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TAXA DE FUNCIONAMENTO

TJ nega novo recurso e 
mantém isenção a buffets 
e eventos na pandemia
No início do mês o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo já havia validado a lei

ESCAPAMENTO
BARULHENTO
Tribunal negou liminar e man-
teve lei que multa escapamento 
de moto barulhento até o final 
do julgamento da ação. 
POLÍTICA  Pág.3

Divulgação

Procon reúne revendedores de pneus para TAC
A Diretoria do Procon de Rio Preto se reuniu nesta quarta-feira, 27, com representantes das principais revendedoras 
de pneus e prestadoras de serviços de alinhamento e balanceamento da cidade. O objetivo foi propor a assinatura 
de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para zerar as reclamações de venda forçada de serviços e produtos. 
Após prazo de dez dias para adesão e adequação, o Procon realizará vistorias nos estabelecimentos.  CIDADES  Pág.5

DEIC RIO PRETO

Novo diretor 
fala das 
prioridades 
contra o crime

CIDADES   Pág.4

PAULISTA

Mirassol 
empata com 
Corinthians 
pelo SUB-20
Pelo Campeonato Paulis-
ta Sub-20, o Mirassol ar-
rancou mais um empate 
contra o Corinthians nesta 
quarta-feira (28), dessa vez 
jogando em São Paulo. O 
Timão saiu na frente com 
Cauan Mata cobrando falta 
no início do segundo tempo 
e acertando a gaveta. Mas 
o Leão reagiu e buscou o 
empate com Kauan, que 
antecipou ao goleiro após 
receber um cruzamento e 
cabecear. ESPORTES  Pág.6

RIO PRETO

Pitbull ataca 
menino de 
12 anos 
na rua
Um adolescente, de 12 
anos, foi atacado por um 
pit bull, às 18h45 desta 
terça-feira, 26, no Jardim 
Ouro Verde, em Rio Preto, 
quando voltava da escola. 
A vítima caminhava para 
casa quando passou na 
frente da residência de 
uma idosa, de 61 anos, e 
sofreu o ataque. O menor 
contou que o cão avançou 
sobre ele, mordendo sua 
cabeça e perna esquerda.. 
CIDADES Pág.4

ITINERANTE

Balcão de 
Empregos
divulga agenda 
de agosto
O Balcão de Empregos Iti-
nerante de Rio Preto vai 
passar por seis endereços no 
mês de agosto, com atendi-
mento distribuído ao longo 
de 16 dias. A cada semana, 
o serviço visita um Centro 
de Referência de Assistência 
Social (CRAS). Além disso, 
a unidade participa de um 
evento especial do Sindho-
teleiros. CIDADES Pág.5

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo indeferiu pedido 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) para suspenbder lei 
que prevê a isenção da taxa 
de licença e funcionamento 
às empresas do ramo de 
eventos e buffet na Pande-
mia. Agora caberá a Prefei-
tura aguardar o recurso subir 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) que pode conceder 
a liminar, suspendendo os 
efeitos da lei até o julgamento 
do caso. Se no STF não der 
a liminar, o governo terá de 
cumprir até que o Recurso 
Extraordinário seja julgado 
no mérito. POLÍTICA Pág.3

LEI MUNICIPAL

Justiça nega 
liminar e vale 
multa a moto
barulhenta
O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) teve negado pelo 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo pedido de liminar 
para suspender lei de au-
toria do vereador Robson 
Ricci (Republicanos) que 
proíbe a circulação de mo-
tos com barulho excessivo.
POLÍTICA  Pág.3

A Diretoria do Procon de Rio Preto se reuniu nesta quarta-feira, 27, com representantes das principais revendedoras de pneus

FUTEBOL FEMININO

Brasil está 
na final e 
garante vaga 
olímpica
A presença brasileira na 
Olimpíada de Paris (Fran-
ça) está oficialmente con-
firmada. Nesta terça-feira 
(26), faltando exatamente 
dois anos para os Jogos de 
2024, a seleção feminina 
de futebol se tornou a pri-
meira equipe do país a ga-
rantir presença no evento 
com a vaga à final da Copa 
América, disputada na Co-
lômbia. Pela semifinal, o 
time bateu o Paraguai por 
2 a 0. ESPORTES Pág.6Mirassol arrancou mais um empate contra o Corinthians

ELDORADO

Nova etapa de 
reforma investe 
R$ 9,9 milhões
Consta na concorrência públi-
ca aberta que a empresa ficará 
obrigada a fornecer materiais 
e equipamentos, bem como 
toda a execução do serviço 
da reforma e revitalização do 
Complexo Esportivo Integrado 
do Eldorado. CIDADES Pág.5

Circo Mundo 
Mágico 
estreia 
amanhã

CIDADES  Pág.5

Agência Mirassol 

Divulgação
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Sobrepeso e obesidade 
aumentam o risco de

doença venosa

A nobre destinação de um cristal

A obesidade constitui 
uma das principais doen-
ças do mundo moderno, 
com elevada prevalência 
em países desenvolvidos e 
industrializados. Segundo 
o Ministério da Saúde, a 
taxa de obesidade no Bra-
sil passou de 11,8% para 
19,8% nos últimos cinco 
anos, atingindo aproxima-
damente 20% da popula-
ção brasileira. Além disso, 
a obesidade representa 
um importante fator de 
risco para as doenças car-
diovasculares.

A epidemia da obesida-
de representa um proble-
ma de saúde pública e está 
presente desde a infância 
até a velhice. Vida seden-
tária, hábitos alimentares 
inadequados, sobrecarga 
no trabalho, má qualidade 
do sono e estresse diário 
contribuem para o aumen-
to de peso populacional 
e mantêm ativo o círculo 
vicioso entre a obesidade 
e os seus fatores de risco. 

Como já comprovado 
por estudos populacionais 
nacionais e internacionais, 
o excesso de peso está 
intimamente associado 
ao desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares, 
aumentando as chances 
de uma pessoa evoluir 
com infarto do miocárdio, 
acidente vascular cerebral 
e má circulação nos mem-
bros inferiores.

A obesidade represen-
ta uma doença de tama-
nha complexidade, que 
não deve ser encarada 
como um problema iso-
lado, mas sim, como um 
importante componente 
da síndrome metabóli-
ca, cujas características 
principais são: aumento 
nos índices glicêmicos e 
pressóricos, redução nas 
taxas de HDL-colesterol 
(“colesterol bom”), hiper-
trigliceridemia e obesida-
de abdominal e visceral.

Além de prejudicar o 
sistema arterial, aceleran-
do o depósito de placas 
de ateroma na parede 
das artérias, o sobrepeso 
e a obesidade também 
demonstram relevantes 
efeitos sobre o sistema 
venoso, com comprometi-
mento da função valvular 
das veias superficiais e 
profundas, fenômeno que 
prejudica o retorno venoso 
e degenera a parede veno-

sa, tornando-a dilatada e 
insuficiente.

A insuficiência venosa 
em pacientes obesos é con-
sequência da mobilidade 
limitada e do prejuízo fun-
cional da musculatura da 
panturrilha, responsável 
pelo retorno do sangue 
venoso em direção ao co-
ração. A doença venosa 
avançada, exteriorizada 
por eczemas, úlceras, ex-
sudações e hiperpigmenta-
ções cutâneas são mais fre-
quentes em obesos. Além 
disso, os fenômenos trom-
boembólicos, tais como, 
trombose venosa profunda 
e embolia pulmonar apre-
sentam maior incidência 
na população obesa. 

Uma pessoa obesa ge-
ralmente apresenta do-
ença venosa avançada, 
com insuficiência de veia 
safena e alterações de pele 
associadas a sobrecarga 
do sistema venoso, o que 
na maior parte das vezes 
exige tratamento multi-
disciplinar composto por 
avaliação vascular, nutri-
cional, psicológica e apoio 
fisioterápico.

A mudança no estilo de 
vida, com adoção de die-
tas equilibradas e pobres 
em açúcares e gorduras, 
associado a queima dos 
estoques de gordura vis-
ceral com exercícios físicos 
aeróbicos é de extrema 
importância na prevenção 
e no combate a obesidade. 
Além disso, o check-up 
vascular é fundamental 
para diagnóstico precoce 
das alterações circulatórias 
provocadas pela obesida-
de.

Em alguns casos, é ne-
cessário associar trata-
mentos devido a comple-
xidade da doença venosa 
associada ao sobrepeso e 
a obesidade. Para maiores 
informações, acesse o site 
www.drsthefanovascular.
com.br.

*Doutor em Pesqui-
sa em Cirurgia pela 
Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa 
de São Paulo, espe-
cialista nas áreas de 
Cirurgia Vascular, An-
giorradiologia e Cirur-
gia Endovascular e co-
ordenador do curso de 
Medicina da União das 
Faculdades dos Gran-
des Lagos (Unilago)

Ana Rodrigues Toledo, natural de 
Neves Paulista-SP, faleceu aos 93 
anos de idade. Era viúva de Sr. He-
lio Aparecido de Toledo e deixa os 
filhos Ana Helena, Arlete Aparecida 
e Eliana Cristina. Será sepultada no 
dia 27/07/2022 às 17h, saindo seu 
féretro do velório Neves Paulista 
para o Cemitério de Neves Paulista. 

Isabel de Lima Silva, natural de Ga-
ranhuns-PE, faleceu aos 79 anos 
de idade. Era casada com Sr. Da-
niel Severo da Silva e deixa os filhos 
Maria Joselene, Maria Joelma, Jail-
son, Joseilson, Jaqueline, Josivaldo, 
Josenilda, Joseilma e Maria Jose 
(falecida). Será sepultada no dia 
27/07/2022 às 16h, saindo seu fére-
tro para velório Jardim da Paz para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 
Leonoria Bertolin, natural de Ibirá-SP, 
faleceu aos 90 anos de idade. Era divor-

FALECIMENTOS E MISSAS
ciada e deixa os filhos Dinai Rosa, Je-
sus, Maria de Lourdes. Será sepultada 
no dia 27/07/2022 às 14h, saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para 
o Crematório Parque Jardim da Paz. 

Olesia de Paula Garcia, natural de 
Monte Aprazível-SP, faleceu aos 86 
anos de idade. Era solteira e deixa 
o filho Paulo Sergio Aparecido Reis. 
Será sepultada no dia 27/07/2022 
às 13h 30min, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Sebastião Irineu Cardozo, natural de 
Araraquara-SP, faleceu aos 78 anos 
de idade. Era casado com Sra. Maria 
Jose Sabadotto Cardozo e deixa os 
filhos Roberto e Rosimeire. Será se-
pultado no dia 27/07/2022 às 11h, 
saindo seu féretro do velório Jardim 
da Paz para o Cemitério Parque Jar-
dim da Paz.

Desde a popularização da 
Internet na década de 1990, 
o ciberespaço proporciona 
graus de transformação digi-
tal em diferentes segmentos 
da sociedade. Na área da 
educação, o fenômeno não 
aconteceu de forma diferente 
e presenciamos a adoção de 
ferramentas autoinstrucio-
nais em Educação a Distância 
e Aprendizagem On-line, Am-
bientes Virtuais de Aprendi-
zagem e, mais recentemente, 
impulsionados pela necessi-
dade da pandemia, vimos as 
plataformas Zoom, Meet e 
Teams sempre presentes em 
nossas telas, proporcionando 
boas experiências de aprendi-
zagem, em tempo real. Foram 
e são tecnologias capazes de 
ampliar o ensino e aprendi-
zagem para “além dos muros” 
das escolas e universidades. E, 
a próxima fronteira tecnológi-
ca que a Educação está prestes 
a atravessar é o Metaverso. 

A importância do Metaverso na Educação
Marcio Cesar Franco Na presencialidade, física do mundo 

real, professores e alunos expressam 
essas reações em suas práticas sociais, 
a relação ensino-aprendizagem

O termo METAVERSO traz 
uma combinação do prefixo 
“meta”, o mesmo que trans-
cender, com a palavra “univer-
so”. O objetivo dessa junção é 
descrever um ambiente sin-
tético, hipotético, mas ligado 
ao mundo físico. A palavra 
apareceu pela primeira vez 
em 1992, numa ficção cha-
mada Snow Crash, escrita por 
Neal Stephenson, que definia 
Metaverso como um ambiente 
virtual, massivamente paralelo 
ao mundo físico, no qual os 
usuários interagiam, por meio 
de avatares digitais, presentes 
em um espaço coletivo na 
virtualidade, numa espécie de 
mundo espelhado ao real. 

Em termos mais atuais, 
Metaverso é caracterizado pela 
transformação digital em di-
versos aspectos de nossas vidas 
físicas. Na sua ideia central está 
uma Internet imersiva, unifi-
cada e persistentemente com-
partilhada por todas as pessoas 
que, no caso da Educação, são 
as relações tidas entre profes-
sores-alunos, alunos-alunos e 
destes com as suas escolas ou 
universidades. 

A maioria das práticas de 
ensino dos educadores utiliza 

artefatos e didáticas que acio-
nam as possibilidades do ser 
humano por meio dos sentidos 
humanos, que são os quali-
ficadores da subjetividade, 
são eles: visão, audição, tato, 
paladar e olfato. Esses senti-
dos são os elos entre o corpo 
e o mundo, e reúnem todas as 
experiências percebidas do am-
biente para tornar o indivíduo 
reativo aos fenômenos que o 
circunscreve, tais como: prazer 
e repugnância, beleza e feiura, 
numa espécie de teia de sen-
sações presentes no cotidiano 
das organizações educacionais. 

Na presencialidade, física 
do mundo real, professores e 
alunos expressam essas rea-
ções em suas práticas sociais, a 
relação ensino-aprendizagem. 
Se essas práticas já estavam 
situadas nos estágios iniciais 
da Educação a Distância e 
foram aprimoradas com o 
passar dos anos, se elas foram 
responsáveis pela formação 
de competências digitais em 
professores e alunos, assim 
também ocorrerá com a in-
corporação das tecnologias 
demandadas pelo Metaverso. 
Com o barateamento da tecno-
logia e ampliação de sinais de 

internet para todos os cantos 
deste país, o Metaverso será 
capaz de reduzir distorções 
entre as regiões e ampliar o 
potencial da aprendizagem. 
Todas as potencialidades do 
Metaverso são muito viáveis 
e factíveis. Mas claro, há de se 
ter muito cuidado na capaci-
tação de todos os envolvidos 
pela complexidade das novas 
tecnologias existentes.  

É muito importante que o 
Metaverso seja visto por essa 
lente de otimismo. Afinal, se 
a imersão tem sido capaz de 
avançar com diagnósticos 
de saúde, melhorar as rela-
ções humanas, por que não 
será capaz de revolucionar 
a Educação em nosso país? 
Esse caminho será possível 
se utilizarmos as ferramentas 
do próprio Metaverso para 
capacitar aqueles que cuidarão 
das capacitações seguintes. 
É preciso formar replicado-
res desse “novo mundo” e 
o caminho passa primeiro 
pela capacitação daqueles que 
mediam a relação de ensino e 
aprendizagem: os professores. 
Se conseguirmos reunir os 
educadores, profissionais de 
Tecnologia de Informação para 
a formatação do nosso Me-
taverso, atravessaremos essa 
fronteira com êxito e teremos 
resultados muito positivos no 
futuro da Educação brasileira, 
por meio do Metaverso.  

*Por Marcio Cesar 
Franco Santos - Doutor e 
docente da Estácio

Primeiro de junho de 1989 
marca a colocação do cristal 
sagrado no pináculo do Tem-
plo da Boa Vontade, uma das 
Sete Maravilhas de Brasília/
DF, Brasil, poucos meses 
antes da inauguração, em 21 
de outubro. A ideia de uma 
pedra no ápice do monumento 
constava desde os planos ini-
ciais. Traria a luz do sol para 
o interior da Pirâmide de Sete 
Faces, elevando o ambiente e 
permitindo, como tantos afir-

ARTIGO

Paiva Netto

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

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

ARTIGO

mam, a cromoterapia. Os dias 
passavam velozes e nada de 
aparecer o mineral na propor-
ção correspondente ao lugar a 
ele destinado.

Desígnio Divino
Como resolver esse impas-

se? O Desígnio Divino tinha a 
solução para a difícil emprei-
tada. Em 16 de março daquele 
ano, ao voltar de Brasília, 
onde estive acompanhando as 
obras do Templo da Paz, como 
também é conhecido o TBV, 
assisti a uma reportagem de 
um telejornal.

Foi assim: encontrava-me 

no meu gabinete de trabalho 
em São Paulo. Era alta noite. 
Ligo o aparelho na antiga TV 
Manchete. O noticiário já esta-
va pela metade. O que aconte-
ceu? Vi o minério rapidamente 
e o pessoal dizendo que era o 
maior cristal puro no mundo. 
No mesmo instante, telefonei 
para o estimado Haroldo Ro-
cha, responsável, na época, 
pela LBV na capital da Repú-
blica, e disse-lhe: ─ “Haroldo, 
acabei de ver isso na TV Man-
chete. Vá buscar essa pedra, 
por favor. Se não a trouxer (aí 
dei uma boa gargalhada), não 
precisa nem voltar. Retorne, 
mas a traga, porque é o que 
procuramos”. Na manhã se-
guinte, matérias a respeito do 
assunto pululavam na mídia.

Haroldo, então, se dirigiu a 
Cristalina/GO, Brasil. Passou 
o dia inteiro lá. Havia muitos 
estrangeiros no local. Todos 
querendo o grande quartzo. Pa-
cientemente, esperou sua vez. 
Chegando o fim da tarde, pôde 
falar ao garimpeiro Chico Jorge 
da necessidade de levar aquela 
pedra, que seria posta em um 
lugar especial. Descreveu-lhe 
o Templo da Boa Vontade em 

construção. Foi quando, ao se 
aproximar deles, a esposa do 
minerador interveio: “Chico, 
você vai passar essa pedra para 
o Templo, porque eu sou ouvin-
te da LBV e gosto muito dela”. 
Em resumo foi assim. Haroldo 
retornou, trazendo a pedra que 
se encontra hoje gloriosamente 
cravada no pináculo do TBV. 
O que mais impressiona nessa 
história é que, naquela mesma 
semana, a mulher do garim-
peiro, dona Maria de Lourdes, 
lembrou-se de um sonho no 
qual o marido achava uma 
pedra que teria uma nobre des-
tinação. Desde que foi colocado 
no ápice da pirâmide da LBV, 
esse belo cristal irradia a luz do 
Amor de Deus, fortalecendo, 
ainda mais, a vocação mística 
da capital brasileira.

Ao saudoso casal Chico Jor-
ge e Maria de Lourdes, a grati-
dão dos milhões de peregrinos 
que, ao entrarem na nave do 
Templo das Almas Benditas, 
dos Espíritos Luminosos, são 
beneficiados pela saudável 
energia espargida do cristal do 
Templo da Boa Vontade.

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

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

SAÚDE VASCULAR
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Política MDB lança Simone
Em meio a disputas internas, MDB 
oficializa candidatura de Simone Tebet 
à Presidência da República 

Lula ataca
Lula diz que militares são mais res-
ponsáveis do que Bolsonaro e não 
permitirão golpe

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) teve negado pelo Tri-
bunal de Justiça de São Paulo 
pedido de liminar para suspen-
der lei de autoria do vereador 
Robson Ricci (Republicanos) 
que proíbe a circulação de 
motos com barulho excessivo. 

O projeto que virou lei 
prevê que fica proibida a uti-
lização de motos com barulho 
acima de 90 decibéis (db) e que 
perturbem o sossego público. 
O vereador altera o Código de 
Posturas Municipais ao proibir 
a emissão de ruídos “por esca-
pamento ou outro componente 
de motocicleta, quadriciclo, 
motoneta, ciclomotor e bicicle-
ta motorizada acima de 90 dB 
entre 22h e 7h nas proximida-
des de casas, hospitais, escolas 
e asilos”. A lei foi sancionada 
no dia 8 de julho. 

Edinho tentou vetar o pro-
jeto, mas o pedido foi rejeitado 
pela Câmara Municipal. Ele 
então acionou o TJ por meio 
de ação direta de inconstitucio-
nalidade (Adin) na qual argu-
menta que seria competência 
da União tratar de regras de 

Proibição de moto barulhenta 
continua a valer, diz Justiça

LEI

conduta no trânsito. 
“A União é detentora da 

competência privativa para 
legislar acerca da matéria 
de trânsito e transporte, não 
cabendo aos municípios, em 
razão de interesse local, editar 
leis que estabeleçam regras de 
conduta no trânsito, como no 
caso, devendo, portanto, ser 
declarado inconstitucional o 
projeto de lei em comento, pois 
resta clara ofensa ao dispos-
to na Constituição Federal”, 
afirma. 

O desembargador Fábio 
Gouvêa, no entanto, negou o 
pedido de Edinho ao analisar 
a possibilidade de suspensão 
da lei. “Em que pese a argu-
mentação veiculada na inicial 
da ação, penso que, nos limi-
tes estreitos da apreciação da 
inicial e sumária do pedido de 
liminar, não estão presentes os 
requisitos do pedido cautelar, 
em especial, o fumus boni iu-
ris, e, nesse sentido, indefiro o 
pleito de liminar formulado”, 
afirma o magistrado. 

O desembargador Fá-
bio Gouvêa, no entanto, 
negou o pedido de Edinho 
ao analisar a possibilida-
de de suspensão da lei.

TUTELA CAUTELAR

Lei para distribuição de
absorventes é suspensa

Proibição de moto barulhenta continua a valer, decide o TJ

TJ suspendeu a lei, de autoria do vereador João Paulo Rillo

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo concedeu tutela 
cautelar para suspender a 
eficácia da lei do vereador 
João Paulo Rillo (Psol) que 
prevê a obrigatoriedade de a 
Prefeitura de Rio Preto dis-
ponibilizar absorventes às 
mulheres carentes. A decisão 
ocorreu nesta terça-feira, 26, 
em despacho publicado pelo 
órgão, assinado pelo relator 
Jacob Valente. 

No início do mês o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) acionou 
o TJ com objetivo de invalidar 
a lei aprovada pela Câmara 
Municipal. Desta vez Edinho 
ingressou com uma Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade 
(Adin) para anular lei de auto-
ria. Ele havia vetado o projeto, 
mas acabou sendo derrubado 
em plenário pela maioria dos 
vereadores.  A entrega dos ab-

sorventes às mulheres caren-
tes, prevista em lei, seria por 
meio de aquisição por compra, 
doação ou outras formas, me-
diante parcerias com a inicia-
tiva privada ou organizações 
não governamentais. 

Assim como argumento 
no veto, na Ação junto ao TJ 
Edinho sustenta “vício formal 
de iniciativa” ao tratar de 
assunto que invade a gestão 
dos serviços públicos, a cargo 
exclusivamente do Executivo. 

No despacho o relator Ja-
cob Valente lembra que “à 
evidência, na medida em que 
a lei não se limita a autorizar o 
Poder Executivo a implemen-
tar essa política social, mas 
impõe obrigações a agentes 
ou órgãos do Poder Executivo, 
inclusive pormenorizando o 
público destinatário, há ofen-
sa ao princípio da separação 
dos Poderes e da reserva da 
Administração em gerir sua 
estrutura interna.”

Divulgação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação SMCS

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo indeferiu pedido 
de liminar do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) que determi-
nava efeito suspensivo da lei 
que prevê a isenção da taxa 
de licença e funcionamento às 
empresas do ramo de eventos 
e buffet durante o período de 
Pandemia da Covid-19 (Coro-
navírus). O pedido é para que 
a Prefeitura não cumpra a lei 
enquanto ocorre a tramitação 
do recurso especial. No en-
tanto, a solicitação foi negada. 

No seu artigo 1º a lei de-
termina que “Ficam isentas 
da taxa de licença e funciona-
mento as empresas do ramo 
de eventos e buffets, enquan-
to perdurar a paralisação das 
atividades em decorrência 
do período de pandemia da 
Covid - 19 (Coronavírus)”. 

No início do mês o Órgão 
Especial do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo validou a lei 
de autoria do vereador Jorge 
Menezes (PSD) aprovada e 
sancionada no final do ano 
passado. Edinho ainda tentou 
vetar o projeto, mas teve o 
veto rejeitado pela maioria 
dos vereadores. 

O prefeito então acionou 
o TJ por meio de uma ação 

TJ nega recurso e mantém isenção a 
setor de eventos e buffet na pandemia

TAXA DE LICENÇA

TJ também afastou o ar-
gumento de que norma 
teria violado a isonomia 
tributária isenção

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

direta de inconstitucionalida-
de (Adin). A lei foi contestada 
pela Prefeitura no TJ, alegan-
do que o texto teria violado 
a reserva de iniciativa do 
Poder Executivo, o princípio 
da separação dos poderes, a 
responsabilidade fiscal e o 
equilíbrio orçamentário do 
município. 

No entanto, de acordo com 
o relator, desembargador Tor-
res de Carvalho, ao contrário 
do alegado pela Prefeitura, a 
lei que cuida de renúncia de 
espécie tributária não é de 

iniciativa legislativa exclu-
siva do Executivo, conforme 
entendimento firmado pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

Além disso, Carvalho afas-
tou o argumento de que a 
norma teria violado a isono-
mia tributária ao conceder a 
isenção a um único setor. 

“Estaria errado beneficiar 
um bufê ou restaurante, dei-
xando outros fora; mas não se 
pode comparar a atividade de-
sempenhada por um bufê com 
outros setores não alcançados 
pela isenção por envolver 

fundamento no artigo 102, 
inciso III, alínea a, da Consti-
tuição Federal. Ele pedia que 
fosse concedido ao recurso o 
efeito suspensivo. 

Agora cabe a Prefeitura 
aguardar o recurso subir ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) que pode conceder a 
liminar, suspendendo os efei-
tos da lei. Se no STF também 
não der a liminar, o governo 
municipal terá de cumprir 
até que o que o Recurso Ex-
traordinário seja julgado no 
mérito.

TJ nega recurso e mantém isenção de taxa a buffets de Rio Preto na pandemia

questão de fato alheia à juris-
dição concentrada, sequer se 
sabendo se a taxa de funcio-
namento cobrada dos bufês 
e restaurantes tem a mesma 
configuração daquela a que 
estão sujeitos outros setores 
da economia local”, finalizou. 

Inconformado com o teor 
do acórdão proferido pelo 
Órgão Especial do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Pau-
lo, de improcedência da ação 
direta de inconstitucionali-
dade da Lei, Edinho interpôs 
recurso extraordinário com 

Prefeituras 
da região 
têm anistia e 
capacitação

A Prefeitura de Men-
donça prorrogou até o 
dia 31 de outubro deste 
ano, o prazo para parcelar 
seus débitos (IPTU – Taxa 
de Licença – ISS/Fixo – 
Água), com descontos de 
100% nas multas e juros 
no pagamento à vista; 
desconto de 80% nas mul-
tas e juros para pagamen-
tos em até 2 parcelas; des-
conto de 50% nas multas e 
juros para pagamentos em 
até 6 parcelas; e desconto 
de 25% nas multas e juros 
para pagamento em até 12 
parcelas.

Interessados devem 
procurar o setor de tribu-
tação (lateral da prefeitu-
ra), das 7h30 às 16h30. 

Bady Bassitt
A  p r e f e i t u r a  d e 

Bady Bassitt em parce-
ria com o Sebrae está 
abrindo inscrições para 
mais um curso gratuito. 
A capacitação é ideal para 
quem atua como MEI, ME 
e EPP ofertando encon-
tros on-line e consultorias 
especializadas em estraté-
gias de marketing digital, 
vendas, gestão de pessoas 
e gestão financeira para 
aumentar o faturamento 
e os resultados do seu 
negócio. 

Para se inscrever, o 
candidato deve acessar o 
link bit.ly/faturemaistu-
rismo ou pelo telefone (17) 
3214-6688 (whatsapp).

Da REPORTAGEM

Raphael FERRARI 

O projeto que virou 
lei prevê que 
fica proibida 
a utilização de 
motos com barulho 
acima de 90 
decibéis (db) e 
que perturbem 
o sossego público.

Divulgação

D
ivulgação
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CIDADES Preso em flagrante
Ladrão foge ao ver viatura e acaba 
preso ao voltar a clube para buscar 
fios e para-raios 

Foragido capturado
Foragido da Justiça dá nome falso ao 
ser preso por furto com dois compar-
sas. Ele é acusado de furto

Uma rio-pretense, de 39 anos, 
denunciou à Polícia Civil o ex-
-marido, de 41 anos, de quem 
está se separando de forma li-
tigiosa, por deixar a filha mais 
velha, de 10 anos, dirigir um 
jet ski. A criança sofreu um 
acidente no rio, em Mendon-
ça, e quebrou o braço direito. 
Segundo a dona de casa, o 
acusado busca as três filhas, 
em finais de semana alter-
nados, e no último dia 16 as 
levou para um rancho. Con-
forme o boletim de ocorrência 
registrado no final da tarde 
desta terça-feira, 26, na Cen-
tral de Flagrantes, após dar 
várias voltas com o pai, a me-
nina passou a pilotar sozinha 

EM MENDONÇA

Mãe denuncia pai por 
acidente com Jet Ski

NA RODOVIA

Passageiro pula de carro e é 
preso com drogas e R$ 2,5 mil

a moto aquática. 
Em certo momento, ela con-
vidou a irmã mais nova, de 6 
anos, para acompanhá-la. A 
garota do meio, de 8 anos, fi-
cou com o suspeito. 
Quando o veículo estava em 
movimento, a vítima acelerou 
e a corda que estava atrelada 
a outra embarcação subiu, 
atingindo sua cabeça e rosto. 
Para evitar que acertasse a ir-
mãzinha, segurou com a mão 
esquerda e a corda enroscou 
na mão direita. 
A garota foi atirada na água e 
quebrou o braço. No Plantão, 
o caso foi registrado como 
permitir direção de veículo 
automotor a pessoa não habi-
litada e segue sendo investi-
gado pelo 3º DP local.

Policiais militares levavam 
um procurado pela justiça 
para apresentá-lo na Central 
de Flagrantes de Rio Preto, 
às 17h30 desta terça-feira, 
26, quando ao trafegarem na 
BR-153, no sentido Represa 
Municipal, viram um Nissan 
March no mesmo sentido, 
ocupado pelo motorista e pas-
sageiro. O jovem, de 19 anos, 
que estava no banco traseiro 
acabou preso por tráfico de 
drogas, após pular do carro 
em movimento e ser perse-
guido. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, ao perceber a viatura 
o acusado se abaixou. A guar-
nição deu sinal de parada e 
o veículo entrou na faixa de 
acostamento. Antes de pa-
rar completamente, perto da 
alça de acesso à Rodovia As-
sis Chateaubriand (SP-425), o 
suspeito abriu a porta, saltou 
e fugiu em direção ao Jardim 
Fuscaldo. 
Na Alameda Norte, o indicia-
do pulou muros de imóveis e 
invadiu uma casa, sendo deti-
do pelos policiais na sala. 

Em revista, os pms apreende-
ram no bolso direito da ber-
muda do fugitivo 18 porções 
de cocaína embaladas para 
venda e duas porções média 
de crack. Já no bolso esquer-
do foi confiscado R$ 2.580,00 
em dinheiro. No sofá, foi 
achado um celular. 
Para a PM, ele confessou que 
havia solicitado um carro de 
aplicativo para ir até os predi-
nhos da Caic, onde iria entre-
gar entorpecentes.

Com medo da situação, o mo-
torista do Nissan March se 
apresentou espontaneamen-
te na delegacia, onde contou 
que foi chamado para uma 
corrida do Bosque da Felici-
dade até o bairro Caic e que 
nada sabia sobre o passagei-
ro. No Plantão, o jovem negou 
a propriedade das drogas. Ele 
tem antecedentes criminais. 
A prisão foi confirmada e o 
investigado levado para a car-
ceragem.

Passageiro pula de carro e é preso com drogas e R$ 2,5 mil

Divulgação

O novo diretor da Divisão 
Especializada em Investiga-
ções Criminais (DEIC)  de Rio 
Preto, José Marques, ex- Dele-
gado da Seccional de Jacareí, 
falou com o DHoje e detalhou 
os novos objetivos e desafios 
de comandar o órgão. 

Marques diz que as mo-
dalidades que mais impac-
tam hoje a Segurança Pública 
da sociedade são os crimes 
patrimoniais como furtos e 
roubos, além do tráfico de 
drogas.  “Nós estamos pro-
curando melhorar os níveis 
de eficiência na atividade de 
repressão aos crimes de tráfico 
ilícito de drogas, aos crimes 
patrimoniais, principalmente 
os roubos”, afirma o delegado 
José Marques. 

O diretor destaca também 
que a divisão vai intensificar 

Novo diretor da DEIC mira 
tráfico, roubos e homicídios

os trabalhos para esclarecer os 
casos de homicídio na cidade. 
“Queremos estabelecer limites 
menores do que registramos 
hoje em Rio Preto”, analisa. 

As maiores necessidades 
em relação a Segurança Públi-
ca de acordo com o delegado 
seriam melhorar o nível de 
formação tecnológico dos fun-
cionários, servidores da polícia 
civil e a quantidade, além do 

governo estar empenhado em 
suprir essas necessidades. “Ul-
timamente o quadro de funcio-
nários está defasado”, alega. 

O novo diretor destaca 
ainda que pretende promover 
ações de aproximação entre 
a polícia e a sociedade como 
forma de combater a crimi-
nalidade. 

Colaborou -  Sarah 
BELLINE. 

O novo diretor desta-
ca ainda que preten-
de promover ações de 
aproximação entre a 
polícia e a sociedade

Novo diretor da DEIC  de Rio Preto, José Marques

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Localizado 
motorista 
que bateu em 
motos da PM

Seis dias após causar um 
acidente com duas moto-
cicletas da Polícia Militar, 
na avenida Danilo Gale-
azzi, o motorista de um 
VW Gol, de 31 anos, foi 
localizado pelas vítimas, 
de 38 e 45 anos, quando 
trafegava no Jardim Na-
zareth, em Rio Preto. 
O condutor, que fugiu 
sem prestar socorro a 
uma soldado e uma cabo 
da corporação, no último 
dia 20, foi surpreendido 
entrando em sua residên-
cia, na noite desta terça-
-feira, 26. Para as pms, 
ele confessou que estava 
sozinho no automóvel e 
que foi embora porque 
não é habilitado e tem 
“trauma” de policiais, 
após ter sido detido em 
outra oportunidade. Na 
Central de Flagrantes, ele 
foi ouvido e indiciado por 
lesão corporal na direção 
de veículo automotor, 
omissão de socorro, diri-
gir sem permissão ou ha-
bilitação e fuga de local 
de acidente.

Da REPORTAGEM

Um adolescente, de 12 
anos, foi atacado por um pit 
bull, às 18h45 desta terça-feira, 
26, no Jardim Ouro Verde, em 
Rio Preto, quando voltava da 
escola. 

A vítima caminhava para 
casa quando passou na frente 
da residência de uma idosa, de 
61 anos, e sofreu o ataque. 

Para a Polícia Militar, o 
menor contou que o cão avan-
çou sobre ele, mordendo sua 
cabeça e perna esquerda. 

Um vizinho, de 43 anos, 
abrigou o estudante em sua re-
sidência até a chegada do Res-
gate do Corpo de Bombeiros. 

A mãe do garoto foi cha-
mada e o acompanhou até a 
UPA Tangará, onde teve os 
ferimentos suturados. 

Na Central de Flagrantes, 
o caso foi registrado como 

omissão de cautela na guarda/
condução de animais e será 
investigado pelo 5º DP. 

Aos policiais, a aposentada 
alegou que vacinou o pit bull, 
mas não apresentou nenhum 
comprovante. 

Tiro ans costas
A Polícia Civil de Rio Preto 

busca esclarecer os motivos e 
autoria de uma tentativa de 
homicídio ocorrida no Jardim 
Santo Antônio, na Região Nor-

te da cidade, às 22h10 desta 
terça-feira, 26. A vítima, de 21 
anos, foi baleada nas costas. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, quando a viatura 
da PM chegou no local, o jovem 
já havia sido socorrido pelo 
Samu para o Hospital de Base. 

Nenhuma testemunha do 
crime foi identificada pela 
guarnição. 

No local do atentado não 
foi achado vestígio de sangue 
ou cápsulas no chão. 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Pitbull ataca menino de 12 anos na rua
No HB, a médica responsá-

vel pelo atendimento informou 
que o paciente não corre risco 
aparente de morte, apresen-
tava quadro estável e ficaria 
internado para observação. 

Os policiais militares não 
conseguiram falar com a víti-
ma para ouvir sua versão. 

A equipe de homicídios da 
Deic foi acionada. 

Até o fechamento desta 
matéria, não havia pistas sobre 
o crime. 

VOLTAVA DA ESCOLA

Em outro caso re-
gistrada pela polí-
cia,  um jovem de 21 
anos foi vítima de 
tentativa de homicí-
dio ao lev ar um tiro 
nas costas no bairro 
Santo Antonio

O diretor destaca 
também que a divi-
são vai intensificar 
os trabalhos para 
esclarecer os ca-
sos de homicídio na 
cidade.

SURTOU

Morador de rua persegue 
mulher e agride policial

Com passagens crimi-
nais, inclusive por crimes 
violentos, um morador de 
rua, de 54 anos, fez ameaças 
de morte para uma mulher, 
de 38 anos, a perseguiu, 
invadiu a residência dela, 
na Vila Maceno, e chutou 
um policial militar ao ser 
abordado. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, a vítima chega-
va em sua casa, às 19h24, 
quando o acusado apareceu 
e passou a chamá-la por ou-
tro nome. Em seguida, disse 
que iria matá-la. 

Com medo, ela não con-
seguiu fechar o portão ex-

terno e o suspeito entrou no 
imóvel. Ela correu com sua 
filha e enteada, fechando 
uma grade de ferro e a porta 
da sala. 

O indiciado danificou a 
grade e estourou a fecha-
dura da porta. A vítima se 
escondeu com as garotas, 
enquanto o homem a per-
seguia dentro da residência. 

Ao conseguir escapar 
para a rua, pediu ajuda a um 
popular que passava pelo 
local para fecharem o portão 
externo e ligou para o 190. 
O desconhecido desferiu 
um soco no invasor para 
impedir sua fuga. 

Quando a guarnição che-
gou o autuado estava juran-
do a vítima de morte. Ele foi 
colocado sentado e chutou a 
canela de um pm, resistindo 
à prisão. Após ser algemado, 
foi levado para a UPA Ja-
guaré e para o Plantão. 

Na delegacia, apresen-
tando fala desconexa e 
agressiva, teve a prisão por 
dano qualificado, ameaça 
e resistência confirmada, 
sendo transferido para a 
carceragem da Deic. 

Com passagens 
criminais, um 
morador de rua 
perseguiu uma 
mulher, invadiu a 
residência delae 
chutou um poli-
cial militar ao ser 
abordado

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje
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A Diretoria do Procon de Rio Preto se reuniu nesta quarta-feira

A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Secretaria de Obras, 
anunciou que as empresas inte-
ressadas em realizar a segunda 
etapa da obra de reforma e re-
vitalização do Complexo Espor-
tivo Integrado do Eldorado po-
derão entregar os documentos 
para fase de habilitação no dia 
3 de agosto. 
Consta na concorrência públi-
ca aberta que a empresa ficará 
obrigada a fornecer materiais e 
equipamentos, bem como toda 
a execução do serviço. O valor 
do processo licitatório chega a 
R$ 9,9 milhões. 
A obra de reforma do Comple-
xo do Eldorado se arrasta há 
anos. Dividida em duas etapas, 
a primeira delas tinha previ-
são de conclusão para agosto 
de 2020. O governo Edinho 
Araújo (MDB), por meio das 
secretarias de Esportes e Lazer, 
Obras e Planejamento Estraté-
gico, assinou no dia 23 de outu-
bro de 2019 a ordem de serviço 
para reforma no Complexo, in-
cluindo a pista de atletismo. 
A ordem de serviço para iní-
cio dos trabalhos foi assinada 
pelo prefeito Edinho Araújo ao 
mesmo tempo funcionários do 
Consórcio J.A. – Playpiso, que 

Nova etapa de reforma investe 
R$ 9,9 milhões em Complexo

ELDORADO

Empresa ficará obriga-
da a fornecer materiais 
e equipamentos, bem 
como toda a execução 
do serviço

venceu a licitação para realizar 
a obra, iniciavam os trabalhos 
nas arquibancadas da pista de 
atletismo. 
O valor da reforma ficou em 
pouco mais de R$ 5,77 mi-
lhões. Os recursos vieram do 
Governo Federal. O prazo de 
execução era de cerca de 10 
meses. Além da pista de atle-
tismo e das arquibancadas, 
estão no projeto a reforma de 
vestiários, academias e ajustes 
de acessibilidade. 

Na atual licitação em andamen-
to, o segundo processo de lici-
tação, serão reformadas outras 
áreas do complexo, como qua-
dra, piscina, salas de uso múlti-
plo e departamento administra-
tivo, com recursos provenientes 
do Finisa (Financiamento à In-
fraestrutura e ao Saneamento), 
por meio da Caixa Econômica 
Federal. 
O convênio com o Governo 
Federal foi assinado em 2013 
e a primeira licitação aberta 

durante o governo do ex-pre-
feito Valdomiro Lopes (PSB). 
Ao assumir em 2017, Edinho 
não concordou com a licitação 
e determinou - depois de es-
tudos técnicos - a revisão do 
projeto original. No projeto ini-
cial apenas a pista de atletismo 
seria reformada. O Complexo 
Esportivo Integrado do Eldo-
rado chegou a atender cerca de 
800 pessoas, desde a iniciação 
esportiva à melhor idade em di-
versas modalidades.

ASSINAR TAC

Diretoria do Procon reúne 
revendedores de pneus

A Diretoria do Procon 
de Rio Preto se reuniu nesta 
quarta-feira, 27, com re-
presentantes das principais 
revendedoras de pneus e 
prestadoras de serviços de 
alinhamento e balancea-
mento da cidade. O objetivo 
foi propor a assinatura de 
um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) para 
zerar as reclamações de 
venda forçada de serviços e 
produtos. 

Entre as considerações 
que justificam o ato está “a 
necessidade de regular o 
ramo de atividade para fiel 
e integral cumprimento das 
legislações, dando seguran-
ça tanto aos consumidores 
quanto aos fornecedores”. 
“Temos recebido denúncias 
de ‘empurrômetro’, que é 
aquela venda forçada, na 
qual, além do pneu, o cliente 
é induzido a fazer serviços e 
adquirir peças – o que faz o 
custo da manutenção subir 
muito”, explicou o diretor 
do Procon de Rio Preto, 

Jean Dornelas. 
Com a assinatura do 

compromisso, será afixado 
nos estabelecimentos, em 
locais de ampla visibilida-
de aviso com os dizeres: “ 
Disponibilizamos orçamen-
to prévio discriminando o 
valor da mão-de-obra, dos 
materiais e equipamentos 
a serem empregados, as 
condições de pagamento, 
bem como as datas de iní-
cio e término dos serviços 
e somente realizamos o 
serviço uma vez aprovado 
pelo consumidor”. 

Após prazo de dez dias 
para adesão e adequação, 
o Procon realizará vistorias 
nos estabelecimentos par-
ticipantes para assegurar 
o integral cumprimento do 
termo. O descumprimento 
total ou parcial no cumpri-
mento das obrigações su-
jeitará as empresas a multa 
de R$ 1 mil por dia e/ou 
por casos comprovados de 
descumprimento de cada 
compromisso.

O Balcão de Empregos Iti-
nerante de Rio Preto vai pas-
sar por seis endereços no mês 
de agosto, com atendimento 
distribuído ao longo de 16 
dias. A cada semana, o serviço 
visita um Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS). 
Além disso, a unidade partici-
pa de um evento especial do 
Sindhoteleiros. 

Horário
O expediente regular do 

Balcão Itinerante é sempre das 
9h30 às 16h. Entre o dia 1º e 3 
de agosto, o serviço estará no 
CRAS São Deocleciano. Na se-
mana seguinte, entre os dias 9 

PELOS BAIRROS

Balcão de Empregos Itinerante divulga agenda
e 11, é a vez do CRAS Antunes. 
Entre os dias 15 e 17, o atendi-
mento é realizado no CRAS da 
Vila Toninho e, de 22 a 24 de 
agosto, no CRAS Novo Mundo. 
Fechando o mês, o CRAS Leal-

dade recebe o serviço entre os 
dias 29 e 31. 

Evento
No dia 8 de agosto, o Balcão 

Itinerante participa ainda de 
um evento especial, promovido 
pelo Sindhoteleiros, na praça 
Praça Dom José Marcondes. 
Neste dia, o horário será di-
ferenciado, com atendimento 
iniciado às 12h, com distri-
buição de senhas até as 15h 
e atendimento previsto até 
as 16h, quando tem início a 
gincana “Corrida do Garçom/
Garçonete”. A competição, de 
caráter divertido, é promovida 
pelo Sindhoteleiros e tem a 

participação de profissionais 
associados ao sindicato. 

A unidade móvel da Secre-
taria do Trabalho e do Empre-
go aproxima a população de 
oportunidades de trabalho, 
oferecendo cadastro para va-
gas de emprego, impressão de 
currículos e orientação para 
ingressar no mercado de tra-
balho, entre outros serviços. 

O Balcão de Empregos do 
município tem atendimento 
presencial no Poupatempo e 
na Prefeitura Regional Norte 
e também pode ser acessado 
pela internet, por meio do 
endereço riopreto.sp.gov.br/
balcaoempregos.

Nova etapa da reforma do Complexo do Eldorado tem custo de R$ 9,9 mi

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Ivan Feitosa/SMCS

Balcão de Empregos Itinerante divulga a agenda de agosto

CULTURA

Circo Mundo Mágico estreia nesta sexta em Rio Preto

O grande Circo Mundo 
Mágico - Circo do Bananinha, 
chega em São José do Rio 
Preto nesta sexta-feira, dia 29 
e fica na cidade por um mês. 
A estreia será às 20h30 com 
grandes atrações, apresenta-
ção do incrível TRex e artistas 
renomados. 

Ele estará localizado na av. 
Alfredo Antônio de Oliveira, 
em frente ao Shopping Cidade 
Norte. 

O Circo irá funcionar dia-
riamente às 20h30, aos sába-
dos terão duas sessões, às 18h e 
as 20h30 e aos domingos serão 
em três horários, às 16h, às 18h 
e às 20h30. 

Os ingressos estão à venda 
através do link no Instagram 
oficial @circomundomagi-
co_oficial, direto na bilheteria 
do Circo ou no site www.cir-
comundomagico.byinti.com. 
A apresentação tem duração 
de 1h30. 

Alessandro IwataA organização aconselha 
chegar com 30 minutos de 
antecedência, pois a disposi-
ção dos assentos é por ordem 
de chegada, dividido em dois 
espaços: a Área Vip e o Setor 
Popular. Crianças de 02 a 12 
anos pagam R$ 14,99 no Setor 
Popular e adultos R$ 30. Na 
Área Vip crianças pagam R$ 
20 e adultos R$ 40. 

Quem for ao espetáculo po-
derá conferir, ainda, o desafio 
dos motociclistas que encaram 
o Globo da Morte, como tam-
bém as acrobacias em tecidos, 
além de apresentações nas 
alturas com o homem aranha, 
monociclo, entre outras atra-
ções imperdíveis. 

A estrutura do circo dispõe 
de um lobby aconchegante e 

Praça de Alimentação com car-
rinho de algodão doce, pipoca, 
churros, salgadinhos, cachorro 
quente, batata frita, bebidas 
variadas, maçã do amor e sou-
venirs especiais do Circo. 

O Bananinha 
Marcelo Beny, mais conhe-

cido por seu personagem Ba-
naninha, é uma das principais 
atrações do espetáculo, que 
além de se apresentar no Circo, 
também faz o maior sucesso no 
YouTube. Ele que é humorista, 
também fez participação da 
Praça é Nossa, do SBT. Em 
sua conta no Instagram, Ba-
naninha soma mais de 770 mil 
seguidores. 

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

Da REDAÇÃO

O Circo Mundo Mágico estreia nesta sexta-feira em Rio Preto

O Balcão de Empre-
gos Itinerante de Rio 
Preto vai passar por 
seis endereços no 
mês de agosto, com 
atendimento distri-
buído em 16 dias.

O grande Circo Mun-
do Mágico - Circo do 
Bananinha, chega 
em São José do Rio 
Preto nesta sexta-
-feira e fica na cida-
de por um mês

Divulgação
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Copa do Brasil
O São Paulo entra em campo  às 20h, 
para enfrentar o América-MG no Mo-
rumbi pelas quartas de final

Copa do Brasil 2
Também nesta quinta, o Fluminense 
encara o Fortaleza no Castelão a partir 
das 20h30. 

Mirassol empata com o
Corinthians e Tanabi vence

SUB-20

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Pelo Campeonato Paulista 
Sub-20, o Mirassol arrancou 
mais um empate contra o Co-
rinthians nesta quarta-feira 
(28), dessa vez jogando em São 
Paulo. O Timão saiu na frente 
com Cauan Mata cobrando fal-
ta no início do segundo tempo 
e acertando a gaveta. 

Mas o Leão reagiu e buscou 
o empate com Kauan, que an-
tecipou ao goleiro após receber 
um cruzamento da esquerda 
para balançar a rede de cabeça. 
Com o resultado, o Mirassol 
segue na vice-liderança do 
grupo 1 com 5 pontos e contou 
com a ajuda do XV de Jaú que 
superou o Noroeste por 2 a 1 e 
segurou a equipe de Bauru  na 
terceira posição. 

Quem também entrou em 
campo foi o Tanabi que supe-
rou o São José em casa por 2 a 
0. Os gols foram marcados por 

Kleberson no primeiro tempo 
e Gustavo no segundo. No 
outro jogo do grupo, o Santos 
superou a Ferroviária por 2 a 
1. O Índio da Noroeste segue 
na vice-liderança superando 
o Peixe no saldo de gols, já 
que ambos tem sete pontos. 
A Ferroviária lidera com 9 e o 
São José está na lanterna sem 

nenhum ponto somado. 
O Novorizontino desencan-

tou na segunda fase e venceu 
seu primeiro jogo ao bater o 
Água Santa por 2 a 0 fora de 
casa. O Tigre ainda segue em 
situação complicada, já que 
tem apenas 3 pontos e o vice-
-líder Capivariano tem sete. 

As equipes voltam a campo 

na próxima quarta-feira para a 
penúltima rodada desta fase. 

Próxima
O  M i r a s s o l  e n f r e n t a 

o Noroeste em Bauru, en-
quanto o Tanabi recebe o 
Santos em casa. Já o Novo-
rizontino jogo em Novo Ho-
rizonte contra o Capivariano. 

Sub-20: Mirassol empata com Corinthians e Tanabi vence

As equipes voltam 
a campo na próxi-
ma quarta-feira. O 
Mirassol enfrenta o 
Noroeste em Bauru, 
enquanto o Tanabi 
recebe o Santos

O presidente da Comissão 
de Arbitragem da Confede-
ração Brasileira de Futebol 
(CBF), Wilson Seneme, admi-
tiu nesta terça-feira (26) que a 
primeira metade do Campeo-
nato Brasileiro teve equívocos 
“inaceitáveis”. A declaração 
foi feita durante um encontro 
com presidentes de clubes da 
Série A e B, na sede da entida-
de, no Rio de Janeiro. 

“Os equívocos que ocor-
reram até agora, no primeiro 
turno, alguns são de inter-
pretação, que podem ocorrer, 
porque fazem parte do jogo. 
Agora, outros realmente são 
inaceitáveis e têm que servir 

SENEME

Houve equívocos “inaceitáveis” na arbitragem
como divisor de águas. Eu, 
como presidente da Comissão 
de Arbitragem, assumo isso”, 
disse Semene, sem detalhar 
os erros.

“Fiquei na Conmebol [Con-
federação Sul-Americana de 
Futebol] por oito anos. Dois 
anos como membro da Co-
missão de Arbitragem e seis 
anos como presidente da Co-
missão. [O começo] Foi uma 
transformação e hoje se nota a 
diferença da arbitragem sul-a-
mericana. Não foi um sucesso 
do dia para noite. Recordo que, 
nos primeiros anos de Conme-
bol, ocorreram erros absurdos, 
inaceitáveis. Na Conmebol, 

esse período serviu como um 
divisor de águas”, recordou o 
dirigente. 

Medidas
Entre as medidas anun-

ciadas por Seneme, está a 
realização de uma prepara-
ção no meio da temporada, 
de forma presencial, com 95 
árbitros do país, entre os dias 
1º e 5 de agosto, no Rio de 
Janeiro. Ele também infor-
mou que o áudio e o vídeo das 
principais checagens da arbi-
tragem de vídeo (VAR) serão 
publicados em até 24 horas 
após realização da partida na 
Série A e 48 horas na Série B. 

Ainda conforme o dirigente, 
os juízes que integrarem um 
quadro com 128 profissionais 
homologados para atuar com 
o VAR participarão de sessões 
de treinamentos práticos e 
presenciais mensais, a partir 
do mês que vem. 

“Tenho certeza que nós te-
mos a capacidade de melhorar 
a arbitragem brasileira. Se os 
clubes tiverem um pouco de 
compreensão e nos apoiarem, 
isso vai facilitar muito o de-
senvolvimento. Vejo qualidade 
nos árbitros. A gente precisa 
se acercar deles, monitorá-los, 
para que melhorem o desem-
penho”, concluiu Semene. 

FUTEBOL

Neymar vai a julgamento na Espanha 
por fraude em contrato com Barça

Neymar, Barcelona e San-
tos serão julgados em 17 de 
outubro por acusações de frau-
de e corrupção envolvendo a 
transferência do atacante bra-
sileiro do Santos para o Barce-
lona em 2013, disse o grupo de 
investimento DIS, que move a 
ação, em uma declaração nesta 
quarta-feira (27). 

O pai
O pai de Neymar, a mãe 

do atleta e a empresa de sua 
família, a N&N, também foram 
acusados no caso, juntamente 
com o ex-presidente do San-
tos Odílio Rodrigues, e com 

Sandro Rosell e Josep Maria 
Bartomeu, então presidente e 
vice-presidente do Barcelona. 

O caso decorre de uma 

Ricardo Moraes 

TORCIDAS

Justiça autoriza entrada
 de bandeiras com mastros 
nos estádios paulistas

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo autorizou a entrada 
de bandeiras com hastes e su-
portes nos estádios de futebol 
do estado. 

O juiz Fabrício Reali Zia 
ressaltou que os objetos po-
derão ser usados somente no 
intuito de manifestação festiva 
e amigável — como prevê a lei 
federal — e conforme as dire-
trizes da Polícia Militar. 

A PM especificará o ma-
terial, o tamanho máximo, a 
quantidade, o setor específico 
dos estádios para utilização 
das bandeiras e outros crité-
rios que “entender pertinentes 
para a concessão do direito 

e sua respectiva fiscalização, 
visando especialmente a segu-
rança dos torcedores e de suas 
famílias”.

Houve equívocos “inaceitáveis” na arbitragem, diz Seneme

reclamação do grupo de in-
vestimento brasileiro DIS, que 
possuía parte dos direitos de 
transferência da Neymar e ale-

ga que recebeu menos dinheiro 
do que tinha direito quando o 
atacante se transferiu para o 
Barcelona. 

Investigações
Foram realizadas investi-

gações na Espanha e no Brasil 
sobre se alguma parte da taxa 
de transferência havia sido 
ocultada e o julgamento, a ser 
realizado na Corte Provincial 
de Barcelona, deve ser conclu-
ído até 31 de outubro. 

Neymar negou ter cometi-
do um delito, mas em 2017, o 
Tribunal Superior da Espanha 
rejeitou recursos do jogador, 
de seus pais, da N&N e dos dois 
clubes, abrindo caminho para 
que o caso fosse julgado. 

Agência BRASIL

Neymar vai a julgamento na Espanha por fraude em contrato

FUTEBOL FEMININO

Na final da Copa América, 
Brasil está nas Olimpíadas

A presença brasileira na 
Olimpíada de Paris (Fran-
ça) está oficialmente con-
firmada. Nesta terça-feira 
(26), faltando exatamente 
dois anos para os Jogos de 
2024, a seleção feminina de 
futebol se tornou a primeira 
equipe do país a garantir 
presença no evento com a 
vaga à final da Copa Améri-
ca, disputada na Colômbia. 
Pela semifinal, o time de Pia 
Sundhage bateu o Paraguai 
por 2 a 0 no Estádio Alfonso 
López, em Bucaramanga, 
mesmo palco onde decidirá 
o título continental no sába-
do (30), às 21h (horário de 
Brasília), contra as anfitriãs.

Além do lugar em Pa-
ris, o Brasil se garantiu na 
Copa do Mundo do ano que 
vem, na Austrália e na Nova 
Zelândia. Ao contrário da 
Olimpíada, para a qual se 
classificariam somente os 
finalistas, os três primeiros 
da Copa América vão dire-
tamente ao Mundial. 

O terceiro colocado será 
conhecido nesta sexta-feira 
(29), às 21h, no Estádio 
Centenário, em Armenia, 
no confronto entre Paraguai 
e Argentina. Quem perder, 
disputará a seletiva interna-
cional ao lado do Chile, que 
ficou em quinto lugar. 

Apesar do susto para-
guaio aos dois minutos, 
em cabeçada da zagueira 
Verónica Riveros que a za-
gueira Tainara salvou em 
cima da linha, foi o Brasil 

quem abriu o placar. Aos 
16, a meia Adriana cruzou 
pela direita, a zaga afastou 
e a sobra ficou com Tamires 
na entrada da área. A lateral 
rolou para a atacante Bia 
Zaneratto, que não conse-
guiu o domínio, mas ajeitou 
para a volante Ary Borges 
bater rasteiro, no canto. 
Aos 27 minutos, a atacante 
Debinha e a lateral Antônia 
dividiram com a defesa do 
Paraguai e Bia Zaneratto 
aproveitou a bola na área, 
soltando a bomba para am-
pliar e balançar as redes no 
100º jogo dela pela seleção 
principal. 

No segundo tempo, as 
paraguaias mantiveram a 
estratégia de buscar as bolas 
paradas e ensaiaram uma 
pressão na saída brasileira, 
mas sentiram o desgaste. 
Mesmo em ritmo mais lento 
que nos 45 minutos iniciais, 
o Brasil se manteve no cam-
po de ataque, com a meia 
Kerolin sendo a jogadora 
mais ativa. A equipe cana-
rinho teve diversas chances 
para ampliar a vantagem, 
mas errou nas tomadas de 
decisão e na finalização. 

O Brasil é o maior vence-
dor da Copa América, com 
sete títulos em oito edições, 
sendo os três últimos conse-
cutivos. Somente em 2006, 
quando a Argentina sediou 
o torneio e levou a taça, é 
que as brasileiras ficaram na 
segunda posição. (Agência 
BRASIL)

Agência Mirassol 

Lucas Figueiredo
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 267/2022 – Processo n.º 12.280/2022
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de postos de serviços 
terceirizados de recepcionista Secretaria Municipal da Fazenda. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 30/05/2022, sendo adjudicado o item 
à empresa declarada vencedora: CISCO BRASIL TERCEIRIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – José Martinho Wolf Ravazzi Neto – Secretário Municipal da 
Fazenda.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 310/2022 – 
PROCESSO Nº 12.589/2022. 
Objeto: Registro de preço para aquisição de materiais hospitalares. Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 01/08/2022 às 09:00h para continuidade dos trabalhos 
– Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 314/2022 – 
PROCESSO Nº 12.603/2022. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 29/07/2022 
às 10:00h para continuidade dos trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 338/2022 – 
PROCESSO Nº 12.763/2022. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO MOVEL DE LAMPADAS LED 
PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
29/07/2022 às 09:00h para continuidade dos trabalhos – Adriana Tápparo - 
Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 348/2022 – 
PROCESSO Nº 12.892/2022. 
Objeto: Registro de preço para aquisição de carnes e miúdos. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento. Fica designada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 29/07/2022 às 11:00h para 
continuidade dos trabalhos – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, 
CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AVENIDA MARGINAL E A RUA 
ULISSES VIANA RICARDI, ENTRE AS AVENIDAS NELSON DAVEIGA E A 
AVENIDA DANILO GALEAZZI RUA PROJETADA “D” E TRECHOS DAS 
RUAS WALDOMIRO CORNACHIONI, RUA JOSÉ DE ALBURQUEQUE 
BRASILEIRO E RUA RUBENS SCRIGNOLLI, NOS BAIRROS JOÃO PAULO 
II E JARDIM CASTELINHO – SEC. MUN. DE OBRAS. A Comissão Municipal 
de Licitações, após análise do recurso e contrarrazão apresentados e, tendo 
em vista o parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que é utilizado 
como razões de decidir e passa a ser parte integrante desta decisão, resolve 
retificar a decisão proferida no julgamento do dia 24/06/2022 (publicado na 
imprensa oficial no dia 25/06/2022) para fins de fazer constar que a empresa 
RIMAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 
também está inabilitada a prosseguir no certame licitatório eis que não atendeu 
o subitem 5.4.2.1, alínea “a”, item 2 e ao subitem 5.4.3, alínea “a”, item 2, todos 
do instrumento convocatório. DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR: 1- 
Analisando os autos, bem como as razões e contrarrazões recursais, acolho 
e ratifico integralmente o Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Obras 
(fls. 785/786) e a manifestação da Comissão Municipal de Licitação (fls. 
787/790), utilizando os argumentos neles expostos como razões de decidir 
e dou provimento ao recurso apresentado pela empresa CONSTROESTE 
CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA e, declaro inabilitada a empresa 
RIMAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA. 
2- Posto isto, designo o dia 29/JULHO/2022 às 09:00 horas para a realização 
da sessão de abertura dos envelopes contendo as propostas financeiras. 3- 
Publique-se, por extrato, para conhecimento dos interessados e para que surta 
os devidos efeitos legais, dando regular andamento ao processo licitatório. 
Israel Cestari Junior – Sec. Mun. de Obras. O inteiro teor desta decisão se 
acha encartada nos autos do processo à disposição dos interessados.      
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 354/2022, processo 12.901/2022 
objetivando a prestação de serviço com fornecimento de materiais para 
instalação de sistema de irrigação automático na Praça Dom José Marcondes 
e na Praça Cívica. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Negócios de Turismo. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
11/08/202, 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° 431/2022, processo 13.626/2022 
objetivando o registro de preços para aquisição de toners de impressoras 
a serem utilizados pelas diversas secretariais e órgãos da administração 
direta do município. Secretaria Municipal de Administração. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 12/08/202, 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° 432/2022, processo 13.627/2022 
objetivando o registro de preços para aquisição de toner para impressora 
em atendimento as unidades escolares. Secretaria Municipal de Educação. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 10/08/202, 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.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 15559/22
CONTRATADA: BOM IMPRESSO EIRELI
EMPENHO 15561/22
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
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de licitação nº 17/22
Contratada: Cecília de Freitas Del Campo
Objeto: Locação do imóvel localizado a Rua Centenário, n.º 530 e a Rua 
Antonio Olimpio, n.º 377 e 389, Vila Sinibaldi, neste município, destinado às 
instalações do Arquivo Público Municipal..Art. 24, X da L.F 8.666/93. SMC – 
Valdeci Pedro Ganga
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de licitação nº 20/22
Contratada: Emaisincorp 124 Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA 
Objeto: Locação do imóvel localizado a Avenida Fernando Bonvino, n° 8260, 
Distrito Industrial, neste município, destinado às instalações da Secretaria de 
Saúde, Almoxarifado da Saúde, Arquivo da Saúde, Gerência de Manutenção 
e Setor de Manutenções Prediais..Art. 24, X da L.F 8.666/93. SMS – Aldenis 
A. Borim
EXTRATO 
10º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 317/21; Contrato: PRE/0092/21
Contratada: Mapfre Seguros Gerais S.A.
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 meses o 
prazo de vigência do contrato supramencionado. SMA – Adilson Vedroni
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 14/2022
CONTRATO Nº COC/0018/22
CONTRATADA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA
OBJETO: Execução de recapeamento asfáltico de diversas ruas e avenidas 
nas macrorregiões – SMO – Israel Cestari Júnior - Prazo de vigência: 225 dias 
– Valor Total R$23.996.456,36
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 257/2022
CONTRATO nº PRE/0145/22
CONTRATADA: R. G. FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
OBJETO: Aquisição de mesas para refeitório para equipar o hospital Municipal 
– Item 1 – SMS - Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Total: R$24.300,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 266/2022
CONTRATO nº PRE/0146/22
CONTRATADA: POTENZA CONFECÇÕES E COMERCIO EM GERAL EIRELI
OBJETO: Aquisição de botas pata motociclistas e tênis destinados a Polícia 
Militar – Item 1 – SMTTS – Amaury Hernandes - Prazo de Vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$32.900,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 295/2022
CONTRATO nº PRE/0147/22
CONTRATADA: AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA
OBJETO: Aquisição de ultrassom oftalmológico para o Hospital Municipal – 
Item 1 – SMS - Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Total: R$48.500,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2022
ATA Nº 0600/22
CONTRATADA: ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender ação judicial - Valor 
Unitário - Item 33 – R$3,300 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2022
ATA Nº 0601/22
CONTRATADA: RILLCLEAN COMERCIAL LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de sabonete líquido - Valores Unitários - Item 1 – 
R$7,00; Item 2 – R$7,00 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 297/2022
ATA Nº 0602/22
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados REMUME - Valores 
Unitários - Item 14 – R$7,199; Item 25 – R$4,899 - SMS – Prazo de vigência: 
12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 297/2022
ATA Nº 0603/22
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados REMUME - Valores 
Unitários - Item 7 – R$7,480; Item 29 – R$0,060 - SMS – Prazo de vigência: 
12 meses.    

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 297/2022
ATA Nº 0604/22
CONTRATADA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados REMUME - Valor 
Unitário - Item 27 – R$0,850 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 297/2022
ATA Nº 0605/22
CONTRATADA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados REMUME - Valor 
Unitário - Item 33 – R$8,350 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 297/2022
ATA Nº 0606/22
CONTRATADA: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados REMUME - Valor 
Unitário - Item 3 – R$0,029 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 322/2022
ATA Nº 0607/22
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/ insumos REMUME - Valores 
Unitários - Item 10 – R$27,000; Item 13 – R$20,300; Item 14 – R$0,350; Item 
15 – R$9,800; Item 17 – R$19,000 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 322/2022
ATA Nº 0608/22
CONTRATADA: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/ insumos REMUME - Valor Unitário 
- Item 16 – R$22,500 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATAÇÃO DE EDUCADORES EXTERNOS 
NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DA ESCOLA DE 
GESTÃO PÚBLICA ANA MARIA VILELA
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATAÇÃO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2021
TERMO Nº / 01/2022
CONTRATADO: André Luis Da Silva
OBJETO: No âmbito dos programas de capacitação da Escola de Gestão 
Pública, a ministração de aulas, de acordo com o Projeto de Trabalho, sobre 
as Áreas Temáticas e respectivos Sub- tema(s) escolhido(s), preparação de 
material didático, avaliação e demais conteúdos pedagógicos pertinentes, 
quando o caso. 
VALOR: R$ 2.439,60
Data: 22 de junho de 2022.
Prazo de vigência: 12 meses. 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATAÇÃO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2021
TERMO Nº / 02/2022
CONTRATADA: Ariane Moreira Gomes
OBJETO: No âmbito dos programas de capacitação da Escola de Gestão 
Pública, a ministração de aulas, de acordo com o Projeto de Trabalho, sobre 
as Áreas Temáticas e respectivos Sub- tema(s) escolhido(s), preparação de 
material didático, avaliação e demais conteúdos pedagógicos pertinentes, 
quando o caso. 
VALOR: R$ 569,40
Data: 22 de junho de 2022.
Prazo de vigência: 12 meses. 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATAÇÃO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2021
TERMO Nº / 03/2022
CONTRATADA: Eliana Cardoso Fabiano de Oliveira
OBJETO: No âmbito dos programas de capacitação da Escola de Gestão 
Pública, a ministração de aulas, de acordo com o Projeto de Trabalho, sobre 
as Áreas Temáticas e respectivos Sub- tema(s) escolhido(s), preparação de 
material didático, avaliação e demais conteúdos pedagógicos pertinentes, 
quando o caso. 
VALOR: R$ 365,94
Data: 22 de junho de 2022.
Prazo de vigência: 12 meses. 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATAÇÃO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2021
TERMO Nº / 04/2022
CONTRATADA: Eliara Coelho Magalhães
OBJETO: No âmbito dos programas de capacitação da Escola de Gestão 
Pública, a ministração de aulas, de acordo com o Projeto de Trabalho, sobre 
as Áreas Temáticas e respectivos Sub- tema(s) escolhido(s), preparação de 
material didático, avaliação e demais conteúdos pedagógicos pertinentes, 
quando o caso. 
VALOR: R$ 1.219,80
Data: 22 de junho de 2022.
Prazo de vigência: 12 meses. 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATAÇÃO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2021
TERMO Nº / 05/2022
CONTRATADA: Eliza Carminatti Wenceslau
OBJETO: No âmbito dos programas de capacitação da Escola de Gestão 
Pública, a ministração de aulas, de acordo com o Projeto de Trabalho, sobre 
as Áreas Temáticas e respectivos Sub- tema(s) escolhido(s), preparação de 
material didático, avaliação e demais conteúdos pedagógicos pertinentes, 
quando o caso. 
VALOR: R$ 467,60
Data: 22 de junho de 2022.
Prazo de vigência: 12 meses. 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATAÇÃO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2021
TERMO Nº / 06/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)
2° TRIMESTRE DE 2022

Arrecadação
até o Período

Proprios 396.908.087,62 Valor % Valor % Valor %
Transferências da União 56.881.450,63 EDUCAÇÃO INFANTIL 65.117.092,68 8,51% 32.756.680,27 4,28% 30.358.862,38 3,97%
Transferencias do Estado 311.221.695,13 ENSINO FUNDAMENTAL 129.816.068,32 16,97% 81.067.535,53 10,60% 77.898.746,17 10,18%
Total 765.011.233,38 RETENÇÕES AO FUNDEB 73.620.628,84 9,62% 73.620.628,84 9,62% 73.620.628,84 9,62%
Retenções ao FUNDEB 73.620.628,84 TOTAL 268.553.789,84 35,10% 187.444.844,64 24,50% 181.878.237,39 23,77%
Receitas Líquidas 691.390.604,54

Receitas de Transferências 129.687.748,03
Receitas de Aplicação Financeira - Fundeb 1.760.225,54
Total 131.447.973,57 Valor % Valor % Valor %

OUTROS 12.958.977,49 9,86% 12.684.477,49 9,65% 12.673.167,83 9,64%
Profissionais da Educação 80.725.928,99 61,41% 80.654.511,96 61,36% 80.109.456,55 60,94%

TOTAL 131.447.973,57 TOTAL 93.684.906,48 71,27% 93.338.989,45 71,01% 92.782.624,38 70,58%
MAGISTÉRIO (70%) 92.013.581,50

Transf. Federais (QESE, PDDE, PNAE, PNATE) 20.396.925,64
Convênios Federais e Estaduais 0,00
Receitas Aplic.Financeiras (QESE, PDE, PNAE, PNATE) 1.680.963,02 Valor Valor Valor
Total 22.077.888,66 TOTAL 20.252.694,82 8.120.353,48 7.481.700,50

RECEITAS DO FUNDEB DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS DO FUNDEB

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NO ENSINO

RECEITA DE IMPOSTOS DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS PRÓPRIOS EM EDUCAÇÃO
Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga

(até o Período) (até o Período) (até o Período)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
(até o Período) (até o Período) (até o Período)

(até o Período) (até o Período) (até o Período)

RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO
Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga

A8| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quinta-feira, 28 de julho de 2022PUBLICIDADE LEGAL

CONTRATADO: Felipe Colombelli Pacca
OBJETO: No âmbito dos programas de capacitação da Escola de Gestão 
Pública, a ministração de aulas, de acordo com o Projeto de Trabalho, sobre 
as Áreas Temáticas e respectivos Sub- tema(s) escolhido(s), preparação de 
material didático, avaliação e demais conteúdos pedagógicos pertinentes, 
quando o caso. 
VALOR: R$ 9.149,40
Data: 22 de junho de 2022.
Prazo de vigência: 12 meses. 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATAÇÃO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2021
TERMO Nº / 07/2022
CONTRATADO: Henrique Morgado Casseb
OBJETO: No âmbito dos programas de capacitação da Escola de Gestão 
Pública, a ministração de aulas, de acordo com o Projeto de Trabalho, sobre 
as Áreas Temáticas e respectivos Sub- tema(s) escolhido(s), preparação de 
material didático, avaliação e demais conteúdos pedagógicos pertinentes, 
quando o caso. 
VALOR: R$ 16.265,60
Data: 22 de junho de 2022.
Prazo de vigência: 12 meses. 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATAÇÃO 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2021
TERMO Nº / 08/2022
CONTRATADA:Patricia Helena Mazucchi Saes
OBJETO: No âmbito dos programas de capacitação da Escola de Gestão 
Pública, a ministração de aulas, de acordo com o Projeto de Trabalho, sobre 
as Áreas Temáticas e respectivos Sub- tema(s) escolhido(s), preparação de 
material didático, avaliação e demais conteúdos pedagógicos pertinentes, 
quando o caso. 
VALOR:  R$ 1.626,56
Data: 22 de junho de 2022.
Prazo de vigência: 12 meses.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.832 DE 25 DE JULHO DE 2022
EXONERA, ANTONIO BENEDITO RICARDO, do Cargo em Comissão – 
ASSESSOR – ASSESSORAMENTO ESPECÍFICO – NÍVEL II – CA.102.1, 
criado pelo artigo 3º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022, lotado(a) 
na Divisão de Administração do Parque do Rio Preto, Ciclovia e Pista 
de Caminhada da SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO, nomeado(a) pela Portaria n.º 36.638 de 21 de junho de 2022, 
surtindo os efeitos desta a partir de 01 de agosto de 2022.
PORTARIA N.º 36.833 DE 25 DE JULHO DE 2022
EXONERA, KELSON LEANDRO DIAS ALBINO, do Cargo em Comissão – 
ASSESSOR – ASSESSORAMENTO ESPECÍFICO – NÍVEL II – CA.102.1, 
criado pelo artigo 3º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022, lotado(a) 
na Divisão de Administração do Ginásio de Esportes Alberto Cecconi da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, nomeado(a) pela 
Portaria n.º 36.612 de 20 de junho de 2022, surtindo os efeitos desta a partir 
de 01 de agosto de 2022.
PORTARIA N.º 36.834 DE 25 DE JULHO DE 2022
NOMEIA, ANTONIO BENEDITO RICARDO, para ocupar o Cargo em 
Comissão – ASSESSOR – ASSESSORAMENTO ESPECÍFICO – NÍVEL II 
– CA.102.1, lotado(a) na Divisão de Administração do Ginásio de Esportes 
Alberto Cecconi da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, 
criado pelo artigo 3º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022, surtindo os 
efeitos desta a partir de 01 de agosto de 2022.
PORTARIA N.º 36.835 DE 25 DE JULHO DE 2022
NOMEIA, KELSON LEANDRO DIAS ALBINO, para ocupar o Cargo em 
Comissão – ASSESSOR – ASSESSORAMENTO ESPECÍFICO – NÍVEL 
II – CA.102.1, lotado(a) na Divisão de Administração do Parque do Rio 
Preto, Ciclovia e Pista de Caminhada da SECRETARIA MUNICIPAL DO 
MEIO AMBIENTE E URBANISMO, criado pelo artigo 3º, Quadro I, da Lei 
Complementar n.º 685/2022, surtindo os efeitos desta a partir de 01 de agosto 
de 2022.
PORTARIA N.º 36.844 DE 26 DE JULHO DE 2022
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) RAIZA FERNANDES BESSA DE 
OLIVEIRA, PEB-1, afastamento pelo período de 01/09/2022 a 30/11/2022, 
sem vencimentos ou remuneração, com prejuízo das demais vantagens 
do cargo, para frequentar curso de Doutorado, nos termos do inciso II, artigo 
47, da Lei Complementar n.º 138/2001.

ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
E NEGÓCIOS DE TURISMO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.838 DE 25 DE JULHO DE 2022
DESIGNA, FERNANDO FUKUNISHI para substituir o(a) servidor(a) 
MARCO ANTONIO BARRETO VIEIRA FILHO – ocupante da função de 
confiança gratificada – INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, nos termos do 
artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.840 DE 25 DE JULHO DE 2022
DESIGNA, PAULO CESAR OLIVEIRA DAS NEVES para substituir o(a) 
servidor(a) PAULO IHEI BENFATI HORITA – ocupante da função de confiança 
gratificada – INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, nos termos do artigo 68, 
da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 
27/07/2022 a 05/08/2022.

JOSE MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
Secretário Municipal da Fazenda

férias, de 25/07/2022 a 30/07/2022.
JORGE LUIS DE SOUZA

Secretário M. de Desenvolvimento Econômico 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE REGISTRO DE 
PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 25/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 28/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus e protetores novos, 
para os veículos e equipamentos pertencentes ao SeMAE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2022
Contratada: VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA
Ordem de Fornecimento nº 107/2022 recebida em 27.07.2022. Valor de 
R$ 728,00.
Prazo de entrega: 15 dias. Itens: 6 e 8.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 084/2022
PREGÃO ELETRÔNICO nº 39/2022 – PROCESSO SeMAE nº 42/2022
Contratada: BELA BELI STORE LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/entrega do 
objeto contratual até o dia 15.08.2022. Data da autorização: 26.07.2022.
S. J. Rio Preto, 27.07.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente 
do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 85 de 26/07/2022 – RESOLVE:  - ART. 1º Exonerar 
a pedido, a servidora ADRIANA LATORRACA MACHADO, matrícula 500, 
cargo de Agente Administrativo, outrora afastada em decorrência da Portaria 
87 de 15 de julho de 2019 então lotada na Gerência Comercial e de Relações 
com o Usuário - Água do SeMAE. ART. 2° Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, surtindo efeito a partir de 05 de julho de 2022.
S.J. Rio Preto, 27.07.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente 
do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA – IFT / DAFT

EDITAL N° 23/2022 
27 DE JULHO DE 2022

A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Inspetoria Fiscal 
Tributária NOTIFICA os contribuintes abaixo qualificados do LANÇAMENTO 
DE OFÍCIO, efetuado através do encerramento de ofício das competências em 
aberto no Livro Eletrônico Giss Online, conforme tabelas abaixo discriminadas.
Ficam os contribuintes identificados intimados a recolher o débito no montante 
discriminado na guia a ser emitida eletronicamente (através do site https://
portal.gissonline.com.br/ ou nas Unidades do Poupa Tempo ou Ganha Tempo 
Cidade Norte), ou a apresentar defesa por escrito no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados a partir do 5º (quinto) dia posterior à data de publicação deste 
edital, conforme artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 
01/03/2019, na Unidade da Secretaria Municipal da Fazenda localizada no 
Poupatempo (Rua Antônio de Godoy, 3033 - Centro - CEP 15015-100 - São 
José do Rio Preto - SP), sob pena de cobrança executiva, nos termos dos 
artigos 217, VII, 237 e 244 da Lei Municipal n° 3359/83.
Informamos que protocolo de solicitações, encaminhamento de 
documentos e recursos/defesa podem ser efetuados através do e-mail 
semfaz.poupatempo@riopreto.sp.gov.br ou  semfaz.ift@riopreto.sp.gov.br
A referida ação está prevista no inciso V do artigo 46 da Lei Complementar 
n° 178/2003 e os valores apurados na data do lançamento de ofício serão 
recalculados conforme encargos previstos no § 2º do artigo supracitado desde 
a data em que deveriam ter sido pagos, consoante artigo 7° do Decreto n° 
12.214/2004, até a data do efetivo pagamento.  

Razão Social IM CNPJ Compe-
tências Tributo

RUBENS LUIZ 
BERALDO 3275190 20.639.087/0001-59

jun /17
jul /17

ago /17
set /17
out /17
nov /17

ISSQN

CHC FRANCO 
REPRESENTAÇÕES 
EIRELI ME

3239800 19.611.500/0001-98

jun /17

jul/17

ago/17

set/17

out/17

nov/17

dez/17

jan/18

fev/18

mar/18

abr/18

ISSQN

REGINALDO 
CARLOS FERREIRA 
ME

1388860 08.487.133/0001-46

Jun/17
Jul/17
Out/17
Nov/17
Marc/19
Abr/19

ISSQN

CASTILHO & 
CASTILHO 
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São José do Rio Preto (SP), 27 de julho de 2022
Michele S. Hirata Fabris
Auditora Fiscal Tributário Municipal

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000074562 00222/22 IMEDI INSTITUTO MÉDICO DE 
PATOLOGIA E DIAGNÓSTICOS LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2232

2022000062970 00181/22 IMEDI INSTITUTO MÉDICO DE 
PATOLOGIA E DIAGNÓSTICOS LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2233

Karina Elias de Souza
       São José do Rio Preto, 28 de Julho de 2022.

EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Coordenadora da Vigilância Sanitária

EXTRATO DA PORTARIA Nº 1007/22 - CGCM/SMTTS, de 14 de julho de 
2022, publicada em diário oficial em 15 de julho de 2022, RESOLVE, aditar 
a PORTARIA DE  INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA 
INVESTIGATIVA; EXCLUINDO OS MEMBROS Marcelo Nominato do Amaral, 
Wendell Carlos Alves da Costa e Gustavo Falcirolli Netto, NOMEANDO NOVA 
COMISSÃO A PEDIDO DO SINDICADO, a nova comissão será constituída por 
Marinho Martins Alves, MAt. 59808; Hamilton César de Souza,  Mat. 53129 
e José Renato Ferreira Costa, mat. 53.173, sob a presidência do primeiro.
O inteiro teor deste Procedimento está à disposição do referido servidor 
público.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/
CORREGEDORIA/GCM

Portaria N° 1008/2022 CGCM/SMTTS de 27 de julho de 2022 ref. Instauração 
de Sindicância Administrativa Investigativa, objetivando complementação 
das investigações da Apuração Preliminar Nº 3011/22 CGCM/SMTTS, onde 
foi averiguado os fatos relatados no interno Nº 28/2022 - ouvidoria GCM, 
o Sr. S.M.T.T.S determinou a instauração de Sindicância Administrativa 
Investigativa, nos termos do capítulo IV da LCM Nº 664/2021; o corregedor 
da GCM, Carlos Marcelo Nogueira do Prado, Mat. 59776, INSTAUROU a 
Sindicância Administrativa Investigativa 1008/2022 CGCM/SMTTS. O inteiro 
teor desta Portaria encontra-se à disposição dos interessados.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/
CORREGEDORIA/GCM
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Portaria N° 1008/2022 CGCM/SMTTS de 27 de julho de 2022 ref. 
Instauração de Sindicância Administrativa Investigativa, objetivando 
complementação das investigações da Apuração Preliminar Nº 3011/22 
CGCM/SMTTS, onde foi averiguado os fatos relatados no interno Nº 
28/2022 - ouvidoria GCM, o Sr. S.M.T.T.S determinou a instauração de 
Sindicância Administrativa Investigativa, nos termos do capítulo IV da LCM 
Nº 664/2021; o corregedor da GCM, Carlos Marcelo Nogueira do Prado, Mat. 
59776, INSTAUROU a Sindicância Administrativa Investigativa 1008/2022 
CGCM/SMTTS. O inteiro teor desta Portaria encontra-se à disposição dos 
interessados.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/
CORREGEDORIA/GCM

Portaria N° 1010/2022 CGCM/SMTTS de 27 de julho de 2022 ref. 
Instauração de Sindicância Administrativa Investigativa, objetivando 
complementação das investigações da Apuração Preliminar Nº 3016/22 
CGCM/SMTTS, onde se averiguou fatos relatados no interno Nº 33/2022 
ouvidoria GCM - SIGM 2022185408 sobre suposto desvio de conduta do 
servidor público municipal Hermenegildo Gameiro Junior, Mat. 53130, 
lotado na SMTTS; o Sr. SMTTS determinou a instauração de Sindicância 
Administrativa Investigativa, nos termos dos arts. 23 § 2º inciso II c/c 24 ao 
31 da LCM Nº 664/2021 c/c art. 44, inciso III, da Lei Complementar Municipal 
331/10, em cumprimeto o corregedor da GCM, Carlos Marcelo Nogueira do 
Prado, Mat. 59776, INSTAUROU a Sindicância Administrativa Investigativa 
1010/2022 CGCM/SMTTS, sendo realizada pessoalmente por este, com 
base no art. 44, inciso III, da Lei Complementar Municipal 331/10, c/c 28 
parágrafo único LCM Nº 664/2021. O inteiro teor desta Portaria encontra-se 
a disposição do referido servidor público  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/
CORREGEDORIA/GCM

Portaria N° 1010/2022 CGCM/SMTTS de 27 de julho de 2022 ref. 
Instauração de Sindicância Administrativa Investigativa, objetivando 
complementação das investigações da Apuração Preliminar Nº 3016/22 
CGCM/SMTTS, onde se averiguou fatos relatados no interno Nº 33/2022 
ouvidoria GCM - SIGM 2022185408 sobre suposto desvio de conduta do 
servidor público municipal Hermenegildo Gameiro Junior, Mat. 53130, 
lotado na SMTTS; o Sr. SMTTS determinou a instauração de Sindicância 
Administrativa Investigativa, nos termos dos arts. 23 § 2º inciso II c/c 24 ao 
31 da LCM Nº 664/2021 c/c art. 44, inciso III, da Lei Complementar Municipal 
331/10, em cumprimeto o corregedor da GCM, Carlos Marcelo Nogueira do 
Prado, Mat. 59776, INSTAUROU a Sindicância Administrativa Investigativa 
1010/2022 CGCM/SMTTS, sendo realizada pessoalmente por este, com 
base no art. 44, inciso III, da Lei Complementar Municipal 331/10, c/c 28 
parágrafo único LCM Nº 664/2021. O inteiro teor desta Portaria encontra-se 
a disposição do referido servidor público  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/
CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°001/22 CGCM de 05 de janeiro de 2022, publicada 
em diário oficial em 06 de janeiro de 2022 ref. ao  Processo Administrativo 
Disciplinar 001/22 CGCM/SMTTS: foi analisado ilegalidade na conduta do 
Guarda Civil Municipal Jorge Luiz Dias Clemente , mat. 65.699; nos termos 
do art. 64 da Lei Municipal Complementar 664 de 13 de agosto de 2021, 
decidiu-se pela aplicação de 02 dias de suspensão pela infração do art. 
51, inciso LIX da Lei Complementar Municipal 331/2010, a ser aplicada 15 
dias úteis após a ciência do servidor. O inteiro teor desta decisão está à 
disposição do referido servidor público, em respeito ao contraditório e ampla 
defesa, garantido o direito de recurso dentro do prazo legal.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/
CORREGEDORIA/GCM

São José do Rio Preto, 27 de julho de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 132/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, NOTIFICA VALDECIR DE 
CAMPOS CUNHA, CPF 036.221.178-77, proprietário do veículo VECTRA 
PRATA  PLACA: BUQ 8C72 encontrado em situação de abandono, na R. 
JOÃO ANTONIASSI, 302- CECAP , deverá retirar o veículo no prazo de 10 
dias nos termos do Art. 81 da Lei Complementar 650/2021, conforme descrito 
na Notificação nº 22810.
JULIANO FERNANDES MARCONDES DE GODOY 
Agente Fiscal de Posturas

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 61/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 89/2022
REGITRO DE PREÇOS: 38/2022
OBJETO: Aquisição de óculos de grau destinados aos pacientes da saúde.
Data da realização da Sessão Pública: 16/08/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor 
Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 27 de julho de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

Edital

Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO. 

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão 
Eletrônico nº 0109/2022; Processo licitatório nº 177/2022. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, 
DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL. OBJETO: Constitui objeto 
do presente pregão AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM TIPO CARRO DE PASSEIO PARA 
O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU. DATA E LOCAL DA SESSÃO: 
Dia 16/08/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/. EDITAL 
DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br.
DATA: 26/07/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Proclamas 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial 
do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, 
SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos 
pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. LUIZ ALESSANDRO TEODORO DO NASCIMENTO e ELIE-
TE RODRIGUES DA SILVA, sendo ELE filho de NEUZA TEODORO DO 
NASCIMENTO e ELA filha de OLIBRANTINO RODRIGUES DA SILVA e de 
TEREZA MARIA DA SILVA;
2. JOILSON LIMA AMARAL e EMILLY DIAS SOUZA, sendo ELE 
filho de IROITI DO AMARAL e de ROSA LIMA DE JESUS e ELA filha de 
ANDRÉ MAURÍCIO SOUZA e de LEILA DIAS DA SILVA SOUZA; brasilei-
ros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impe-
dimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
27/07/2022.



SOCIAL
#DIÁRIODOBOB 

PRESENTE E PASSADO 
O patrimônio consagrado de uma sociedade representa os bens mate-
riais ou naturais que possuem importância na história de determina-
da sociedade ou comunidade. Pode ser prédios, ruínas, estátuas, es-
culturas, templos, igrejas, praças, ou até mesmo parte de uma cidade, 
como por exemplo, o nosso centro histórico entre a Estação Ferrovi-
ária até a Escola Cardeal Leme, nos limites entre as duas principais 
avenidas de Rio Preto, Alberto Andaló e Bady Bassitt. Aliado ao con-
ceito de patrimônio histórico está o de patrimônio cultural, segundo 
o artigo 216.º da Constituição. É só obedecer que dá certo.

QUE LOUCURA! 
Os organizadores do OBA FESTIVAL, realizado há 15 anos em 
Votuporanga, começam a se preparar para mudar o seu destino, 
promovendo em Rio Preto, no sábado que está chegando, uma 
amostra do que será o carnaval marcado para Rio Preto, de 18 a 
21 de fevereiro do ano que vem, no Recinto de Exposições com um 
investimento na ordem de R$5 milhões.  A Banda EVA é quem vai 
dar o START do OBA, neste sábado, a partir das 17H, no Shopping 
Iguatemi. A gente se encontra por lá.

MEMÓRIA PRESERVADA
O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, entregou nas mãos do 
vice presidente institucional da ACIRP, Jorge Luiz de Souza, ti-
tular da secretária de Desenvolvimento Econômico e Negócios 
de Turismo de Rio Preto, a responsabilidade de gerir e cuidar 
das parcerias para reforma e tombamento de alguns prédios 
que já fazem parte do Patrimônio Histórico do centro da ci-
dade, ratificando o que já aconteceu com o nosso Mercadão, 
reinaugurado na semana passada.

CONVENÇÃO TUCANA
O deputado federal Geninho Zuliani, do União Brasil, é quem or-
ganiza uma caravana para fazer parte da plateia que vai consagrar 
no sábado, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, aos redores da 
Assembleia Legislativa, a candidatura do atual governador Rodrigo 
Garcia. Saída com ônibus lotado no sábado a meia noite em ponto.

AGOSTO SEM DESGOSTO 
Chegamos em AGOSTO conhecido como o mês do cachorro 
louco e do desgosto pela quantidade de trágicos eventos his-
tóricos ocorridos nesse período do ano ao longo dos tempos 
no Brasil. Há, no entanto, outra característica do oitavo mês 
do ano que provoca o desgosto nos brasileiros de modo geral: 
o fato de não haver feriados em agosto. Mas, em compensa-
ção comemoramos o dia dos advogados (11), dos pais (14), dos 
solteiros (15), dos fotógrafos (19) dos soldados e dos feirantes 
(25), dos bancários (28). Que seja um mês sem desgosto.

REGISTRO ELEITORAL
Com o objetivo de atuar nas áreas da saúde e educação no Con-
gresso Nacional, o médico cirurgião Renato Silva, chefe da Uni-
dade de Transplante de Fígado do Hospital de Base de Rio Preto e 
professor livre-docente da Famerp - Faculdade de Medicina de Rio 
Preto, teve sua pré-candidatura a deputado federal confirmada, na 
convenção do partido Patriota, em São Paulo.

CHANCE PERDIDA
O competente vereador Bruno Moura perdeu uma grande opor-
tunidade de mostrar que, na política, o que vale é o valor e não o 
rancor. Quem engasga seus antagonistas são os líderes que esque-
cem as brigas, intrigas e revoltas, na hora certa e quando menos se 
espera uma atitude adversa. Sair por cima é uma expressão que só 
serve para o homem público que odeia seu adversário no plenário, 
mas reconhece seus títulos em sociedade, exatamente na hora que 
menos se espera dele um gesto de superioridade. Somos imbatí-
veis quando não fazemos aquilo que os adversários querem. Quem 
perdoa é e será sempre o vencedor. O Bruno é um cara do bem.

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

 A maravilhosa festa “Carrossel” de 1 aninho da princesinha Sara
O empresário Caique Barbosa Prette e Fernanda Moreira da Cruz Prette capricharam na festa para comemoração de 1 aninho 
de sua filha Sara Moreira da Cruz Prette, no último dia 22 de maio, com uma linda decoração, tema: “Carrossel” no requisitado 
Buffet João e Maria. Os docinhos personalizados, o bolo, e as lembrancinhas encantaram os convidados. Os avós, Júnior Prette, a 
advogada e empresária, Eliana Barbosa Prette, e Cacilda Note Moreira da Cruz e Flávio Moreira da Cruz, mais familiares, e ami-
gos elogiam até hoje a maravilhosa tarde comemorativa de aniversário da princesinha Sara. Da coluna, muita saúde e felicidades.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Se alguém varre as ruas para viver, 
deve varrê-las como michelângelo 

pintava, como beethoven compunha, 
como shakespeare escrevia 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

Momento dos parabéns, Sara, com os pais, 
empresários, Caique Barbosa Prette e Fer-
nanda Moreira da Cruz Prette e a irmãzinha 
Alice. Foto Luizinho Bueno

A fofura de Sara, com os avôs, Júnior Prette e 
Flávio Moreira da Cruz. Foto Luizinho Bueno

O empresário Caique Barbosa Prette e Fer-
nanda Moreira da Cruz Prette curtem a festa 
da filha Sara, no Buffet João e Maria. Foto 
Luizinho Bueno

Fernanda Moreira da Cruz Prette com a filha 
Sara, em pose especial. Foto Luizinho Bueno

A aniversariante, Sara, com as avós, a advo-
gada Eliana Barbosa Prette e Cacilda Note 
Moreira da Cruz. Foto Luizinho Bueno

Fernanda Moreira da Cruz Prette e Sara, com 
os tios, Adalberto e Bruna. Foto Luizinho 
Bueno

Fernanda Moreira da Cruz Prette, a fofura 
Sara, com os amiguinhos baixinhos e adultos. 
Foto Luizinho Bueno

Os tios, Cauê Prette e Letícia com Sara e a 
irmã Alice. Foto Luizinho Bueno

A advogada Eliana Barbosa Prette paparica a 
netinha Sara. Foto Luizinho Bueno

henriforne@gmail.com

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

É MUITO DELICADO o estado de saúde de Márcio San-
são, que está internado na UTI há mais de uma semana. Vamos 
orar para o nosso amigo.

A NOVA EDIÇÃO DO Deluxe com realização do Riopreto 
Shopping e Carol Carvalho, o encontro exclusivo para convidados, 
acontece no espaço da arquiteta Luana Ulliam e Fernando Pava-
nelli na Mostra ArqDesign nesta quinta-feira, às 19h30. O evento 
também é uma homenagem ao aniversário de Coco Chanel.

SÁBADO COM AXÉ. Para esta edição  histórica de 15 
anos, o Oba Festival Carnaval, terá mais de 15 shows entre palco 
e trio elétrico, além de DJs nacionais e internacionais no exclu-
sivíssimo camarote Café de La Musique. Duas atrações já foram 
reveladas, Gusttavo Lima e Ivete Sangalo. Na festona do próximo 
sábado, dia 30, outros artistas de peso no cenário nacional e in-
ternacional serão anunciados.

QUE BACANA! A fotógrafa Eloísa Mattos convida a colu-
na para o coquetel de abertura da 13ª edição da exposição foto-
gráfica “País e filhos em Foco”, no dia 03 de agosto, às 19h30, na 
Mostra de Arquitetura do Riopreto Shopping. Merci!

COM A CHEGADA DO DIA dos Pais, comemorado no 
próximo dia 14 de agosto, o Shopping Iguatemi Rio Preto home-
nageia os pais com o filme “Somos O Que Vivemos”.

VACINAÇÃO CONTRA a Covid-19 nesta sexta-feira, 
29. Neste dia, além da aplicação das vacinas em horário usual 
nas unidades básicas de saúde, das 7h30 às 15h, a Secretaria vai 
incluir um posto volante no Plaza Avenida Shopping no 1° piso, e 
funcionará das 14h às 16h.

APLAUSOS! Iguatemi S.A, uma das maiores empresas full 
service no setor de shopping centers do Brasil, ganhou destaque 
em uma matéria do jornal WWD, uma das mais respeitadas pu-
blicações dos EUA sobre negócios e moda. A CEO da companhia, 
Cristina Betts, destacou a aceleração da retomada da economia 
e dos negócios da empresa, vem registrando aumento de vendas.
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