19 EDUARDA CRISTINA ZANA FEITOSA 9h

20 SUELEN KARINA GUIRALDELI FERREIRA GOMES 9h

21 ROSEMEIRE LEME 9h

22 SHEILA CHRISTINA MATHIAS VIANA 9h

23 CRISTIANE DE JESUS MAY 9h

24 TUANE MONIQUE DOS SANTOS 9h

25 JUCILAINE PERPÉTUA DA CRUZ 9h

26 MARIA DAS DORES DE MENDONÇA BALADOR 9h

27 SUE HELEN LAIS ROMERO 9h

28 CAROLINE DE LUCCA 9h

29 FRANCIELE ZANINI PEREIRA 9h

30 ANA MARIA DOS SANTOS VARINI 9h

31 NAUANY DE OLIVEIRA COSTA 9h

32 THAISA ROBERTA TEIXEIRA MARQUES 9h

33 AMANDA CRISTINA HANSHKOV DOS SANTOS DE OLIVEIRA 9h

34 ARLETE DOS SANTOS FAGUNDES 9h

35 AMANDA PROETI PERES 9h

36 RENATA FRANCISCA DA SILVA VILAR 9h

37 LARYSSA DE MORAIS BORGES 9h

38 ANGELA RAMA 9h

39 CARLA REGINA BERTE ANTONIO 9h

40 MOISÉS ANDERSON GONÇALVES 9h

41 THALITA ANASTACIA DE CASTRO CORREA BATISTA 9h

42 ISABELLA SOUZA 9h

43 IZABELA PORTO SARAN RODRIGUES 9h

44 PAOLLA BITENCOURT BASÍLIO 9h

45 VERA MARCIA NASCIMENTO SILVA SCARPELLI 9h

46 MARIA LOPES DA SILVA 14h

47 MARCOS CÉSAR DO VALLE FERREIRA 14h

48 ANA CAROLINA LEAL CROCCE 14h

49 JANE GINAQUI 14h

50 FERNANDA NEGRÃO GRANATO 14h

51 PRISCILLA NELI NOGUEIRA DE LIMA 14h

52 FLAVIA ANASTACIO VENTURA BEZERRA 14h

53 MICHELE MARIA LONGHI 14h

54 VANESSA THICYANNE ALVES SOARES 14h

55 PATRICIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES 14h

56 NATHALIE PAULA BARRETO VALENCIO NASCIMENTO 14h

57 LIDIANE REGINE BATISTA 14h

58 EZEQUIEL BRAZ DA SILVA 14h

59 KAROLINA ULIANE DA SILVA GERONIMO 14h

60 CAMILA ALVES CHAVES 14h

61 FRANCIELE CRISTINA PAPA ALVES DE ABREU 14h

62 ALINE CRISTINA DA SILVA MAFRA 14h

63 JULIANA DA SILVA GONÇALVES 14h

64 BRUNO PATRICK DE SOUSA BRITO 14h

65 CAMILA MALCAUSKAS GAMA 14h

66 ANDREZA MICAELA DE MORAIS FERREIRA CORTE 14h

67 DAYANE CRISTINA MOURA DE SOUZA 14h

68 AMANDA APARECIDA FABRE ARAUJO 14h

69 LUANA RAFAELA ALMEIDA DOS SANTOS 14h

70 JULIANA PERCILIANO GAUDENCIO FELIX 14h

71 MAIANE SANTANA SANTOS 14h

72 JOSIANE APARECIDA SOUZA GUILHEN 14h

73 VERONICA MARIA DE OLIVEIRA 14h

74 ANIELE DOS SANTOS GOMES 14h

75 MARIANA DOS SANTOS BARBOSA 14h

76 ANA CAROLINA FERREIRA DE LIMA 14h

77 JULIA BEATRIZ DE CASTRO SILVA 14h

78 THAYNARA EVELIN ARRUDA ALVES 14h

79 WEVERTON SANTOS GAGLIARDI 14h

80 LARISSA EMANUELE DE MORAIS ROCHA 14h

81 GABRIELE GOMES DOS REIS 14h

82 LARISSA FERNANDA DA SILVA LUSCRI 14h

83 TATYANE CAROLYNE DA SILVA MENDES 14h

84 FELIPE CAETANO LIRA BISPO 14h

85 GEOVANNA EDUARDO SILVEIRA 14h

86 ALEX JUNIO BARBOSA LIMA 14h

87 YASMIN PRADO FINOTELO 14h

88 AMANDA DE AGOSTINO 14h

89 JULIA VITORIA PAULINO OLIVEIRA 14h
90 HELOISA FERNANDA CARVALHO 14h

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO – Edital SME nº 003/2022
Excepcionalmente, esses documentos deverão ser digitalizados e salvos em arquivo no formato “pdf”, para 
o envio por e-mail.
1) Carteira de Identidade – RG (não será aceita a CNH);
2) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
3) Certidão de Nascimento ou Casamento;
4) Comprovante de endereço;
5) Declaração de matrícula atualizada da Faculdade – (CONSTANDO INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO (MÊS/ANO), 
EM QUAL SEMESTRE ESTÁ CURSANDO, QUANTOS SEMESTRES TEM O CURSO, PERÍODO (MANHÃ/TARDE/
NOITE OU EAD);
6) Comprovante de consulta efetuada no site do eSocial: www.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. O resultado da pesquisa deverá constar “ Os dados estão corretos’’.

7) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido do RG, CPF e comprovante de endereço para abertura da Conta 
Salário – vinculada ao CNPJ da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (Enviar comprovante de 
abertura de conta salário constando os dados da conta, estagiário e Prefeitura).

8) Exame Médico Admissional – agendamento 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. No dia e horário agendado, comparecer ao 
local indicado, levando a Ficha de Avaliação e o Formulário de Anammese devidamente preenchido.
Local do Exame Médico: SEESMT, Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do Paço Municipal, tel.: (17) 3203-1128. 

OBSERVAÇÃO:
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS.
Prazo para protocolo da documentação:
Convocação nº 46/2022 – SME   Publicado em 26/07/2022      Término 08/08/2022 

São José do Rio Preto, 25 de julho de 2022.
Fabiana Zanquetta de Azevedo

Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO

EXTRATO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO BEM PÚBLICO MUNICIPAL
Termo em que o Município de São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal do Trabalho e do 
Emprego, neste ato representado pela Sra. Adriana Romano, Secretária Municipal do Trabalho e do Emprego, 
outorga o Sr. Rodrigo I. Juliano, CPF: 258.188.398-77, Diretor Presidente  – EMURB – EMPRESA MUNICIPAL DE 
URBANISMO – CNPJ 45.107.612/0001-16, localizada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150, Jardim Mona 
– São José do Rio Preto, a Autorização de Uso dos Bem Público n°10498 Caminhão F-4000 – ano 71 – CPV 0065 
– PM 104, conforme disposto na Emenda n°47, da Lei Orgânica do Município, do Decreto n° 16.779 de 23 de maio 
de 2013.
O bem cedido destinar-se-á ao uso exclusivo EMURB – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO, para curso 
atividades da empresa, sendo seu armazenamento no endereço supracitado, a seguinte autorização ficando vedado 
o seu uso para fins particulares. 
O termo de autorização de uso do bem público em sua versão completa, está disponível na Secretaria Municipal do 
Trabalho e do Emprego, localizada na Av. Alfredo Antônio de Oliveira, 2077 – Jardim Planalto – CEP 15046-355 – São 
José do Rio Preto, mezanino Prefeitura Regional Norte. 

ADRIANA ROMANO
Secretária Municipal do Trabalho e do Emprego

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO

EXTRATO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO BEM PÚBLICO MUNICIPAL
Termo em que o Município de São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal do Trabalho e do 
Emprego, neste ato representado pela Sra. Adriana Romano, Secretária Municipal do Trabalho e do Emprego, 
outorga o Sr. Rodrigo I. Juliano, CPF: 258.188.398-77, Diretor Presidente  – EMURB – EMPRESA MUNICIPAL DE 
URBANISMO – CNPJ 45.107.612/0001-16, localizada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150, Jardim Mona 
– São José do Rio Preto, a Autorização de Uso dos Bem Público n°139367 Martelete Rotativo com adaptador 
mandril e brocas, conforme disposto na Emenda n°47, da Lei Orgânica do Município, do Decreto n° 16.779 de 23 
de maio de 2013.
O bem cedido destinar-se-á ao uso exclusivo EMURB – EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO, para curso 
atividades da empresa, sendo seu armazenamento no endereço supracitado, a seguinte autorização ficando vedado 
o seu uso para fins particulares. 
O termo de autorização de uso do bem público em sua versão completa, está disponível na Secretaria Municipal do 
Trabalho e do Emprego, localizada na Av. Alfredo Antônio de Oliveira, 2077 – Jardim Planalto – CEP 15046-355 – São 
José do Rio Preto, mezanino Prefeitura Regional Norte. 

ADRIANA ROMANO
Secretária Municipal do Trabalho e do Emprego

São José do Rio Preto, 25 de julho de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança

Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº 131/2022

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal 
de Trânsito, Transportes e Segurança, comunica JOAO ALBERTO GODOY GOULART, CPF; 786.118.658-04, 
cujo endereço atual é R. SANTO AGOSTINHO, n° 600,  – JD. ALVORADA, ficou decidido por esta Secretaria pela 
aplicação de penalidade pecuniária no valor de R$ 692,90 (seiscentos e noventa e dois reais, noventa centavos), 
sendo lavrado o Auto de Infração e Imposição de Multa nº. 000391-1, tendo em vista a infração ao disposto no Artigo 
3° do Decreto Municipal 18926/21, conforme Auto de Constatação/Notificação nº. 11032. Referido valor deverá ser 
recolhido aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente.

Atenciosamente,
ANA PAULA MASSA VASQUES

Agente Fiscal de Posturas

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Secretaria da Mulher, pessoa com deficiência e Igualdade Racial Conselho Municipal Afro

CONSELHO MUNICIPAL  AFRO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - REUNIÃO ORDINÁRIA
O Presidente do Conselho Municipal Afro-brasileiro de São José do Rio Preto - SP, no uso das prerrogativas legais, 
convoca os conselheiros e conselheiras para participarem da Reunião Ordinária que será realizada no dia vinte e 
nove de julho de dois mil e vinte e dois, com direito a voz e voto, em primeira convocação às 19h, de maneira online 
pela plataforma zoom meeting, nesta cidade, através do link https://us02web.zoom.us/j/82372839701?pwd=d25WUz
dxTjg5RkJ3VmlhVU5NN3M3Zz09 
a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a - Informes;
b – Retorno do trabalho das comissões e grupos de trabalho;
c- Definições sobre o novembro negro.
Não havendo na hora acima indicada o número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em 
primeira convocação, a mesma será realizada em segunda convocação às 19h15 horas no mesmo local com os 
conselheiros presentes. As reuniões do Conselho Municipal Afro de São José do Rio Preto são abertas à sociedade 
civil, que podem participar como ouvintes.

São José do Rio Preto, 25 de julho de 2022
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São José do Rio Preto, terça-feira, 26 de julho de 2022 PUBLICIDADE LEGAL

CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 9/2022
(40ª Sessão Ordinária – 26/07/2022)

      Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 
810/94, 826 e 835/95, 851/96 e 1027/05, e as demais determinações 
do Regimento Interno/Câmara, que foram protocolizados os 
requerimentos de Urgência Especial descritos em sequência abaixo, 
para deliberação dos projetos a que se referem em 1ª e 2ª discussão 
e votação – legalidade/mérito - na 40ª Sessão Ordinária, a realizar-
se no dia 26/07/2022.

Item/Reqtos.                  Proponente                      Projeto – Nº -  
                Autoria-Assunto 

01 – 1025/2022       14 (quatorze)Vers.     Projeto de Lei 
Complementar nº 12/22, do  EXECUTIVO(C/EMENDA), que altera 
a Lei Complementar nº 649, de 05 de janeiro de 2021, que institui o 
Código de Obras e Edificações no Município de São José do Rio Preto 
e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)
02 – 1029/2022        14 (quatorze)Vers.     Projeto de Lei 
Complementar nº 13/22, do  EXECUTIVO(C/EMENDAS),  que altera 
a Lei Complementar nº 651, de 14 de janeiro de 2021, que dispõe 
sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de São José 
do Rio Preto. (QUÓRUM: TRÊS QUINTOS)
03 – 1026/2022        14 (quatorze)Vers.        Projeto de Lei nº 69/22, 
do  EXECUTIVO (C/EMENDAS),  que altera a Lei nº 13.709, de 14 de 
janeiro de 2021, que dispõe sobre o Zoneamento e as regras para o 
Uso e Ocupação do Solo no Município de São José do Rio Preto e dá 
outras providências.  (QUÓRUM: TRÊS QUINTOS)
04 – 1027/2022              14 (quatorze)Vers.         Projeto de Lei nº 
70/22, do  EXECUTIVO,   que altera a Lei nº 13.710, de 14 de janeiro 
de 2021, que dispõe sobre o Plano Viário do Município de São José 
do Rio Preto em consonância com as diretrizes do Plano Diretor de 
Desenvolvimento do Município e determina as diretrizes e as faixas 
de domínio necessárias à expansão do Sistema Viário Básico do 
Município de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: TRÊS QUINTOS)
05 – 1028/2022      14(quatorze)Vers. Projeto de Lei nº 
71/22, do  EXECUTIVO(C/EMENDA),   que altera a Lei nº 13.711, 
de 14 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo 
do Município de São José do Rio Preto e dá outras providências. 
(QUÓRUM: TRÊS QUINTOS)
06 – 1036/2022             10 (dez)Vers.                   Projeto de Lei nº 
01/22, do  EXECUTIVO, que dispõe sobre o Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, revoga a Lei nº 6.615/97 e dá 
outras providências. (QUÓRUM:  MAIORIA SIMPLES)

Diretoria Legislativa
22 de Julho de 2022

MARCOS CARDOSO DA SILVA
Diretor Legislativo

DL 

ORDEM DO DIA DA 40ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
26 DE JULHO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS

ORDEM DO DIA

VETOS

01 - Veto Total nº 14/22, ao autógrafo nº 15.673/22, originado do 
Projeto de Lei nº 358/2021, do Ver. Bruno Marinho, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de realização de estudo prévio para instalação de 
radar fixo em nossa cidade. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 

02 - Veto Total nº 35/22, ao autógrafo nº 15.741/22, originado do 
Projeto de Lei nº 11/2022, do Ver. Celso Luiz de Oliveira, que autoriza 
o Poder Executivo Municipal a implantar o  “Programa Corujão da 
Saúde” no âmbito do Munícipio de São José do Rio Preto”. (QUÓRUM: 
MAIORIA ABSOLUTA) 

PROJETOS DE LEI

03 – 94/22 – DO EXECUTIVO –2ª DISC./VOT 
Abre no Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional Especial, 
no valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) (QUÓRUM: 
MAIORIA ABSOLUTA) 

04 – 97/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT  
Dispõe sobre alterações na Lei nº 8.626, de 14 de maio de 2002, que 
dispõe sobre o exercício da atividade de transporte de passageiros 
por veículos de aluguel – táxi, no Município de São José do Rio Preto. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES). 

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL 

IV – VOTAÇÃO SECRETA
  
     

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara – 22/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO (RETIFICADO). O município de Guapiaçu/SP torna 
público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 0101/2022; Processo licitatório 
nº 161/2022. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR 
DO ITEM. OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA DIVERSOS, conforme especificações constantes no Anexo I do edital. DATA E LOCAL 
DA SESSÃO: Dia 08/08/2022 às 10:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/. EDITAL 
DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br.
DATA: 25/07/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO. O município de Guapiaçu/SP torna público aos 
interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 0106/2022; Processo licitatório nº 174/2022. 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL. 
OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 
DE OXIGÊNIO BEM COMO A RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 1 M3 E DE 3 M3 A 10 M3, 
FORNECIDO EM COMODATO, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE URGÊNCIA / EMERGÊNCIA E UNIDADES 
DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital. DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 10/08/2022 
às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/. EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico 
www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 25/07/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO. O município de Guapiaçu/SP torna público aos 
interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 0107/2022; Processo licitatório nº 175/2022. 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO 
ITEM. OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE CONCRETO USINADO, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital. DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 10/08/2022 
às 14:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/. EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico 
www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 25/07/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO. O município de Guapiaçu/SP torna público aos 
interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 0108/2022; Processo licitatório n° 176/2022. 
TIPO:MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL 
DO ITEM. OBJETO: Constitui objeto do presente pregão a AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O SETOR DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, conforme especificações constantes no Anexo I do edital. DATA E LOCAL 
DA SESSÃO: Dia 12/08/2022 às 09:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/. EDITAL 
DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA:25/07/2022.
PREGOEIRO:Leandro Mariano da Silva.

Prefeitura Municipal de 
Tanabi

Prefeitura do Município de Tanabi.
Pregão Presencial n° 25/2022. Objeto: Registro de preços que dis-
põe sobre a contratação de empresa especializada para a realização 
de consultas médicas em ginecologia e obstetrícia para pacientes 
da rede municipal de saúde, incluindo protocolo do Hospital de Base 
de São José do Rio Preto (Hospital Referencia), procedimentos gi-
necológicos (cauterização de colo uterino e colposcopia) e matricia-
mento (consultas compartilhadas com médicos dos ESFs), conforme 
a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Tanabi, Estado de São Paulo, ficando designada para o dia 05 de 
agosto de 2022, as 09h15min, à sessão de entrega, credenciamento 
e abertura dos envelopes. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura 
do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – 
todos os dias úteis, ou pelo site www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 25 de 
julho de 2022.

 João Paulo da Silveira – Pregoeiro. 
Norair Cassiano da Silveira - Prefeito do Município.

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Ofi-
cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio 
Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documen-
tos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:

ARNILTON MATIAS DE ALBUQUERQUE e CELINA OLIVA MÓDU-
LO, sendo ELE filho de JOÃO MATIAS DE ALBUQUERQUE e de MA-
RIA DOLORES DE SOUZA MATIAS, sendo ELA filha de ROSIVALDO 
APARECIDO MÓDULO e de TEREZINHA OLIVA MÓDULO;

ALEXANDRE ALVES DE LIMA e MARIANA PERUCCA, sendo ELE 
filho de ABRÃO BEZERRA DE LIMA e de MALVINA ALVES DA SILVA, 
sendo ELA filha de SERGIO PERUCCA e de MIRIAM AMORIM LUIZ;

RENAN GUILHERME PEREIRA ROSA e KAROLINE APARECIDA 
MADLUM BOTACINI, sendo ELE filho de JOSÉ CARLOS ROSA e de 
TELMA NAVARROS PEREIRA ROSA, sendo ELA filha de APARECI-
DO BOTACINI e de MARIA JULIA MADLUM BOTACINI;

ROGERIO RODRIGUES DE FREITAS PEREIRA e LORYS CRISTI-
NA MOTTA RODRIGUES, sendo ELE filho de JOSÉ RODRIGUES 
PEREIRA e de MARIA HELENA DE FREITAS PEREIRA, sendo ELA 
filha de JOÃO BATISTA RODRIGUES e de OCÉLIA LÁZARA MOTTA 
RODRIGUES;

CAIO HENRIQUE DOMINGUES ALVARES e THAÍSE GASPARINI 
PERFEITO, sendo ELE filho de JORGE LUIS ALVARES e de SORAYA 
DOMINGUES ALVARES, sendo ELA filha de ANTONIO CARLOS 
PERFEITO e de SILVIA CRISTINA GASPARINI PERFEITO;

VAGNER ROGÉRIO SOARES e EDILEUZA FARINA, sendo ELE filho 
de VALDIR SOARES e de NEUSA RODRIGUES GARCIA SOARES, 
sendo ELA filha de WILSON FARINA e de ISAURA JORGE FARINA;

ANDRÉ LUIZ VALÉRIO DE OLIVEIRA e ANTONIA MARIA DA SIL-
VA MUNIZ, sendo ELE filho de LOURIVAL VALERIO DE OLIVEIRA 
e de SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA. Sendo ELA filha de JOSÉ 
DE SOUZA MUNIZ e de MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, brasileiros 
e residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedi-
mento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
23/07/2022.

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Ofi-
cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio 
Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documen-
tos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:

DAVID ROBERTO DUARTE ALVES e REJANE TEIXEIRA SOUZA 
ALVES, sendo ELE filho de JORGE ROBERTO ALVES e de DEIVA 
DUARTE ALVES, sendo ELA filha de JOSÉ ALVES TEIXEIRA e de 
ANTONIA TEIXEIRA SOUZA ALVES;

RICARDO DE OLIVEIRA NIZIATO e GISELE MATOS BELLUCI, sen-
do ELE filho de VANDERLEY NIZIATO e de SONIA APARECIDA DE 
OLIVEIRA NIZIATO, sendo ELA filha de JULIO CESAR BELLUCI e de 
NILZA SANTANA MATOS BELLUCI;

GILMAR FERREIRA SANTOS e CÍNTIA BARBAM FERREIRA SAN-
TOS, sendo ELE filho de GILBERTO FERREIRA SANTOS e de RAI-
MUNDA MARIA FERREIRA SANTOS, sendo ELA filha de JOSÉ AN-
TONIO BARBAM e de SUELI RIBEIRO BARBAM;

LEONARDO CORRÊA FARIA e CAROLINA COPELI, sendo ELE filho 
de MARCOS LUIZ BATISTA e de CÉLIA REGINA CORRÊA FARIA, 
sendo ELA filha de MARCOS ANTONIO COPELI e de VIVIANE TEI-
XEIRA SILVA, brasileiros e residentes neste 3º subdistrito. 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 25/07/2022.

Proclamas 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Escola Viva Beatriz da Conceição, com sede nesta cidade, na Rua Fernandópolis, nº 3136,
bairro Eldorado, através da sua Diretoria e do Conselho Fiscal, representada por sua Presidente Sueli Aparecida
Veloso, e feita a presente convocação para a realização da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em
28 de julho de 2022, às 19h30 em primeira convocação e às 20h30 em segunda convocação, na sede com a
seguinte pauta:

a) Aprovaçãodas adequações no Estatuto Social;
b) Eleger membros vagas em vacância da Diretoria e adequação conforme novo Estatuto Social;
c) Demais assuntos de interesse da Instituição.

São Jose do Rio Preto/SP. 25 de julho de 2022,

Uga?)
Suel' p recida Veloso

Presidente da scola Viva Beatriz da Conceição

ARQUITETURA BEBIDAS SCHIN
50 anos de tradição e qualidade 
agora loja no shopping rio pretoCANTINHO DO BICHO

Pets idosos: saiba como garantir a 
qualidade de vida desses companheiros

Eles geralmente entram 
em nossas vidas quando são 
filhotes e, com o passar dos 
anos, exigem cada vez mais 
cuidados. Os pets são conside-
rados idosos a partir dos cinco 
anos, a depender do porte, e 
quando começa essa fase da 
vida, necessitam de maior 
acompanhamento e ainda 
mais atenção. “Alimentação, 
disposição e socialização são 
itens que precisam ser checa-
dos diariamente e que, se não 
forem adaptados, podem pre-
judicar o envelhecimento dos 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br animais de companhia”, alerta 

a médica veterinária e analista 
técnica de marketing da linha 
para pets da Syntec do Brasil, 
Suzana Melo.

De acordo com dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), aproxima-
damente 140 milhões de pets 
vivem nos lares brasileiros. Eles 
estão presentes em 48 milhões 
de domicílios. Do total de resi-
dências presentes no território 
nacional, 46% possuem cães e 
20%, gatos. A relevância dos 
números torna cada vez mais 
importante abordar o processo 
de envelhecimento dos nossos 

companheiros.

Segundo a especialista da 
Syntec, um dos pontos mais 
importantes e que merece aten-
ção dos tutores é a alimentação. 
“Oferecer dieta apropriada para 
a idade do animal é essencial 
para a manutenção da qua-
lidade de vida. Com a idade, 
a capacidade da digestão fica 
menor, bem como a qualidade 
de nutrientes que o corpo con-
segue digerir.”

Suzana Melo esclarece que, 
além da alimentação que os pets 
recebem, o uso de suplementos 
alimentares também é necessá-

rio e pode garantir o bem-estar 
dos pets por toda a vida. “A 
suplementação possibilita que 
os animais recebam todos os 
nutrientes necessários para 
manter a qualidade de vida.”

Outro ponto ressaltado 
pela especialista da Syntec é o 
acompanhamento profissional. 
“Assim como os humanos, os 
animais precisam passar por 
avaliações médicas periodi-
camente. Esse processo visa 
prevenir e tratar doenças que 
possam aparecer. Tal cuida-
do deve ser redobrado com a 
chegada da idade. Recomendo 
que os cães idosos visitem o 

veterinário a cada seis meses.”
Para ajudar no bom enve-

lhecimento dos pets, a Syntec 
oferece o suplemento alimentar 
Condrotec Pet. Indicado para 
cães e gatos de todas as idades, 

o produto auxilia na prevenção 
e no tratamento de doenças 
musculoesqueléticas, pois 
previne e diminui a velocidade 
de degeneração da cartilagem 
articular.
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REGIÃO METROPOLITANA 
E aqui é que chegamos no eixo para começar a pensar num pro-
grama de convergência para a Região Metropolitana de Rio Preto, 
que estabeleça um Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado 
(PDUI), baseado em processo permanente de planejamento, com 
diretrizes para as funções públicas de interesse comum e o ma-
crozoneamento das Unidades Regionais para que municípios in-
tegrantes adequem como referência seus Planos Diretores após a 
aprovação do PDUI como Lei Estadual.

SEGUINDO A TRILHA
Seremos também, com certeza, uma cidade forte na área médica, 
impulsionada pela educação e pela tecnologia com um comércio 
abrangente, assim como também na justiça social, reduzindo as 
desigualdades e a exclusão social, pela equidade de oportunidades 
e de acessibilidade aos equipamentos e aos serviços públicos.

MISSÕES DAS REGIÕES
Para a Promoção da cidade metropolitana será necessária 
a busca de investimento e parcerias com todos os setores na 
saúde, (já com interesse do Hospital Israelita Albert Einstein), 
Implantação da Governança Colaborativa, Comitê das Pessoas 
em Situação de Rua, Fórum Permanente de Sustentabilidade, 
Programa de Inovação e Tecnologia, a força empresarial, o Po-
der Público e as Universidades. É acreditar e trabalhar para 
viabilizar mais uma estrela na bandeira de Rio Preto.

RIO PRETO 200 
Vamos começar do começo. Nosso município foi fundado em 19 de 
março de 1852 por João Bernardino de Seixas Ribeiro (considerado 
o fundador da cidade). Estamos, portanto com 170 anos. Matema-
ticamente pensando faltam apenas 30 para Rio Preto chegar aos 
200 anos. A lógica é que vamos crescer muito em todos os setores e 
que, sem dúvida, seremos umas das cidades mundiais de prestação 
de serviços, impulsionada pela educação e pela área de tecnologia.

DIVISÃO DE VALORES
Para de fato a Região Metropolitana hesitar, terá que formatar seu 
Conselho de Desenvolvimento, Deliberativo e Normativo (confor-
me consta no artigo 154 da Constituição Estadual) composto por: 
representantes do Estado com reconhecida competência nas Fun-
ções Públicas de Interesse Comum das Unidades Regionais dos 
municípios pelos prefeitos, membros da sociedade civil para de-
senvolver atribuições de interesses comuns do estado e dos muni-
cípios como: planejamento, transporte, saneamento, atendimento 
social-saúde-educação-segurança-cultura-habitação etc.

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

Com Festa a Fantasia, a empresária e digital influencer Ana Paula 
Castilho está em contagem regressiva para comemorar seu aniver-
sário de 40 anos, amanhã, quarta-feira, dia 27, no Bartolomeu JK. 
Várias influencers da região vão marcar presença.

 Bodas de 
Hematita
O empresário Guto Covizzi 
e Stella festejaram no sá-
bado passado, “Bodas de 
Hematita”, que é quando o 
casal completa 28 anos de 
casamento. A data foi ce-
lebrada na Estância Stella 
Maris, em Mirassol, com 
direito ao carinho fraternal 
dos amigos e muita festa.

 “Cyclonados”
Nos dias 04 e 05 de agos-
to, a equipe “Cyclonados” 
participa da 32ª edição da 
Gincana Prof.  André Viei-
ra Leão, que acontecerá no 
Colégio Universitário, na 
rua Emília Joaquina de Je-
sus Castro, 350.  A gincana 
foi criada com o propósito 
de aumentar o espírito de 
competitividade e a intera-
ção entre os alunos de uma 
forma divertida. Ela ocorre 
todos os anos desde 1988, 
parando somente durante 
a pandemia.

 Alto padrão
Olavo Tarraf e Olavo Tarraf 
Filho seguem fortalecendo 
o elo da TARRAF com Ara-
çatuba, cidade estratégica 
para os planos de expansão 
da empresa pelo interior 
paulista. Na última quin-
ta-feira (21), os dois em-
presários rio-pretenses, ao 
lado de sua diretoria, rece-
beram 50 convidados para 
o coquetel de abertura do 
stand de vendas do Mon-
jardin by Tarraf, empre-
endimento residencial de 
altíssimo padrão, com VGV 
de R$ 100 milhões, lançado 
no início do mês. Também 
participou do evento de 
inauguração o empresário 
Jarrier Belmonte, proprie-
tário da Colormaq e parcei-
ro da TARRAF na cidade.

 Alto padrão 2
Após o sucesso de ven-
da do Opus One, primeiro 
empreendimento da incor-
poradora rio-pretense em 
Araçatuba, o Monjardin by 
Tarraf (cujas unidades não 
saem por menos de R$ 2,1 
milhões), em apenas duas 
semanas, já está com 70% 
de sua torre comercializada. 
Com o sucesso em tempo 
recorde dos dois primeiros 
empreendimentos, a TAR-
RAF já estuda um terceiro 
lançamento para Araçatuba.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
O bom da gene ser pobre, triste, feio, 

doente e velho é que nada pior nos 
pode acontecer. Sorria, beba muita 

água e seja feliz!

SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL

(17) 2139 9200 I Rua Fritz Jacobs, 1236 - Boa Vista - São José do Rio Preto - SP

Excelência para você viver bem

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

De casamento marcado para o próximo mês de agosto, os noivos, Tas-
sius Motta e Natália, em clima do Rodeo Country Bulls, no badalado 
camarote do Ed. Foto do colunista Luízinho Bueno

henriforne@gmail.com

Tel. (17) 3233-4888

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

PILOTO AUTOMÁTICO. Os donos da Azul e Latam, 
respectivamente David Neelman e os irmãos Cueto, voltaram 
a conversar sobre a fusão das companhias. Uma das ques-
tões mais enroladas sobre a mesa é o passivo da Latam. 
Qualquer decisão, só depois das eleições.

GRANDE GRUPO editorial está quase batendo o marte-
lo para fechamento de suas publicações em papel. A questão é 
o timing: se virará somente digital antes ou depois das eleições.

O MAGAZINE Luiza já perdeu 90% do valor acumula-
do na pandemia: em novembro de 2020, ação da Magalu foi 
cotada a R$ 27,34 e agora, malgrado o apelo dramático de 
Luiza Trajano, fechou esta semana em R$ 2,77. São 1.477 lojas 
físicas em 830 cidades em 21 estados à perigo.

PEDRINHO GIGLIO e esposa Elisa, que residem há anos 
em Miami, aterrissaram em Rio Preto, para temporada de férias, 
revendo os familiares. O casal abriu sua mansão, no Jardim Vi-
vendas, no final da semana para a festona de 1 aninho de sua 
graciosa netinha Ana Beatriz. O assessor deste colunista, Luizi-
nho Bueno, marcou presença na maravilhosa comemoração.

NO PRÓXIMO FINAL de semana, Pedrinho Giglio e Elisa 
vão recepcionar um grupinho de amigos em sua bonita casa de vera-
neio para a Festa Junina do Condomínio Enseada Azul, em Fronteira.

EMPRESÁRIA REGINA Lucato, retornou com os filhos, 
Carol, Elaine e Rui Lucato em San Francisco – Califórnia, onde, os 
filhos, participaram de curso, aprimoramento e conhecimentos 
para a empresa da família. Eles voltaram com certificados de 1º 
e 2º lugares no curso.

SUCESSO TOTAL. A Tereos Brasil agora é GPTW. A divi-
são Tereos Açúcar & Energia Brasil, uma das líderes na produção 
de açúcar, etanol e energia do país, acaba de receber a certifi-
cação GPTW (Great Place to Work) e se junta à Tereos Amido & 
Adoçantes Brasil entre as empresas com alto nível de qualidade 
do ambiente de trabalho e cultura organizacional.
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