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ANIMAIS EM RISCO

Em dois dias Zoo recebe sete 
macacos intoxicados; 2 morrem
Secretaria da Saúde divulga vídeo pedindo que população não maltrate animais, pois eles não transmitem a Varíola dos Macacos

BRASILEIRÃO

Mirassol fica 
no empate 
com Botafogo 
da Paraíba

Nesta quarta-feira (3), 
Mirassol e Botafogo-PB 
acertaram suas pendências 
com a tabela. Os times fo-
ram a campo no Almeidão, 
em João Pessoa (PB), em 
jogo atrasado da 12ª roda-
da do Campeonato Brasi-
leiro Série C e empataram 
por 1 a 1. ESPORTES Pág.5

DIG RECUPERA 
APARELHOS
Nesta quinta-feira, policiais da 
DIG prenderam um homem  
após ele roubar uma residência 
no Jardim Mugnani.
CIDADES Pág.4

Romaria dos Castores hoje tem segurança especial
Mobilização tradicional congrega milhares de fiéis que saem hoje em diferentes horários para percorrer cerca de 20 
km à pé até o vilarejo, reduto de milagres de Onda Verde. Para dar respaldo a tradicional Romaria dos Castores, a 
Triunfo Transbrasiliana, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal – PRF, preparou uma operação de segurança. 
CIDADES Pág.4

O Zoológico de Rio Preto recebeu entre quarta e quinta-
-feira, sete macacos com sinais de intoxicação. Dois não 
resistiram e morreram. Entre eles duas fêmeas, com idade 
estimada entre 5 e 8 anos, com sintomas de incoordenação 
motora, deambulação, apatia, apraxia e letargia. “Uma 
delas possivelmente vítima de agressão também”, disse o 
veterinário, Guilherme Guerra Neto. CIDADES Pág.5

Concessionária prepara operação para garantir a segurança de fiéis na Romaria dos Castores na BR-153 que aocntece hoje

O Tribunal de Justiça declarou inconstitucional lei que mandava a prefeitura de Rio Preto 
colocar avisos sobre fiscalização eletrônica de velocidade nas ruas. POLÍTICA Pág.3

ANISTIA

468 devedores 
negociam 
R$ 1,9 milhão 
com o Semae

CÂMARA

Aprovado 
novo piso 
de agentes 
de saúde

O Semae já obteve R$ 1,9 
milhão em contas atrasa-
das por meio do Programa 
de Pagamento Incentivado 
(PPI). O programa permite 
que os contribuintes pa-
guem débitos com desconto 
de até 100% das multas e 
juros. “Foram 468 usuários 
que procuraram o Semae 
para colocar suas contas em 
dia”, disse  Marcelino Ruiz, 
gerente financeiro.  
POLÍTICA Pág.3

Em sessões extraordinárias 
na manhã de ontem, 4, os 
vereadores de Rio Preto 
aprovaram por unanimi-
dade projeto de lei comple-
mentar que eleva para R$ 
2.424 o piso salarial para os 
agentes de saúde e de com-
bate às endemias.A propos-
ta é de autoria do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) e 
atende a determinação da 
Emenda Constitucional. 
POLÍTICA  Pág.3

BOULOS VISITA RIO PRETO
O candidato a deputado federal Guilherme Boulos (Psol) 
afirmou nesta quinta-feira, 4, em Rio Preto, que derrotar 
o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de outubro 
é uma prioridade. Boulos esteve na cidade a convite do 
vereador João Paulo Rillo (Psol). POLÍTICA Pág.2

ELEIÇÕES

URBANIZAÇÃO

Última família 
deve deixar 
Favela da Vila 
Itália hoje
POLÍTICA  Pág.3

SAÚDE

Em onze dias 
Rio Preto tem 
18 mortes 
por Covid
CIDADES  Pág.5

VELOCIDADE -

Marcos Morelli/SMCS

Divulgação

Divulgação

Leo Roveroni/Agência Mirassol 

Divulgação Polícia Civil 
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Amigos
O agora candidato a vice-go-

vernador do Estado, deputado 
federal Geninho Zuliani (União 
Brasil) afirmou ser uma honra e 
responsabilidade muito grande 
estar ao lado de Rodrigo Garcia na 
corrida eleitoral. “Somos amigos 
há mais de 20 anos e construímos 
uma história de muito trabalho por 
São Paulo. Ao lado do Rodrigo pre-
tendo continuar contribuindo com 
o desenvolvimento dos municípios 
paulistas, com um olhar especial 
para o nosso interior”, afirmou 
Geninho que a partir de agora vai 
gastar a sola de sapato percorrendo 
o Estado para ajudar a chapa da 
qual faz parte sair vitoriosa em 
outubro deste ano.

Time completo 
O governador Rodrigo Garcia, candidato à reeleição pelo PSDB não perdeu tempo e ao mesmo tempo que celebrou o nome 

do deputado federal Geninho Zuliani, do União Brasil, como seu vice, criticou indiretamente seus adversários na disputa 
eleitoral, Fernando Haddad (PT) e Tarcísio Freitas (Republicanos). Em sua rede social Garcia afirmou “Time completo pra 
proteger São Paulo daqueles que estão aqui pra dividir. Bem vindo Geninho Zuliani e Edson Aparecido. Vamos somar, unir e 
tirar o melhor de cada paulista. São Paulo é forte porque é, e sempre foi, independente”, disse o tucano em clara referência a 
polarização entre Bolsonaro e Lula que ele tenta evitar que se repita na eleição para o Estado de São Paulo.

DHOJE ELEIÇÕES 2022
redacao@dhojeinterior.com.br

Conhece os municípios 
Parceiro de partido de Geninho no União Brasil o vice-prefeito Orlando Bolçone aposta no 

conhecimento dos problemas, especialmente da região de Rio Preto, para que a chapa Garcia-
-Zuliani seja vitoriosa nas eleições ao governo do Estado. “Conhece os municípios e as políticas 
públicas certas para as soluções. A indicação de Geninho, que é parceiro e amigo, consolida 
uma chapa vitoriosa, ao lado de Rodrigo Garcia, o mais preparado para comandar São Paulo”. 
Bolçone chegou a ser cotado para disputar uma vaga para Assembleia este ano, mas abriu mão 
passando a apoiar a candidatura de Geninho que até então tentaria a reeleição na Câmara Federal

Unidade
Escolhido coordenador 

em Rio Preto da candidatura 
de Rodrigo Garcia (PSDB), 
o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) enalteceu a experiên-
cia administrativa do depu-
tado federal Geninho Zuliani 
(União Brasil), como prefeito 
de Olímpia por duas vezes, 
para parabenizar pela escolha 
como vice na chapa do tuca-
no. Edinho diz que “unidade 
é a palavra de ordem entre 
os partidos que apoiam a 
reeleição de Garcia”. Para o 
prefeito Geninho “será um 
parceiro de primeira hora do 
Rodrigo no Palácio dos Ban-
deirantes”, já que segundo ele 
“se revelou um parlamentar 
atuante no Congresso Nacio-
nal, discutindo e debatendo 
os grandes temas nacionais”. 
Mesmo não liderando as pes-
quisas de intenção de voto, 
Edinho acredita que “Rodrigo 
Garcia vai mostrar durante a 
campanha eleitoral que está 
preparado para continuar à 
frente do governo do estado 
de São Paulo”.

Na cozinha 
Embora não tenha explicado 

quais foram os desdobramentos da 
visita do ex-ministro e ex-presiden-
te da Câmara Federal, Aldo Rebelo, 
um integrando do partido disse 
que a vinda já deu problema. Na 
verdade, desde a eleição municipal, 
o PDT de Rio Preto está rachado. 
O candidato a deputado estadual, 
Tozadore, não pertence ao mesmo 
grupo do candidato a deputado 
federal, Abner Tofanelli, presidente 
da Executiva local. Tozadore apoia 
o candidato a deputado federal e 
presidente da executiva estadual, 
Antonio Neto.

Funfarme nega que apoia a
candidaturas na eleição 

A Funfarme e o Hospital de Base discordam “veemente-
mente” da afirmação de que “vive de passar o pires aos agentes 
políticos” e que não os consideram “políticos atravessadores” 
parlamentares que destinam emendas para o complexo. Man-
têm relações construtivas com as lideranças e representantes 
dos poderes para manter serviços de qualidade. Diz que não 
“passa pires” junto a agentes públicos. Pensa nos pacientes e 
na população da região. As receitas das emendas são decisões 
de governos e iniciativas dos agentes. É a função deles, afirma 
a nota. O HB não “decidiu emprestar sua marca” ao dr. Renato 
Silva ou a qualquer outro postulante de cargo público, frisa. O 
slogan “dr. Renato Silva, do HB”, é natural. Médico da insti-
tuição há de duas décadas tem seu nome associado ao HB sem 
a participação da fundação.

FÓLICULOS E ÓVULOS: QUAIS 
AS DIFERENÇAS?

continua a produção do hor-
mônio para auxiliar na ma-
nutenção da gestação. Caso 
contrário, ele se degenera, 
provocando a queda dos ní-
veis de hormônios estrogênio 
e progesterona que levará à 
descamação do endométrio 
e ao início de um novo ciclo 
menstrual. Dessa forma, ao 
longo dos anos, a reserva 
ovariana (quantidade de óvu-
los armazenados nos ovários) 
diminui naturalmente, além 
de haver uma perda na quali-
dade dos gametas, por isso a 
fertilidade da mulher tende a 
cair com o avançar da idade.

As técnicas de reprodução 
assistida avançaram muito 
ao longo dos anos e hoje são 
capazes de ajudar casais que 
apresentam dificuldade para 
engravidar, de diversas for-
mas. No entanto, elas depen-
dem sempre da existência de 
gametas saudáveis para que 
seja possível conseguir uma 
gravidez.

Na fertilização in vitro 
(FIV), a primeira etapa do 
processo é a estimulação 
ovariana que geralmente se 
inicia nos primeiros dias do 
ciclo menstrual e de modo 
geral dura em média de 8 a 
12 dias, onde ocorre o cresci-
mento dos folículos existen-
tes no ovário através do uso 
de medicações específicas. O 
passo seguinte é a retirada 
dos óvulos por meio de um 
procedimento de aspiração 
folicular, para que os game-
tas possam então ser fertili-
zados em laboratório. Após 
a fertilização e formação do 
embrião o mesmo pode ser 
transferido para o útero. 

A FIV ainda possibilita a 
utilização de óvulos doados, 
prática que pode ser usada 
quando a mulher não tem 
óvulos em quantidade ou 
qualidade suficiente para 
fazer o tratamento, bem 
como por casais homoafeti-
vos masculinos. 

*Por Luiz Fernando 
Gonçalves Borges – mé-
dico ginecologista e obs-
tetra, pós-graduado em 
Reprodução Humana

José Ferreira Soares, natural de 
Jales-SP, faleceu aos 68 anos de 
idade. Era casado com Sra. Maria 
Molina Pedroso Ferreira e deixa os 
filhos Daniela, Paulo e Fernando. 
Será sepultado no dia 04/08/2022 
às 10h, saindo seu féretro do ve-
lório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Fernando Gomes Buchala Su-
gai, natural de São José do Rio 
Preto-SP, faleceu aos 40 anos 
de idade. Era casada com Sr. 
José Nilson Sugai. Será sepulta-
da no dia 03/08/2022 às 17h, 
saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério da Ressurreição. 
 
Josefina Malumbres de Salles, 
natural de Tabapuã-SP, faleceu 
aos 80 anos de idade. Era viú-
va de Sr. José Alcides de Salles 
e deixa os filhos Silvia, Silvana 
e Samantha. Será sepultada no 
dia 04/08/2022 às 9h, saindo 
seu féretro do velório Cape-
las Prever Rio Preto para o Ce-
mitério Municipal de Uchoa. 
 
Diolinda Afonso Fernandes, na-
tural de Cedral-SP, faleceu aos 
89 anos de idade. Era viúva de Sr. 
João Fernandes e deixa os filhos 
Regina Maria, Creuza Fernandes, 
Eliana Fernandes, João Augusto, 
Edmarcia Fernandes e Luciana 
Fernandes. Será sepultada no dia 
04/08/2022 às 11h, saindo seu 
féretro do velório Cedral para o 
Cemitério Municipal de Cedral. 

FALECIMENTOS E MISSAS

Os folículos ovarianos 
são uma espécie de bolsa 
cheia de líquido, dentro das 
quais se encontram os óvu-
los. Os folículos, portanto, 
não são gametas, e sim a 
estrutura que as protege. Os 
óvulos, sim, são os gametas 
femininos, necessários para 
a reprodução humana, que 
a partir da fecundação por 
um espermatozoide, forma 
o ovo ou zigoto, primeira 
célula do novo embrião. 

A formação dos óvulos 
tem início ainda durante a 
embriogênese, ou seja, todas 
as células reprodutivas dis-
poníveis para uma mulher 
ao longo de sua vida são 
formadas durante essa fase. 
Após o nascimento, a mu-
lher é incapaz de produzir 
novas células reprodutivas. 
Esse estoque é chamado de 
reserva ovariana e é consu-
mido pela mulher ao longo 
de sua vida principalmente 
pelos processos ovulatórios 
a cada ciclo reprodutivo, 
até que no período da me-
nopausa a vida reprodutiva 
da mulher, assim como sua 
reserva ovariana, chegam 
ao fim. 

A partir da menarca, a 
mulher passa a ter ciclos 
menstruais de maneira con-
tínua ao longo da vida, até 
o advento da menopausa. 
A cada ciclo, por ação dos 
hormônios sexuais femini-
nos, o folículo dominante 
existente no ovário irá se de-
senvolver com um óvulo em 
seu interior. Nessa fase, o 
folículo produz o hormônio 
estrogênio, responsável pelo 
preparo do endométrio para 
receber o embrião. Ao final 
dessa fase de crescimento, o 
folículo se rompe, liberando 
em direção à tuba uterina o 
óvulo maduro para ser fe-
cundado. O folículo rompido 
então, agora chamado de 
corpo lúteo, passa a produzir 
progesterona, com o objetivo 
de ajudar na preparação do 
endométrio, camada interna 
do útero, para receber um 
novo embrião. Caso ocorra 
a fecundação e implantação 
do embrião, o corpo lúteo 

MAIS FÉRTIL

DR. LUIZ FERNANDO
BORGES
saúde@dhojeinterior.com.br

OPINIÃO/POLÍTICA

O candidato a deputado fe-
deral Guilherme Boulos (Psol) 
afirmou nesta quinta-feira, 4, 
em Rio Preto, que derrotar o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
nas eleições de outubro é uma 
prioridade. Boulos esteve na 
cidade a convite do vereador 
João Paulo Rillo (Psol), tam-
bém candidato a Câmara Fede-
ral, para participar de encontro 
com apoiadores. 

Boulos diz que o Brasil pas-
sa por um “pesadelo” e que o 
grupo de centro esquerda pre-
tende eleger o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
para que a agenda política do 
país tenha como pautas temas 
como democracia, geração de 
emprego e renda. 

“Virar a página. Derrotar o 
Bolsonaro. Retirar as pautas 
de ódio, violência. Hoje só se 
fala em urna eletrônica, golpe. 
Vamos fazer todos os esforços 
para eleger Lula”, afirmou. 

Para ele a eleição de nomes 
ligados ao Psol para compor 
Assembleia Legislativa e o 
Congresso Federal é de extre-
ma importância, para que as 
agendas populares avancem. 
“Em me tornei candidato a 
deputado federal nesta pers-

Virar a página, derrotar Bolsonaro, 
afirma Boulos, em Rio Preto

ELEIÇÕES

pectiva. Não basta eleger o 
presidente da República e 
manter o Congresso na mão do 
centrão, do Arthur Lira”, diz. 

Sobre a candidatura de 
João Paulo Rillo (Psol) tam-
bém a Câmara Federal, Boulos 
admite que em caso de uma 
votação expressiva, os votos 
poderão ser divididos pela 
bancada do partido e benefi-
ciar a eleição de Rillo. 

“O Rillo é presidente es-
tadual do Psol tem um papel 
chave em várias batalhas em 
Rio Preto, uma referência polí-
tica que a gente acha essencial 

para qualificar o debate no 
Congresso. Vim para Rio Preto 
para fortalecer a campanha do 
João Paulo Rillo”. 

Guilherme Boulos afir-
mou ainda que Rio Preto é 
fundamental para os planos 
da esquerda e que a votação 
expressiva de 2018 para candi-
datos ligados ao bolsonarismo 
não vai mais se repetir. 

“Aqui em 2018 o Bolsonaro 
teve uma forte votação ven-
dendo a ideia de ele ia acabar 
com a corrupção, mamatas 
em uma campanha cheia de 
fake news. Eu hoje sinto que 

Boulos esteve na cidade a convite do vereador João Paulo Rillo (Psol)

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

há uma insatisfação, desejo de 
mudança. O cara que ia acabar 
com a corrupção, é o cara da 
rachadinha, do filho com casa 
de R$ 6 milhões. O interior 
e Rio Preto vão ter um papel 
decisivo”. 

Guilherme Boulos é presi-
dente do Movimento dos Tra-
balhadores sem Teto (MTST), 
foi candidato a presidência da 
República em 2018, a prefei-
tura de São Paulo em 2020 e 
abriu mão de uma nova dispu-
ta a presidência para declarar 
apoio a Lula e concorrer a uma 
vaga na Câmara Federal. 

Divulgação
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Política Lei da Improbidade
Moraes vota contra usar nova Lei de 
Improbidade para beneficiar condena-
dos por regra anterior

Vice será mulher
Ciro Gomes diz que seu vice será uma 
mulher; anúncio deve ser feito nesta 
sexta-feira, segundo ele

TRÃNSITO

TJ anula lei que mandava 
avisar onde tem radar

Prefeitura não precisa mais avisar que há radares

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo declarou inconsti-
tucional lei que trata da sina-
lização vertical e horizontal 
de toda fiscalização eletrônica 
de velocidade efetuada por 
meio de lombada eletrônica 
e radar móvel ou fixo nas vias 
urbanas de Rio Preto. A lei já 
estava suspensa por força de 
uma liminar para que o Órgão 
Especial do TJ analisasse o 

mérito da ação. 
De autoria do vereador 

Anderson Branco (PL), a lei 
determinava que toda fiscali-
zação eletrônica de velocidade 
efetuada por meio de lombada 
eletrônica e radar móvel ou 
fixo nas vias urbanas do mu-
nicípio deveria ter sinalização 
vertical e horizontalmente, 
mediante o uso de placas fixas 
e pintura de solo, 

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou a lei, mas o veto 
foi derrubado. O prefeito acio-
nou um TJ alegando que se tra-
ta de matéria de natureza ex-
clusiva do “Código de Trânsito 
Brasileiro que é o responsável 
pelas normatizações referentes 
ao trânsito no país”. 

Esse também foi o enten-
dimento do Tribunal ao tornar 
nula a lei, já que “não compete 
ao legislativo a invasão de 
Poderes que, neste caso, com-
pete exclusivamente as leis do 
Código de Trânsito Brasileiro”.

O Serviço Municipal Au-
tônomo de Água e Esgoto de 
Rio Preto (Semae) já obteve 
R$ 1,9 milhão em contas atra-
sadas por meio do Programa 
de Pagamento Incentivado 
(PPI). O programa permite 
que os contribuintes paguem 
seus débitos com desconto de 
até 100% das multas e juros 
à vista. 

“Foram 468 usuários que 
procuraram o Semae para 
colocar suas contas em dia”, 
informou Marcelino Ruiz, ge-
rente financeiro da autarquia. 

A expectativa é arrecadar em 
torno de R$ 7 milhões, até o 
dia 31 de agosto, prazo final 
do PPI. Além do pagamento 
em duas parcelas, a dívida 

468 devedores negociam R$ 1,9 mi 
com o Semae através do PPI

ANISTIA

No último ano, de junho 
de 2021 a maio de 2022, 
a inadimplência do Se-
mae foi de 10,59%

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

também poderá ser parcelada 
até cinco vezes com desconto 
de 70% nos juros e multas e 
parcela mínima de R$ 100. 

Como fazer
O usuário poderá acessar 

o site do Semae (www.semae.
riopreto.sp.gov.br) e obter a 
guia para pagamento à vista. 
Para fazer o parcelamento 
é preciso ir até os postos de 
atendimento do Semae no 
Poupatempo ou na Prefeitura 
Regional Norte, instalada no 

Shopping Cidade Norte. 

Oportunidade
“O PPI do Semae é uma 

oportunidade para os usu-
ários que estão com contas 
atrasadas. Nossa expectativa 
é de uma adesão significativa 
ao PPI, com descontos vanta-
josos nas contas atrasadas”, 
declarou Nicanor Batista, 
superintendente do Semae. 

No último ano, de junho 
de 2021 a maio de 2022, a 
inadimplência do Semae foi 

INDICE

10,5%
FOI A INADIMPLÊNCIA 
do Semae de junho do 
ano passado até maio 
deste ano, segundo a 
autarquia

O Semae já obteve R$ 1,9 milhão em contas atrasadas por meio do Programa de Pagamento Incentivado

de 10,59%. 
Segundo o superinten-

dente, os investimentos da 
autarquia são feitos a partir 
da gestão dos recursos finan-
ceiros disponíveis. 

“É importante que o pa-
gamento esteja em dia. É por 
meio dos recursos oriundos 
das contas que podemos au-
mentar nossa capacidade 
de produção de água e re-
colhimento e tratamento de 
esgoto para toda a população, 
afirmou.” 

Piso salarial 
dos agentes 
de saúde 
tem reajuste

Em sessões extraor-
dinárias na manhã desta 
quinta-feira, 4, os verea-
dores de Rio Preto apro-
varam por unanimidade 
projeto de lei comple-
mentar que eleva para R$ 
2.424 o piso salarial para 
os agentes de saúde e de 
combate às endemias. 

A proposta é de au-
toria do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) e atende a 
determinação da Emenda 
Constitucional nº 120 de 5 
de maio de 2022 que fixou 
o piso nacional da catego-
ria em R$ 2.424. 

Com a aprovação, em 
Rio Preto, o valor que 
deverá ser pago aos agen-
tes será de R$ 2.438,04 
para a referência inicial, 
a R-01, paga aos recém 
iniciados na carreira. 

Para os profissionais 
inseridos na faixa R-04 
(onde está a maior parte 
do contingente dos agen-
tes de Rio Preto, segundo 
o sindicato da categoria), 
o novo valor previsto é de 
R$ 2.786,15. Já a última 
referência da tabela, a 
R-15, traz o valor de R$ 
4.301,32. 

Na prática a Prefei-
tura está se adequando 
a emenda constitucional 
não permitindo paga-
mentos inferiores a dois 
salários mínimos, valor 
correspondente atual-
mente a R$ 2.424. 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI

A lei já estava sus-
pensa por força de 
uma liminar ex pe-
dida até que o Ór-
gão Especial do TJ 
julgasse o mérito da 
ação

Além do pagamento 
em duas parcelas, a 
dívida também po-
derá ser parcelada 
até cinco vezes com 
desconto de 70% 
nos juros e multas 
e parcela mínima de 
R$ 100.

Marcos Morelli/SMCS

Arquivo Cláudio Lahos

Divulgação

REURBANIZAÇÃO

Última família deixa favela nesta sexta

O Projeto Favela Marte 3D 
(Digna, Digital e Desenvolvi-
da) encerra mais  um ciclo no 
processo de reurbanização. 
Nesta sexta-feira, 05, está mar-
cada a transferência da última 
família que deixará a favela 
para a moradia provisória. 

A mudança da família de 
dona Ângela Grola, 69 anos, 
está marcada para 8h da ma-
nhã, quando um caminhão da 
empresa de mudanças contra-
tada pela Prefeitura levará seus 
móveis e utensílios para uma 
casa transitória, alugada pela 
ONG Gerando Falcões. 

Com o fim da retirada de 
todas as 240 famílias cadas-
tradas como moradoras da 

ocupação, a Secretaria da 
Habitação informou também 
que na segunda-feira (8/8) a 
CDHU, representante do go-

EDUCAÇÃO

TCE faz fiscalização 
surpresa em 319 cidades 
do estado e 393 escolas

Uma fiscalização o Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo (TCE) realiza, nesta 
quinta-feira (4), de surpresa, 
393 escolas em 319 municípios 
paulistas. Rio Preto não está 
entre as cidades visitadas. O 
TCE está chegando o dia todo a 
situação de unidades escolares 
estaduais e municipais. São 
392 Agentes da Fiscalização. 
A fiscalização começou às 7h, e 

vai checar a infraestrutura das 
escolas, bem como o forneci-
mento de água, manutenção e 
limpeza dos ambientes, salas 
de aulas, banheiros, cozinha, 
locais de convivência, pátios e 
quadras esportivas. A vistoria 
inclui, ainda, inspeções em 
transporte escolar, uniformes, 
equipamentos, materiais di-
dático-pedagógicos e compu-
tadores com acesso à internet.

verno estadual no projeto, ini-
cia a demolição completa dos 
barracos instalados no local. 

A demolição dos primeiros 

barracos teve início no dia 30 
de junho. 

Na ocasião, o governador 
Rodrigo Garcia, o prefeito 
Edinho Araújo e autoridades 
municipais e estaduais, além 
dos moradores e parceiros da 
sociedade civil (Gerando Fal-
cões e Instituto 

As Valquírias) participaram 
do início das obras de urbani-
zação, acompanhando a saída 
da primeira família moradora 
e a derrubada do primeiro 
barraco. 

Entrega
Agora vem a fase de demo-

lição dos barracos que serão 
substituídos por 240 moradias 
definitivas. 

A entrega da obra está pre-
vista para 2023.

Da REDAÇÃO

Última família deve deixar Favela da Vila Itália nesta sexta-feira

Divulgação

DECLARAÇÕES

A empresa PARDO, DIAS & CIA LTDA inscrita sob o CNPJ 
00.592.516/0004-15 sofreu um extraviamento das nfs N°6200 a 6250 (talão 
25).

Notificamos
"Na forma da lei que a Sra. EDUARDA GARCIA DE CAR-
VALHO, portador(a) do CPF/MF 415.305.248-57 está 
faltando desde 01/07/2022, sem motivo justo e que se não 
comparecer ao serviço dentro de 3 dias a contar da última 
publicação estará enquadrado no item I, do artigo 482 da 
CLT, caracterizando o abandono de emprego.

Expresso Itamarati S.A
CNPJ: 59.965.038/0001-41
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CIDADES Abuso de crianças
A Polícia Federal deflagrou  a Operação 
Dólos para combater crimes de abuso 
sexual infantil em  Rifaina e Franca,

Impostos driblados
Pirataria, roubo, concorrência desleal 
por fraude fiscal, sonegação provoca-
ram prejuízo de R$ 336,8 bilhões

INSEGURANÇA

Jovem tem carro roubado e recupera 
celular após rastreamento
Um bandido, armado com 
revólver, roubou o VW Gol 
de uma jovem, de 24 anos, 
às 18h30 desta quarta-feira, 
no bairro Redentora, em Rio 
Preto. Na delegacia, ela con-
tou que estacionou o carro no 
bolsão da igreja, na rua XV de 
Novembro, e ao retornar foi 
abordada pelo marginal, que 

exigiu que desembarcasse. 
O assaltante permitiu que a 
motorista pegasse apenas a 
carteira que estava na bolsa e 
fugiu para rumo ignorado. 
Após rastrear o Iphone a víti-
ma descobriu que estava em 
um restaurante na área cen-
tral da cidade e acionou a PM. 
No estabelecimento comercial 

Uma pedestre, de 73 anos, 
teve o celular roubado na 
avenida da Saudade, próximo 
da Alberto Andaló, na área 
central de Rio Preto. O as-

Idosas viram alvos de ladrões  
dentro de ônibus e no centro

RIO PRETO

Casos de ataques a ido-
sas na região central 
de Rio preto têm sido 
constantes

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Policiais da 
DIG prendem 
acusado 
de roubo

O assalto será investigado 
pelo 1º DP rio-pretense. Até 
o momento, não há pistas 
sobre a autoria ou paradeiro 
do bandido. 

Ônibus
Desconhecidos furtaram a 

carteira de uma rio-pretense, 
de 68 anos, por volta das 8h45 
desta quarta-feira, 3, dentro 
de um ônibus que fazia o tra-
jeto na área central da cidade. 
No acessório estava o dinheiro 
da aposentadoria da vítima. 

Nesta quinta-feira, 4, 
policiais da DIG/DEIC 
prenderam um homem de 
39 anos após ele roubar 
uma residência no Jardim 
Mugnani. 

O criminoso foi sur-
preendido na residência 
quando o morador che-
gou, ao ver a vítima o 
ladrão ameaçou-a e saiu 
correndo. 

O homem foi seguido 
pela vítima, e no momen-
to em que foi abordado 
agrediu a vítima. Morado-
res que passavam no local 
acionaram a polícia. 

Policiais civis foram 
até o local e com o ho-
mem encontraram joias e 
relógios. 

Ele foi preso em fla-
grante por roubo impró-
prio e permanece a dispo-
sição da Justiça. Colabo-
rou - Sarah BELLINE.

Pedestre 
roubado 
na Bady

Ao caminhar na avenida 
Bady Bassitt, às 21 horas da 
terça-feira, 2, um rio-pretense, 
de 51 anos, acabou sendo as-
saltado. 

Arma
Segundo o boletim de ocor-

rência registrado às 12h20 desta 
quarta-feira, 3, na delegacia de 
plantão, um criminoso se apro-
ximou da vítima e simulando 
estar armado exigindo objetos 
de valor. Temendo pela sua 
integridade física, o pedestre 
entregou o celular e R$ 300. 
O bandido fugiu para rumo 
ignorado.  A Polícia Civil de Rio 
Preto segue investigando o rou-
bo, sem pistas até o momento. 

PM resgata motorista de 
aplicativo sequestrada

A Polícia Militar libertou 
na madrugada desta quinta-
-feira, 04, uma motorista de 
aplicativo que foi sequestrada 
por criminosos na capital. 

Semáforo
Ela foi abordada em um se-

máforo e ameaçada com uma 
arma. Os bandidos assumiram 
a direção do veículo e foram 
para o Jaguaré, na zona oes-
te, onde foram interceptados 
pelos policiais. 

Em um dos casos 
bandidos furta-
ram toda aposen-
tadoria de uma 
idosa que estava 
num ônibus; ela 
perdeu R$ 1,3 mil

RIO PRETO

Câmera de loja filma acidente em rodovia
O circuito de monitora-

mento de um estabelecimento 
comercial filmou o acidente 
entre um Scania R113 e uma 
Honda NXR160 ocorrido por 
volta das 10h30 desta quar-

ta-feira, 3, na rodovia Décio 
Custódio da Silva, no bairro 
Caic, em Rio Preto. 

Manobra
Conforme o registro po-

licial, o motorista do cami-
nhão-trator fez uma manobra 
para entrar em um comércio 
causando a colisão. 

A vítima tentou frear, mas 
não conseguiu. O piloto, de 22 

anos, foi socorrido pelo Samu 
para a UPA Jaguaré. 

Lesão corporal
O caminhão-trator foi li-

berado para o seu condutor e 

a moto entregue para o pai do 
piloto. Na Central de Flagran-
tes, o caso foi registrado como 
lesão corporal na direção de 
veículo automotor e será in-
vestigado pelo 4º DP.

D
ivulgação

salto aconteceu às 23h30 da 
terça-feira, mas foi registrado 
na Central de Flagrantes no 
final da manhã de ontem, 3. 

Para a polícia, ela declarou 
que subia a via quando foi 
abordada por um marginal, 
que encostou um objeto em 
seu corpo exigindo que en-
tregasse o telefone. 

Com medo, a idosa passou 
o aparelho para o criminoso, 
que ordenou que permane-
cesse sentada enquanto fugia 
para rumo ignorado. 

No Plantão, ela contou 
que embarcou no coletivo na 
rua Bernardino de Campos, 
em frente a uma agência 
bancária, e desceu na XV de 
Novembro. 

Em seguida, entrou em um 
bar existente nas imediações 
e comprou um produto. Na 
hora de pagar, a idosa perce-
beu o furto. 

Além dos R$ 1,3 mil, os 
criminosos furtaram RG, CPF 
e dois cartões bancários. O 1º 
DP investiga o caso. 

um funcionário entregou o te-
lefone para os policiais, afir-
mando que tinha encontrado 
caído na rua e estava procu-
rando localizar o proprietário. 
O aparelho foi entregue à sua 
dona. Não há pistas, até o mo-
mento, sobre o paradeiro do 
automóvel e demais perten-
ces levados com a bolsa. 

O Noroeste Paulista se pre-
para para a centenária festa 
dedicada ao Senhor Bom Je-
sus dos Castores, na Diocese 
de Rio Preto. Com a presença 
mais que especial do padre 
Diego Lopes com a Novena, 
haverá também missas e a 
tradicional Caminhada, dessa 
vez, presencial. 
As Missas acontecerão no 
Santuário sempre a partir das 
20h. 
A preparação começou com a 
novena na última quinta-feira 
(28) de julho e será encerra-
da na sexta-feira (5 de agosto) 
no Santuário do Senhor Bom 
Jesus dos Castores com uma 
semana repleta de orações. 
A peregrinação como forma 
de agradecimento as graças 
alcançadas começa na noite 

Fiéis fazem a peregrinação do 
Bom Senhor Jesus dos Castores

ATÉ ONDA VERDE

A preparação começou 
com a novena na últi-
ma quinta-feira (28) de 
julho e será encerrada 
na sexta-feira 

desta sexta-feira, 05. Para ce-
lebrar a tradição, o Santuário 
Diocesano do Senhor Bom 
Jesus, está com uma grande 
estrutura para receber os mi-
lhares de fiéis. Movidos pela 
fé, os peregrinos irão percor-
rer à pé os mais de 20 km que 
separam Rio Preto da igreja 
em Onda Verde. 
Ao longo da madrugada do dia 
6, o “sacrifício” seguirá pela 
Rodovia Transbrasiliana (BR 
153) seguindo pela Estrada 
Vicinal que leva até Castores, 
um vilarejo de Onda Verde. 
Quem irá conduzir a Missa de 
abertura da Festa dedicada ao 

Senhor Bom Jesus é o bispo 
Dom Antônio Emidio Vilar, 
de Rio Preto. 

Virada
O encontro acontecerá à meia 
noite na “virada” da sexta, 5, 
para o sábado, 6. A expecta-
tiva são centenas de peregri-
nos. 
A concentração para a Cele-
bração Eucarística terá início 
às 23h45 (sexta-feira, 5 de 
agosto). A programação con-
tará, ainda, com outros nove 
horários de missa; sendo a 
última, às 5 da tarde (sábado, 
6 de agosto), novamente ce-

lebrada pelo bispo diocesano. 
Neste ano, haverá também o 
pedal “Romaria Bike” sain-
do da casa da mãe Nossa Se-
nhora de Fátima em direção 
à casa do filho, Senhor Bom 
Jesus em Castores. O santu-
ário Diocesano conta com a 
presença de todos que quei-
ram participar. A saída está 
marcada para as 03h20 da 
madrugada não sendo ne-
cessário inscrição. “Serão 55 
km para celebrar nossa fé. 
Interessados só chegar um 
pouco antes e estar bem ali-
mentado”, convida o Padre 
José Eduardo, organizador. 

Fiéis se preparam para peregrinar até o Santuário Bom Jesus dos Castores

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

NA BR-153

PRF e Concessinária  montam 
esquema de segurança

Para dar respaldo a tra-
dicional Romaria dos Cas-
tores, a Triunfo Transbra-
siliana, em conjunto com a 
Polícia Rodoviária Federal 
– PRF, está preparando 
uma operação de segurança. 

O trajeto se inicia do tre-
vo de Talhados, na altura do 
km 55, em Rio Preto, e segue 
até o trevo de Bom Jesus 
dos Castores, no km 41, em 
Onda Verde, para celebrar 
a festa do Bom Jesus dos 
Castores. 

A PRF informa que o 
esquema se inicia na sexta-
-feira (05), a partir das 16h.  
A Concessionária montará 
uma operação especial para 
proporcionar segurança aos 
fiéis. Durante toda a cami-
nhada, viaturas da frota da 
Concessionária, incluindo 
unidades de resgate e inspe-
ção de tráfego, estarão pre-
sentes entre os km’s 56 e 39 
acompanhando a procissão. 

A operação contará tam-
bém com Painéis de Men-
sagens Variáveis (PMV’s) 

móveis, com frases alertan-
do os motoristas sobre a 
existência de pedestres nas 
faixas de acostamento da 
via.  Esses equipamentos 
serão posicionados em pon-
tos específicos da BR-153/
SP: km 55 (sentido norte), 
km 44 (sentido sul) e km 40 
(sentido sul). Além disso, as 
faixas adicionais dos km’s 
43 e 48, no sentido sul e 41 
no sentido norte, serão par-
cialmente interditadas para 
utilização dos pedestres. 

A Concessionária reforça 
que o acostamento da rodo-
via não é para ser utilizada 
por pedestres, no entanto, 
orienta que os devotos uti-
lizem roupas claras para au-
xiliar na visibilidade à noite, 
lanternas, andem sempre 
enfileirados, não joguem 
lixo na rodovia e se hidra-
tem durante todo o percur-
so. Em casos de emergência, 
a Triunfo Transbrasilia-
na disponibiliza a Central 
de Atendimento 0800 72 
30 153, que funciona 24h. 

Divulgação

Namorado
Os PMs chegaram ao local 

após o namorado da vítima 
acompanhar a localização 
dela em tempo real por meio 
de telefone celular. Durante a 
ação que libertou a vítima, os 
criminosos atiraram contra os 
policiais. 

A PM prendeu um dos 
suspeitos, e outro morreu 
durante a troca de tiros. 
Colaborou - Sarah BELLINE. 

Concessionária prepara operação para Romaria dos Castores na BR

Arnaldo Antunes
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Entre os dias 21 de julho 
e 2 de agosto, onze dias, 18 
pessoas morreram em Rio 
Preto em decorrência da Covid 
19 e nos últimos 14 dias 1.646 
tiveram resultados positivos 
para a doença. A informação 
é do Boletim da Secretaria 
de Saúde divulgado na tarde 
desta quinta-feira (4). Maior 
numero de óbitos foi dia 25, 
7 óbitos. 

O total de pacientes inter-
nados na rede hospitalar em 
Rio Preto é de 45 pessoas. Vin-
te e quatro delas em UTIs e 21 
em quartos de enfermaria. Dos 
45, 17 são de Rio Preto. Onze 
em UTIs e 6 em enfermarias. 

COVID

Em onze dias, 18 pessoas morrem
Outros 28 são da região, 13 em 
UTIs e 15 em enfermarias. 

Desde o começo da pan-
demia, 521.758 pessoas pro-
curaram o sistema de saúde 
para fazer o exame. Segundo 
o Boletim, 91% delas foram 
testadas. 

Do grupo, 161.680 pes-

soas contraíram a doença e 
outras 360.078 receberam 
diagnóstico negativo. Entre os 
positivados, 3.161 morreram. 
Uma letalidade de 1,96%. A le-
talidade apenas em 2022, após 
a vacinação, caiu para 0,48%. 

Não é possível fazer uma 
comparação com o último Bo-
letim. Ele foi divulgado dia 21 e 
mostrou a evolução da doença 
durante 7 dias. Nele, foram re-
gistrados 1.147 casos positivos 
e no intervalo de 5 dias, foram 
7 mortes. A diferença entre 
eles é que mediram intervalos 
diferentes nos números dos 
dias de registro pela Secretaria 
de Saúde.

O número de novos casos chegou 
a 1.646 em 14 dias

O número de no-
vos casos chegou 
a 1.646 em 14 dias; 
dados são de bole-
tim da Saúde
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA 

“ASSOCIAÇÃO QUINTA DO GOLFE JARDINS” 
 

Pelo presente edital e nos termos do Estatuto da Associação 
Quinta do Golfe Jardins, ficam convocados todos os associados a se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no dia 
16 de Agosto de 2022 às 19 horas em primeira convocação, com quórum mínimo 
de 50% (cinquenta por cento), ou em segunda convocação às 19h30 minutos, com a 
presença de qualquer número de associados, no salão de festas da “Associação 
Quinta do Golfe Jardins,  nesta cidade de São José do Rio Preto- SP. 
Após o término da Assembleia Geral Ordinária, terá início a Assembleia Geral 
Extraordinária. 
 
Assembleia Geral Ordinária. 

1) Prestação de contas de 09/2021 à 07/2022. 
2) Previsão orçamentária 2022/2023. 

  
Assembleia Geral Extraordinária. 

1) Contratação de novos vigias para o período noturno.  
2) Contratação de funcionários para limpeza de área de lazer.  
3) Apreciar e votar orçamentos para obra da quadra de Beach Tênis. 
4) Apreciar e votar orçamentos para cobertura lateral do prédio da administrativo. 
5) Aprovação de orçamento (verba) para festas em datas comemorativas do 

condomínio. 
6) Criação de comissão para revisão dos itens de segurança do condomínio.  
7) OBRAS; 

- Ratificação sobre execução de muros confrontantes nas residências. 
- Suspenção e bloqueio de obras devido irregularidades.   
- Retificação de regras para execução de armários internos.  

8) Outros assuntos de interesse da Associação. 
 
Observações: 

Os associados presentes só terão direito a voto se estiverem em dia com as taxas 
associativas, conforme § 2º do artigo 35 do Estatuto Social. Os associados que não 
puderem estar presentes, só poderão ser representados através de procuração 
específica com firma reconhecida conforme § 2º do artigo 47 do Estatuto Social. Os 
associados ausentes estarão sujeitos as decisões da assembleia, não cabendo 
arguições posteriores. Todas as decisões tomadas em assembleia são de suma 
importância para os associados, assim contamos com a participação de todos. 

 

São José do Rio Preto, 3 de agosto de 2022. 
 
 
 
Associação Quinta do Golfe Jardins  
                Rafael Barufi 
             Diretor Presidente  

Editais

Zoo recebe sete macacos intoxicados; 
dois deles não resistem e morrem

MEIO AMBIENTE

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O Zoológico Municipal de 
Rio Preto recebeu entre esta 
quarta, 3, e quinta-feira, 4, sete 
macacos com sinais de into-
xicação. Dois desses animais 
não resistiram e morreram na 
madrugada desta quinta-feira. 

Inicialmente, chegaram ao 
zoo dois macacos-prego res-
gatados na Mata dos Macacos, 
em ação conjunta com a Polícia 
Ambiental e com participação 
do Centro de Controle de Zoo-
noses. 

“Foram duas fêmeas, com 
idade estimada entre 5 e 8 
anos, com sintomas de inco-
ordenação motora, deambula-
ção, apatia, apraxia e letargia. 
Uma delas possivelmente foi 
vítima de agressão também, 
pois chegou com ferimentos 
no rosto e uma fratura com-
pleta de fêmur e vai passar por 
cirurgia”, afirma o veterinário 

e coordenador do Zoológico 
Municipal, Guilherme Guerra 
Neto. 

Saguis
Depois, o zoo recebeu dois 

saguis-de-tufos-pretos, res-
gatados no Parque Ecológico 
Educativo Danilo Santos de 
Miranda, conhecido como 

Parque Ecológico Sul. “Eles 
começaram a apresentar os 
mesmo sinais dos animais res-
gatados na Mata dos Macacos, 
perderam a força e caíram da 
árvore. Nós recebemos, fize-
mos o tratamento de emergên-
cia, mas a sintomatologia deles 
estava muito grave, inclusive 
com consequências neuro-

lógicas, e eles acabaram não 
resistindo na madrugada”, diz 
Guilherme. 

Família
Na manhã desta quinta-fei-

ra, 4, um novo sagui trazido do 
Parque Ecológico Sul chegou 
ao zoológico, com incoorde-
nação motora e dificuldade 

respiratória. Há a indicação 
que os três animais resgatados 
no local pertençam à mesma 
família. Ele passa por exames. 

Na ocorrência da Mata dos 
Macacos, foi encontrada ainda 
uma armadilha para macacos, 
o que levantou a hipótese 
inicial de que os ataques po-
deriam estar ligados à biopi-
rataria (tráfico de animais). 
Outra suspeita, que ganha 
mais força, é que os ataques 
sejam relacionados aos casos 
de varíola dos macacos, ainda 
que esses animais não façam 
parte da cadeia de transmissão 
da doença. 

Transmissão
“Esse tipo de varíola leva 

esse nome porque o vírus 
monkeypox, que causa a do-
ença, foi inicialmente iden-
tificado na década de 1960, 
em macacos que estavam em 
laboratório. Mas a transmis-
são da doença não se dá do 
macaco para o homem e sim 
de pessoa para pessoa, por 
meio do contato íntimo, da 
proximidade”, alerta a gerente 
do Departamento de Vigilância 
Epidemiológica da Secretaria 
de Saúde de Rio Preto, An-
dreia Negri. “Por isso, pedi-
mos que a população não faça 
nada contra esses animais, 
nenhum tipo de violência, 
porque eles não transmitem a 
varíola dos macacos”, reforça. 

Zoo resgata sete macacos intoxicados; dois não resistem e morrem

Na manhã desta 
quinta-feira, 4, um 
novo sagui trazido 
do Parque Ecológico 
Sul chegou ao zoo-
lógico com sintomas 
de intoxicação

Macacos não 
transmitem 
a varíola, 
afirma Saúde

A coordenadora da 
Vigilância da Saúde, An-
dreia Negri, pede para 
que a população não cace 
ou elimine os macacos 
que vivem nas matas pró-
ximas da cidade ou de 
rios da região por causa 
da doença Varíola dos 
Macacos.

Informa em um vídeo 
distribuído pela Secre-
taria de Saúde, a doença 
se chama Varíola dos 
Macacos porque o vírus 
foi identificado em um 
macaco num laboratório 
na década de 1960. Por 
isso, pede que a doença 
seja chamada de Monke-
ypox. Negri reafirma o 
que disse ao DHoje na 
edição desta quarta-fei-
ra, sobre a doença. Ela é 
transmitida em contatos 
íntimos entre pessoas, 
muitas vezes em relações 
sexuais, e por contamina-
ção de superfícies. 

Uma sugestão é, em 
caso de suspeita, se diri-
gir a um serviço médico. 
Todos, segundo ela, estão 
preparados para identi-
ficar e tratar a doença. 
Outra regra é não dividir 
toalhas e nem lençóis 
com uma pessoa com 
suspeita ou comprovada-
mente com a doença.

Da REPORTAGEM

Divulgação

BRASILEIRÃO

Mirassol vai a Paraíba e fica no empate com Botafogo

Nesta quarta-feira (3), Mi-
rassol e Botafogo-PB acerta-
ram suas pendências com a 
tabela. Os times foram a campo 
no Almeidão, em João Pessoa 
(PB), em jogo atrasado da 12ª 
rodada do Campeonato Brasi-
leiro Série C e empataram por 
1 a 1. Em jogo bastante faltoso 
e com poucos lances de perigo, 
ficou pior para os mandantes, 
que perderam a chance de con-
firmar a vaga para a segunda 
fase da competição. 

O jogo não ocorreu junto 
aos demais na 12ª rodada de-
vido a um pedido do Ministério 
Público, aceito pela CBF, por 
conta da falta de contingente 
da Polícia Militar, que estava 
empregada nas Festas Juninas 
no estado paraibano. 

O time paulista é o líder, 
porém agora com 33 pontos, 
aumentando a vantagem para 
o vice Paysandu (30), para 
três pontos. Já o Botafogo-PB, 
segue em quinto lugar com 

28 pontos, dentro da zona de 
classificação, a três do nono 
colocado, o Aparecidense-GO 
(25), primeiro time fora do G8. 

Mirassol e Botafogo fi-
zeram um primeiro tempo 
equilibrado, com cada time do-
minando uma parte do tempo. 
Quem começou melhor foram 
os paulistas. Primeiro chegou 
com Roberson, cabeceou e 
Victor Golas fez grande defesa. 
Pouco tempo depois, aos sete, 
Matheus Oliveira abriu o pla-
car, em bela cobrança de falta. 
A falta estava posicionada no 
lado esquerdo, o goleiro Golas 
quis adiantar pensando em um 
possível cruzamento e o meia 
mandou direto para o gol. 

Depois do gol, os papéis 
se inverteram. O Botafogo 
começou a tomar as ações 
do jogo. Leilson fez grande 
jogada e cruzou para Adilson 
Bahia cabecear, parando em 
grande defesa de Jefferson. Na 
segunda, o atacante paraibano 
venceu o arqueiro do Mirassol. 
Após grande jogada de Leil-

son, Adilson subiu de novo e 
cabeceou no canto do goleiro, 
empatando a partida. 

Com o empate, o jogo ficou 
truncado no meio campo e 
com o gramado encharcado, as 
faltas foram as protagonistas. 
As duas equipes não consegui-
ram obter sucesso no ataque 
e o placar permaneceu até o 
intervalo. 

O segundo tempo começou 
no mesmo estilo que terminou 
o primeiro. Jogo muito trun-
cado no meio campo, onde as 
poças de água insistiam em 
existir e com muitas faltas. O 
Mirassol conseguia certa supe-
rioridade, mas não conseguia 
traduzir em finalizações. A 
única foi um chute de Matheus 
Oliveira que acertou o lado de 
fora da rede. 

Pela 18ª e penúltima roda-
da da primeira fase, no interior 
paulista, o Mirassol recebe o 
Vitória-BA, no José Maria de 
Campos Maia, no domingo (7), 
às 19h. O Botafogo recebe o 
Figueirense-SC, no Almeidão, 

em João Pessoa (PB), na se-
gunda-feira (8), às 20h.

Da REDAÇÃO

Mirassol fica no empate na Paraíba

Leo Roveroni/Agência Mirassol 
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POSSE
A ARLEC-Academia Rio-pretense de Letras e Cultura,-
que tem este colunista como cerimonialista,promove 
hoje no Ypê Center Hotel,com jantar festivo após,a 
posse dos novos acadêmicos.Minhas boas vindas aos 
novos acadêmicos:Ângelo Soares,Cleber Júnio Fal-
quete,Elma Eneida Bassan Mendes,Eudes Quintino de 
Oliveira Jr.,Patrícia Reis Buzzini e Pérsio Luis Marconi 
e membros honorários,Accacio de Oliveira Santos Jr e 
Isabel Pimenta Fernandes.

POLÍTICA
Amanhã, a partir de 17 horas,Karabet e Márcia Bagda-
ssaryan recebem para um happy hour em sua casa no 
Débora Cristina,para que o delegado de Polícia Fede-
ral,André. Kodjaoglanian,apresente a plataforma de 
sua candidatura a deputado estadual.

EXPOSIÇÃO 
Sucesso de público, a exposição itinerante História em 
Quadrões-Pinturas de Mauricio de Sousa, chega a Rio 
Preto de hoje a 1º de outubro,no Espaço Galeria no Sesi 
e é idealizado pela Mauricio de Sousa Produções,com 
realização do Sesi-SP.A propósito,  Maurício de Souza 
anunciou que está chegando a hora da “Turma da Mô-
nica” ganhar um personagem LGBT. Segundo ele,é uma 
realidade que precisa estar retratada no gibi mais fa-
moso do Brasil.E já que faz assunto, na equipe de Mau-
rício de Souza, atua um rio-pretense.Chama-se Evan-
dro e é filho de Roberto e Liliana Konarski Rigonatti.

A VOZ
A editora Oficina do Livro está lançando a obra “A voz”, de 
Maria Helena Brito Izzo,em homenagem ao grande locutor 
Antonio Celso Cipolla,dono de uma voz deliciosa e incon-
fundível,que inovou a história do rádio nos anos 70 e 80 
e cujos programas em nossa cidade,eram líderes de au-
diência pela qualidade musical.Antonio Celso tem em Rio 
Preto, um irmão,o empresário radiofônico Sorroche Neto.

ANIVERSÁRIOS
Esses, os aniversariantes da semana:5, sexta-feira: 
Dia do Carteiro,Dia do Farmacêutico,Dia Nacional da 
Saúde,nasceu o marechal Deodoro da Fonseca,nasceu 
Neil Armstrong-primeiro homem a pisar na lua,Padre 
Jarbas Brandini Dutra,Jorge Youssef  Zahr,Lorena Ha-
ddad da Fonseca,secretário municipal Mário Soler,da 
Comunicação;Nélio Galvão Martins Filho,Nilce de Jesus 
Bonalumi Gomes, Regina Vidal Nagamine,Marcus Viei-
ra,Tatá Soubhia,Ana Clara Verdi Fleury,vereador Mar-
co Rillo, Paulinho Pachá.6, sábado :Nasceu Alexander 
Fleming - descobridor da penincilina,Ana Maria Miziara 
Gonzáles, Irene Ravache,João José Arid Filho,João Ro-
berto Cocenza, Marilda Lerro Pereira dos Santos,Rena-
to Beolchi,Celita Jackson, Marina Ottoboni Rossi,Rena-
ta Manfrin Gussoni, Consuelo  Martinez Neves, Marilia 
Ribeiro Funes.7, domingo: Marco Aurélio Pires Costa,-
Galib Jorge Tanuri, Caetano Veloso,Fernanda Ismael,-
Gerusa Souza Polotto, Luciano Ferreira, Paulo Sérgio 
Valle,Paulo Skaf,Raul Gazzola,Vera Holtz,Vera Lígia 
Menezes,Valdecir Buosi. 8, segunda-feira: Aniversá-
rio de Votuporanga, Dia dos Bandeirantes,Rosane Be-
olchi Tavares,Susana Mara Fernandes Araújo, Dustin 
Hoffman, Guilherme Oliani Vieira da Silva, João Manoel 
Costa dos Santos. 9, terça-feira: Bijou Fagundes Ri-
beiro, Carlos Gabriel de Figueiredo,César Giobbi,Dori-
nha Vinha,Fafá de Belém,ex-governador, Luiz Antônio 
Fleury Filho,Melanie Giffith,Renato Vita Medina, Rena-
ta Rubio.10, quarta-feira: 1912-nasceu em Itabuna, o 
escritor Jorge Amado, Dia do Médico Veterinário,Ânge-
la Martinelli,Antonio Banderas, Bianca Ragazzi Sodré, 
Cristiane Lobanco Villa, Eliana Pittman, Fábio Assun-
ção, João de Jorge Júnior.11, quinta-feira: Dia do Advo-
gado, Dia do Direito, Dia da Pendura, Dia da Televisão, 
Dia do Estudante,Dia do Garçom, Dia do Hoteleiro,Dia 
do Magistrado,Iza Urbinatti,Lea Ortunho Nogueira, Ma-
ria Tereza (Pituca) Camargo Lopes, Edicleia Batista.

FESTA-SHOW
Tendo como tema “De Volta ao Jardim de Infância”,Carmen, 
sem dúvida alguma,a melhor festa à fantasia de Rio Preto,pela 
irreverência e criatividade dos trajes dos convidados,acontece 
dia 20 de agosto,sábado,a partir de 23 horas,no Espaço Viva 
Águas Claras E terá como atrações, a McMirella,Don Juan,Re-
ddy Allor,Ricardo Prado,Marco Neto,Rahd,Bola, Sanndy, Ma-
theus Caparroz, Sambauê, Marlon & Serginho, Wendel Holan-
da, Ale Carvalho, Nando, Brenda Arnal, Bruno Garcia e AMJ. A 
festa é 100% open bar e apesar de ter target focado nos adul-
tos, oferecerá brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce. 

ATO CIVILIZATÓRIO I
Após uma luta de 15 anos,a Acirp venceu por unanimidade na 
Justiça, a ação direta de inconstitucionalidade que dispõe do ho-
rário de funcionamento no comércio,a despeito da oposição dos 
comercíarios. Agora quem quiser,pode abrir seu estabelecimen-
to no período noturno e aos domingos,como em muitas cidades 
europeias,canadenses e norte-americanas.À luz da Lei,é claro.

BENEFIT
Que maravilha!A renda total do estacionamento da 15ª 
edição do Oba Festival-que deixou seu ninho onde nas-
ceu, em Votuporanga e a partir do ao que vem,aterris-
sará com cintilância,pompa e glória em Rio Preto, será 
doada para o nosso Hospital de Base.Não é nada, não é 
nada mas a expectativa dos organizadores,é receber em 
torno de 20 mil foliões por noite entre 18 e 21 de feverei-
ro no Recinto de Exposições Serão mais de 15 atrações 
entre cantores DJs  e trios elétricos,y compris. Gusttavo 
Lima e Ivete Sangalo. O Oba Festival é hoje um carnaval 
de respeito e um dos mais importantes do país.

THE BEST I
Pela primeira vez,a Casa do Porco de propriedade dos 
chefs Janaina e Jefferson Rueda,restaurante estrelado 
na Praça da República, em São Paulo,ficou em 7º lugar 
no ranking dos melhores restaurantes do mundo,a me-
lhor colocação para um brasileiro, integrando a lista 
do The 50 Best of 2022. Na última edição estava na 17ª 
colocação.A premiação aconteceu em meados de julho 
em Londres.O dinamarquês Geranium,no centro de Co-
penhague,foi eleito o melhor restaurante do mundo.O 
segundo lugar ficou com o Central,do casal de chefs Vir-
gílio Martinez e Pia León,em Lima,no Peru.O Oteque,em 
Botafogo, no Rio,foi o segundo colocado entre os brasi-
leiros, classificando-se em 47º lugar.

THE BEST II
Produzido em Santo Antonio do Pinhal,aqui no interior 
de São Paulo e em Encruzilhada do Sul,no Rio Grande do 
Sul,o azeite Sabiá, foi eleito pelo segundo ano consecu-
tivo,um dos cinco melhores blends do mundo pelo mais 
tradicional concurso italiano,o milanês L’Orciolo D’Oro.

ATO CIVILIZATÓRIO II 
Boa, prefeito O nosso alcaide enviou projeto que obriga a 
secretaria responsável,a comunicar a secretaria municipal 
de Trânsito e a população com antecedência,toda vez que 
uma obra for obstruir ruas. Aliás toda vez que aparece uma 
rua interditada,sem aviso prévio,quem paga é a genitora.

PREMIADA 
A artista plástica Maria Helena Curti, acadêmica da ARLEC, tem 
muito a comemorar amanhã, no jantar de posse dos novos aca-
dêmicos da entidade. Acaba de saber pela secretaria de Turismo 
e Culturade Olímpia, que faturou os dois principais prêmios do 
Pavilhão de Artes do Festival do Folclore de Olímpia. Carnaval 
I com a Medalha de Ouro e Carnaval II com o Prêmio Aquisição.

NOVO CHEF
A Diretoria Jesus Martin Neto resolveu investir na me-
lhor de qualidade da cozinha do Automóvel Clube,um 
dos pontos fracos da atual administração e contratou 
o chef Guilherme Sandinello,que apesar de jovem,a-
tuava na unidade do Morumbi do Santo Grão,que tem 
unidades também na Oscar Freire,na Cidade Jardim e 
em Moema.A estreia do chef Guilherme será neste do-
mingo,mas ele já afia as facas para sua entrada oficial 
no almoço do Dia dos Pais,dia 14.

OLÉ !
Estimulado pelo sucesso e ótimos resultados da Bar-
raca Espanhola na Festa das Nações do São Judas,o 
presidente da Casa de España,Nelsinho Lóes, quer pro-
mover uma outra noitada de “Puchero Campeón” no fi-
nal de agosto ou início de setembro.

RODOVIÁRIA 
O prefeito Edinho Araújo deverá reunir a imprensa e 
autoridades nos próximos dias,para mostrar no meio 
da obra da Estação Rodoviária,com um caprichado 
audiovisual ali instalado,como será a nova estação 
quando for inaugurada no ano que vem.O projeto de-
verá impressionar os presentes, pela beleza.

ATRAÇÃO 
Oba! o Gin Morrison, hoje um dos hits das festas elegan-
tes de Rio Preto, fabricado aqui por Marcelo Cherubini 
Ennes de Lima e seu sócio Manuel Mendes Boldrin,será 
uma das atrações da Noite Italiana que vou promover 30 
de setembro no Espaço Victoria.No meu Feijão Chique, 
fez o maior sucesso.

HOMENAGEM 
Todas as mesas para o Baile do Dia dos Pais,marcado 
para hoje,com a animação do grupo “Homens de Preto”, 
se esgotaram.A Diretoria do Automóvel Clube resolveu 
colocar mais 25 mesas para atender aos pedidos de 
sócios que ficaram na lista de espera.O evento ofere-
cerá um buffet de massas e sócios pagam R$ 60,00 e 
não-sócios, R$ 90,00. O sucesso já está garantido.

HOMENAGEM AOS PAIS
Palavras não são suficientes para expressar o quanto somos 
gratos aos nossos pais,pessoas fundamentais na educação 
de seus filhos e na maior parte das vezes,um exemplo na 
vida.A vida, aliás,passa rapidamente e quando nos damos 
conta, não sobrou tempo e até coragem,para dizer o quanto 
nossos pais são importantes na nossa vida e no nosso dia a 
dia.Nos momentos de alegria e de tristeza,sempre procura 
estar junto dos filhos,e por isso é possuidor de todo o carinho 
e admiração, ensinando-os a serem fortes, a demonstrar sua 
opinião com personalidade e equilíbrio. Sustentam sempre 
um sorriso largo no rosto e vêem positividade até nas piores 
situações.Para muitos, seus pais já se foram e são hoje a es-
trela no céu que os guia e os conforta nas noites mais escu-
ras.São as boas lembranças de sua amizade e sabedoria que 
fazem seus filhos sorrirem.Para esses pais, a homenagem 
desta coluna.Feliz Dia dos Pais!

CHAMPÃ & CAVIAR
*Massimo Barletti assina a feijoada de 

amanhã no Donna Maria, a partir de meio-dia.

*Com hits super–dançantes, será apresentado 
na noite de amanhã,a partir de 21h30 no Teatro Paulo Mou-

ra,o show “ Embalos de Sábado à Noite”. É show para não 
deixar ninguém sentado.

*Agradeço à Diretoria Hughes Rezende do 
Monte Líbano,através da diretora social Katllyn Caran,pelo 

convite para o Baile do dia dos Pais,dia 12 de agosto,com 
animação dos Titãs.

*O almoço dos Pais no Automóvel Clube,terá ani-
mação infantil, monitores , além de distribuição de pipoca e 

algodão doce.A música será assinada por Bozó & Amigos.

*Na próxima terça-feira o grupo HCT Terça,que 
reúne parte da ala masculina associada do  fechadíssimo 

Harmonia, tem jantar no salão de festas.No cardápio prepa-
rado por Florêncio Batista, Galeto assado e arroz à grega. 

*Terça também a presença de Guilherme 
Benchimol da XP Investimentos, no jantar da Lide Noroes-

te, sob o comando de Marcos Scaldelai.

*Ainda na terça, o cocktail de lançamento 
das feirasThamin Health e Thamin Skin& Hair pelo médico 

Edmo Atique Gabriel no Riopreto Shopping Center.

*Boa União Brasil! A escolha do deputado 
federal Geninho Zuliani para candidato a vice- governador na 

chapa de Rodrigo Garcia, vai somar votos.

*Eloisa Ottoboni Rossi e a filha Marina, che-
gam na próxima semana de circulada de bike pela Borgogne.

A6| 

Titular da cadeira de Nº22 da ARLEC-Academia 
Rio-pretense de letras e cultura

PRESIDENTE DA DIRETORIA
SOCIAL DA 

PAIS VALOROSOS:O médico Alberto Pedro Ribeiro Silva, o Beti-
nho, com as filhas Eduarda, Manuella e Beatriz.

O Comandante do Exército,General de Exército Marco Antonio 
Freire Gomes comanda hoje em Brasília a solenidade de Passa-
gem do cargo do Departamento Geral de Pessoal,de Lourival Car-
valho Silva para o general rio-pretense João Chalella Junior (foto).

PAIS VALOROSOS: o empresário Michel Ghantous e os filhos 
Thaynná Michel e Ravi Michel.
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EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2019000427781 01507/06 A DOURADO RESTAURANTE ME Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000432618 01103/09 A F PEREIRA & V F PEREIRA GAS 
LTDA ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000086627 02077/18 ADRIANA DE FATIMA SOUSA Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000428047 01794/06 ADRIANA QUERINO DIAS ME Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000221441 01738/10 ALESSANDRA ZANETONI ME Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000113971 01395/15 ALEXANDRA REGINA SISCAR BARUFI Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000084996 01731/16 ALEXANDRITE ESTETICA E LASER 
S/A

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000221560 01744/10 ANA RENATA SANTOS DOCERIA ME Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000051579 00160/22 ANDRESSA DE CASTRO MALAGOLI Cadastro / Licença de Funciona-
mento Inicial

2019000429507 01723/07 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA PARA-
GUASSU

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000428103 01121/99 APARECIDA CRISTINA MARINELLI Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000432207 01792/09 APARECIDA LUIZ DA SILVA & CIA 
LTDA ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000427563 00371/06 APARECIDO CARLOS BESSA ME Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000429602 00124/07 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 
BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000070784 00197/22 ASSOCIACAO RIOPRETENSE DE 
PROMOCAO DO MENOR ARPROM

Cadastro / Licença de Funciona-
mento Inicial

2019000427758 01279/06 BALTICO AUTOMOVEIS LTDA Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000428493 01540/07 BAR DA HORA RIO PRETO LTDA Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000150153 00009/99 BIONATUS LABORATÓRIO BOTÂNICO 
LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2019000429014 01544/07 BORGES LACERDA & LACERDA LTDA 
ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000430088 00093/12 BRUNO RAIMUNDO SANGALETTI ME Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000116064 02304/15 CAIRES & SA DROGARIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000131448 02304/15 CAIRES & SA DROGARIA LTDA Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000203448 02304/15 CAIRES & SA DROGARIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000027226 00527/19 CAMARGO, CRUZ & GUARESEMIN 
LTDA ENCERRADA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000115314 02408/19 CARLA CAROLINA MUNIZ GERALDEL-
LI 42093743850 ENCERRADA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000221885 00004/18 CASA DE PORTUGAL DE SAO JOSE 
DO RIO PRETO

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000221576 01029/10 CBV SAMPAIO DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS PARA CÃES E GATOS 
LTDA ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2020000245014 00271/99 CENTRO DE ENDOSCOPIA RIO PRE-
TO S/C LTDA

Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000194434 00780/19 CENTRO DE ENDOSCOPIA RIO PRE-
TO S/C LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000205711 00780/19 CENTRO DE ENDOSCOPIA RIO PRE-
TO S/C LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000163887 01697/06 CENTRO DE LITOTRIPSIA LTDA EN-
CERRADA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000163893 00810/06 CENTRO DE LITOTRIPSIA LTDA EN-
CERRADA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000074412 01109/15 CENTRO MEDICO RIO PRETO S/A Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2021000074419 01109/15 CENTRO MEDICO RIO PRETO S/A Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2021000074429 01109/15 CENTRO MEDICO RIO PRETO S/A Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000221460 01739/10 CEREALISTA PIMENTA & FERNANDES 
LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000432607 00781/09 CHOPERIA E ESPETINHO RIO PRETO 
LTDA ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000118774 01262/00 CLÍNICA MÉDICA CORRÊA & CORRÊA 
LTDA ENCERRADA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000138415 01348/17 CLINICA MEDICA RAMOS DE GAS-
TROENTEROLOGIA E COLOPROCTO-
LOGIA EIRELI ENCERRADA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000016935 00237/02 CLINICA VASCULAR HC LTDA Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000424817 0444/04 CONDOMINIO RESIDENCIAL PRIMA-
VERA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000112668 00318/22 CUSTODIO E VOLPANI LTDA Cadastro / Licença de Funciona-
mento Inicial

2022000221966 00845/09 DANIELA DE MORAES GIORGI Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000221423 01985/14 DANILA ALVES DE ALMEIDA OLIVEIRA 
35693599809

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000168704 01198/21 DC ODONTOLOGIA LTDA Cadastro / Licença de Funciona-
mento Inicial

2021000168706 01199/21 DC ODONTOLOGIA LTDA Cadastro / Licença de Funciona-
mento Inicial

2019000432215 00727/09 DONISETE E GARGIONE LTDA ME Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000347323 02223/19 DROGARIA SÃO PAULO S/A Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000221895 02146/09 ELAINE CRISTINA SANCHES RESTAU-
RANTE ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000429287 01722/07 EULAINE VAZ DO AMARAL TOMAZ Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000428098 01189/99 EURIPEDES CARLOS DO PRADO Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000221549 00674/10 FEDOZZI LAGE & SILVA JACINTO 
LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000133728 00513/99 G A ANCHIETA FILHO & CIA LTDA Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000115321 00612/20 GABRIELA CAROLINA ALVES MORAIS Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000072973 01211/10 GASTROCIRURGIA SERVICOS MEDI-
COS LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000432308 01581/09 GB RIO PRETO COMERCIO DE ALI-
MENTOS E BEBIDAS LTDA ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000221432 01959/14 GEOVANA CONCEICAO DE JESUS 
FELIPE 36537006805

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000432285 00226/01 GERALDO BUOSI RIO PRETO ME Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000111101 01778/13 GOYAZ PHARMA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA ME

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000122476 01753/07 GUY SOARES DE SORDI Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000205840 00516/98 HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE 
MENEZES

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000205842 00516/98 HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE 
MENEZES

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000205845 00516/98 HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE 
MENEZES

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000211651 00516/98 HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE 
MENEZES

Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000211655 00516/98 HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE 
MENEZES

Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000211658 00516/98 HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE 
MENEZES

Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2019000432370 00583/09 ICE RP PLAZA COMERCIO DE SOR-
VETES LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000345488 00294/99 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE S J 
R PRETO LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2021000345490 00294/99 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE S J 
R PRETO LTDA

Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2021000345493 00294/99 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE S J 
R PRETO LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica
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2022000040483 00294/99 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE S J 
R PRETO LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2021000338882 02623/21 INSTITUTO PRÓ CARDIACO RIO 
PRETO LTDA

Cadastro / Licença de Funciona-
mento Inicial

2021000354685 00933/14 INVASIVE COMERCIO E IMPORTAÇÃO 
DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA-
LARES LTDA EPP

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2021000354683 00721/13 J C LOURENCO COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 
LTDA ME

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000002057 02185/17 JOSIANI DE SOUZA GOMES ME EN-
CERRADA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2018000345684 00486/05 KALIRANI REFEIÇOES LTDA EPP Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000433717 01440/12 LENI FRANCISCA PIRES ME Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000428524 01595/07 LLM SIQUEIRA LIVRARIA LTDA EPP Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000429691 01656/07 M C DA SILVA REQUENA SERV FESTA Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000428060 00243/09 M J ESTRUTUTRAS METALICAS LTDA 
ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000034732 01693/20 M P M SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000429057 01582/07 M VINI CAFETERIA LTDA Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000428466 01866/07 M&A COMERCIO DE BATATAS REC-
HEADAS LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000221585 01816/10 MARCIO JOSE LOPES PIZZARIA ME Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000073792 00201/22 MARCO RICARDI DE ABREU Cadastro / Licença de Funciona-
mento Inicial

2019000428440 01554/07 MARIA CONCEBIDA TULLER ME Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000429588 01418/07 MARIANA MENDES CARLI RIO PRETO 
ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000117129 01793/17 MIRIAN BRUSADELLI MACEDO FER-
REIRA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000221402 01818/09 MOLINARI & ISHIDA LTDA ME Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000428062 01797/06 MONTELETRICA RIO PRETO LTDA Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000007727 02296/19 MULTMED RIO PRETO CLÍNICA MÉDI-
CA LTDA ENCERRADA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000007730 01367/18 MULTMED RIO PRETO CLÍNICA MÉDI-
CA LTDA ENCERRADA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000432265 01342/09 NELCINA MARIA DE SOUZA LANCHO-
NETE ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000221862 00107/10 NIVALDO FREIRE RIO PRETO ME Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000122481 00825/04 NUCLEO DA VISAO LTDA Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000432212 01616/09 O B DE OLIVEIRA ALMEIDA ME Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000110207 00746/00 PANIFICADORA CANESIN LTDA EN-
CERRADA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000221571 00995/10 PATRICIA MARIA RISSO & CIA LTDA 
ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000154908 00756/19 PATRUS TRANSPORTES LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade

2019000432401 00585/09 PORTO RICO EMPREENDIMENTO E 
PARTICIPACAO LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000427847 01745/06 POSTO JACARANDA RIO PRETO 
LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000427889 00322/06 POSTO MONTE CARLO BADY LTDA Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000128441 00239/20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000150008 01587/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000150017 00239/20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000150027 01498/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000162521 01847/04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000166002 00639/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000166007 00639/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000176118 00643/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000202721 00781/22 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Cadastro / Licença de Funciona-
mento Inicial

2022000202758 01940/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000202769 01940/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000202785 01940/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000202790 01940/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000202835 01823/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000202846 00996/20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000202853 01102/11 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000202864 00634/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000202875 00947/19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000202892 00919/19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000202898 00919/19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000202901 00919/19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000202908 01305/13 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000202910 01305/13 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000202913 00809/09 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000202925 00398/02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000202933 00798/17 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000208341 00586/15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000208350 00586/15 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000221483 01010/10 PRIMOS SERV FESTAS LTDA ME 
ENCERRADA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000221449 00768/10 PRISCILA SILVA Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000358035 01209/19 RAROCLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI 
ME

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2021000358041 01844/19 RAROCLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI 
ME

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2019000427799 00777/06 REDE RECAPEX PNEUS LTDA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000428587 00077/07 RODRIGO ROMANO CONVENIÊNCIA 
LTDA EPP

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000432255 01186/09 RODRIGO VENANCIO DE OLIVEIRA 
ALIMENTOS ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000428505 01594/07 ROMES DOS REIS LACERDA ME Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000221417 01842/09 SANDRA REGINA DE BARROS SOUZA 
ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000428459 01921/03 SANTO CAFE LANCHES E SUCOS 
RIO PRETO LTDA ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000427705 01329/06 SERGIO ALTAIR STRINGHETTA Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000428409 01077/07 SERGIO RICARDO GONÇALVES 
TEIXEIRA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000429673 01841/07 SISTEMA FACIL INCORPORADORA 
IMOBILIARIA SAO JOSE DO RIO PRE-
TO III SPE LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000427853 01389/06 SOCIEDADE EDUCACIONAL OSVAL-
DO CRUZ

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000083905 00027/09 SONIA MARIA DA SILVA BURGATI Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000109158 00332/02 SPOT CABELEIREIROS E COMERCIO 
DE COSMETICOS LTDA ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000109162 00700/18 SPOT CABELEIREIROS E COMERCIO 
DE COSMETICOS LTDA ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000221832 01003/10 THAISA MARA JOBES GONÇALVES 
JULIANO ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000432202 00755/09 THIAGO BILIA SECCHES Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000179481 00068/11 UNILABOR PROTESE ODONTOLOGI-
CA LTDA ME

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000189087 01811/20 UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA 
DE TRABALHO MEDICO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000189101 01811/20 UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA 
DE TRABALHO MEDICO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000221475 01726/10 VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS 
10289138850

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000427879 01671/06 VALDELICE IGNACIO DOS SANTOS 
ACOUGUE ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000427863 00196/06 VALDIR ZANONI PATRIZZI ME Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000433828 01312/06 VALDIRENE BACCO ME Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000034740 01405/16 VALESKA DE CASTRO GARRETANO 
GARCIA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS
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2022000047563 00143/22 VICTORYA CATRICALA FERNANDES Cadastro / Licença de Funciona-
mento Inicial

2022000078642 00291/02 VINCENZINA SANTANGELO Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2019000427868 01642/06 WANDERLEY MOREIRA DE PADUA 
ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2021000353616 02353/21 ZAQUENIRA BATISTA BELCHIOR DE 
OLIVEIRA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 
CEVS

EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000051660 01617/00 ALEX TADEU MARTINS Renovação de Licença de Funcio-
namento

2021000051670 00231/21 ALEX TADEU MARTINS Cadastro / Licença de Funciona-
mento Inicial

2021000125068 01617/00 ALEX TADEU MARTINS Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2021000248023 00326/18 C R JORDÃO CLINICA ODONTOLOG-
ICA ME

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2020000245018 00271/99 CENTRO DE ENDOSCOPIA RIO PRE-
TO S/C LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2020000245025 00271/99 CENTRO DE ENDOSCOPIA RIO PRE-
TO S/C LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000212482 00780/19 CENTRO DE ENDOSCOPIA RIO PRE-
TO S/C LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2019000412282 02473/19 DC ODONTOLOGIA LTDA Cadastro / Licença de Funciona-
mento Inicial

2019000412291 02474/19 DC ODONTOLOGIA LTDA Cadastro / Licença de Funciona-
mento Inicial

2020000301393 02473/19 DC ODONTOLOGIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000301395 02474/19 DC ODONTOLOGIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000301399 02473/19 DC ODONTOLOGIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2020000301401 02474/19 DC ODONTOLOGIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2021000191121 02473/19 DC ODONTOLOGIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2021000191124 02474/19 DC ODONTOLOGIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2021000198787 02473/19 DC ODONTOLOGIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2021000198790 02474/19 DC ODONTOLOGIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2021000230824 00425/98 DROGARIA RESIDENCIAL RIO PRETO 
LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2021000230917 00425/98 DROGARIA RESIDENCIAL RIO PRETO 
LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2021000230943 00425/98 DROGARIA RESIDENCIAL RIO PRETO 
LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2021000230957 00425/98 DROGARIA RESIDENCIAL RIO PRETO 
LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000137761 00112/07 FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA S J RIO PRETO

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000205823 00516/98 HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE 
MENEZES

Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000205831 00516/98 HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE 
MENEZES

Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000205837 00516/98 HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE 
MENEZES

Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000295856 01946/07 INSTITUTO PRÓ CARDIACO RIO 
PRETO LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000140726 00016/19 RESIDENCIAL SENIOR LP INSTI-
TUICAO DE LONGA PERMANENCIA 
PARA IDOSOS LTDA ME

Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2022000140736 00016/19 RESIDENCIAL SENIOR LP INSTI-
TUICAO DE LONGA PERMANENCIA 
PARA IDOSOS LTDA ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 
Técnica

2022000140739 00016/19 RESIDENCIAL SENIOR LP INSTI-
TUICAO DE LONGA PERMANENCIA 
PARA IDOSOS LTDA ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000140746 00016/19 RESIDENCIAL SENIOR LP INSTI-
TUICAO DE LONGA PERMANENCIA 
PARA IDOSOS LTDA ME

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2021000283814 00854/09 TNT MERCURIO CARGAS E EN-
COMENDAS EXPRESSAS LTDA

Renovação de Licença de Funcio-
namento

2022000119738 00854/09 TNT MERCURIO CARGAS E EN-
COMENDAS EXPRESSAS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade

       São José do Rio Preto, 05 de agosto de 2022.

Karina Elias de Souza

Coordenadora da Vigilância Sanitária

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME
EMPENHO 15574/22
CONTRATADA: ANDRESSA PANINI ALBISSU
EMPENHO 7653/22
CONTRATADA: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
EMPENHO 15557/22
CONTRATADA: NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES EIRELI
EMPENHO 15647/22
Notifico os representantes legais das contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 15559/22
Notifico Derradeiramente o representante legal da contratada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não cumprimento do 
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 359/2022 – Processo n.º 12.951/2022
Objeto: Registro de preço para aquisição de legumes, frutas e verduras para o Corpo De Bombeiros. Gabinete 
Do Prefeito.  Sessão pública realizada on-line com início dia 22/07/2022, sendo adjudicados os itens às 
empresas declaradas vencedoras: JOÃO GABRIEL POLONI MARIN ME (itens 1, 2, 5, 8, 11, 16, 22, 23, 24, 
26, 28) e NATURAL FRUTO ALIMENTOS EIRELI (itens 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 
25, 27). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – José Roberto Moreira 
– Chefe de Gabinete.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 381/2022 – Processo n.º 13.178/2022
Objeto: registro de preços para fornecimento de lanches. Secretaria Municipal de Saúde.   Sessão pública 
realizada on-line com início dia 25/07/2022, sendo adjudicado o lote 01 à empresa declarada vencedora: 
EUNICE GARCIA DA SILVA ME. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Aldenis Albaneze 
Borim – Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 395/2022 – Processo n.º 13.245/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de material hidráulico. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Urbanismo.   Sessão pública realizada on-line com início dia 28/07/2022, sendo adjudicado o item à empresa 
declarada vencedora: JLP CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA (item 10). Os itens 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 foram 
desertos e os itens 2 e 8 foram fracassados. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Katia Regina Penteado 
Casemiro – Secretária Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 414/2022 – Processo n.º 13.355/2022
Objeto: Registro de Preços para confecção de impressos diversos. Secretaria Municipal de Saúde.   Sessão 
pública realizada on-line com início dia 29/07/2022, sendo adjudicado os itens à empresas declarada 
vencedoras: CURTOLO & CURTOLO SANTA FÉ DO SUL LTDA (itens 3, 4, 5). Os itens 1 e 2 foram declarados 
fracassados.  Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras – Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Aldenis Albaneze 
Borim – Secretário Municipal de Saúde.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 305/2022 – PROCESSO Nº 12.507/2022. 
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 08/08/2022 às 15h30 para 
continuidade dos trabalhos – Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira. 
DESPACHO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 032/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO 
E COMBATE A INCÊNDIO (AVCB) EM 38 UNIDADES ESCOLARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO A ESTE EDITAL – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Por se tratar de assunto de natureza estritamente técnica, 
o que é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Educação, após análise do recurso apresentado 
e do parecer técnico (que é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão), 
a Comissão Municipal de Licitação resolve manter a decisão proferida no julgamento do dia 15/07/2022 
(publicado na imprensa oficial no dia 16/07/2022). DESPACHO DA AUTORIDADE SUPERIOR: 1- Analisando 
os autos, bem como as razões recursais, acolho e ratifico integralmente o Parecer Técnico da Secretaria 
Municipal de Educação (fls. 959/960) e a manifestação da Comissão Municipal de Licitação (fls. 961/963), 
utilizando os argumentos neles expostos como razões de decidir, e nego provimento ao recurso interposto 
pela empresa HELP SISTEMAS DE INCENDIO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. 2- Posto isto, designo o dia 
08/AGOSTO/2022 às 09:00 horas, na sala de audiências da CML, no 2º andar do Paço Municipal, 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. Fabiana Zanqueta de Azevedo – Sec. Mun. de Educação. 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° 469/2022, processo 13.932/2022 objetivando o registro de preços para aquisição de materiais 
para ostomia. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 18/08/2022 
às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão 
eletrônico n° 465/2022, processo 13.918/2022 objetivando a contratação de empresa para fornecimento e 
instalação de piso esportivo em madeira flutuante no Ginásio Municipal de Esportes Alberto Cecconi. Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 18/08/2022 às 08h30min e 
abertura a partir das 08h32min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão 
eletrônico n° 473/2022, processo 13976/2022 objetivando o registro de preços para aquisição de sonda. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 18/08/2022 às 14h00min e 
abertura a partir das 14h02min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 

EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 30/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 46/2021 – PROCESSO 53/2021
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto para fornecimento de combustíveis líquidos por 
um período de 12 meses para abastecimento dos veículos da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 03.08.2022. Valor do decréscimo: R$ 7.402,82 Valor total: R$ 1.725.659,64.

Nicanor Batista Júnior – Superintendente SeMAE.
S.J. Rio Preto, 04.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.  

COMUNICADO
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
EMPENHOS 13750/22 E 13758/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena 
de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual e penalidades 
administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, II do contrato, aplico-
lhe ao descumprimento contratual, multa de 2,4% do valor referente ao atraso das obrigações contratuais. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o não 
cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
EMPENHO 9437/22
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento contratual por parte da empresa. Considerando que foi 
garantido à contratada o direito ao contraditório e a ampla defesa. Considerando que a empresa efetuou a entrega, 
DECIDO: EXTINGUIR a penalidade anteriormente aplicada de multa de 20% do valor referente às obrigações 
contratuais não cumpridas. Considerando que não há circunstância superveniente, declaro esgotada a discussão na 
esfera administrativa. SMS ALDENIS BORIM.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação Nº 18/22; Contrato n° DIL/0016/22
Contratada: Zildasio De Brito Sousa E Fabiana Zerbinatte
Objeto: Locação de imóvel localizado a Rua Doutor Sinsei, n°300, Jardim Vetorazzo, neste município, sob matrícula nº 
34.492 do 1º Cartório de Registro de Imóveis, destinado a instalação da sede do Centro De Referência De Assistência 
Social – CRAS Belo Horizonte- SMAS – Prazo de vigência: 60 meses. Valor Total: R$210.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 278/2022
CONTRATO nº PRE/0154/22
CONTRATADA: MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA
OBJETO: Aquisição de equipamentos de academia de musculação – Itens 11,20 e 22 – SMEL – Fabio Ferreira Dias 
Marcondes - Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Total: R$8.595,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 368/2022
ATA Nº 0640/22
CONTRATADA: CCF NUTRI EIRELI
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (leite) para o Corpo de Bombeiros - Valor Unitário - Item 1 – R$7,90 
- Gab. Pref. – José Roberto Moreira – Prazo de vigência: 12 meses.    
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São José do Rio Preto, sexta-feira, 05 de  agosto de 2022PUBLICIDADE LEGAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Victor Diogo da Silva & Cia Ltda ME
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência 
de pagamento Auto de Infração ISS Principal e Acessório (div 355 e 372), 
com vencimentos em 24/06/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a 
inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a outras instituições 
de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e 
a mesma voltou por motivo de “Mudou-se”, na data de 19/07/2022
São José do Rio Preto, 4 de agosto de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

PROCLAMAS

EDITAL DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE
O Banco do Brasil S.A., por intermédio do CESUP PATRIMÔNIO - 
PR, torna público que realiza, na forma da Lei no 9.514/97 e regula-
mentação complementar do sistema de financiamento imobiliário, 
este processo licitatório nº 2022/950029 na forma abaixo, utilizan-
do-se do critério de julgamento de maior oferta de preço, para ven-
da dos imóveis recebidos em garantia, nos contratos inadimplentes 
de alienação fiduciária, relacionados abaixo, em Relação dos Imó-
veis, parte integrante deste Edital, a ser conduzido pelo  LEILOEI-
RO OFICIAL Ana Claudia Carolina Campos Frazão, inscrito sobre a 
Junta Comercial do Estado de SP sob o número 836 de acordo com 
os termos deste Edital. O Leilão será realizado em sessão pública, 
admitindo-se lances exclusivamente via INTERNET, pelo site oficial 
do leiloeiro, www.frazaoleiloes.com.br. A sessão pública para a dis-
puta dos lances será realizada de acordo com as regras do presen-
te Edital, sendo a primeira sessão pública a ser realizada no dia 
15/08/2022, às 15h00, e caso não haja lances nesta data, o segun-
do leilão a ser realizado no dia 18/08/2022, às 15h00. O Edital com 
a descrição dos bens a serem leiloados estará disponível no site do 
leiloeiro acima descrito. Quando estiverem desocupados, sem pre-
juízo da exposição virtual, os bens poderão ser vistoriados pelos 
interessados, que, para esse fim, deverão entrar em contato com o 
leiloeiro pelo telefone: (11)35504-066 e/ou e-mail: claudia@frazao-
leiloes.com.br CONDIÇÃO DO IMÓVEL: Os imóveis relacionados e 
descritos neste Edital serão vendidos em caráter ad corpus, no es-
tado de ocupação e conservação em que se encontram.  PREÇO E 
PAGAMENTO: Os preços mínimos dos imóveis do primeiro e se-
gundo leilão encontram-se discriminados na Relação dos Imóveis 
abaixo. A apresentação de lance implica pleno conhecimento e 
aceitação dos termos do presente Edital. No primeiro leilão, os imó-
veis serão ofertados pelo valor igual ao valor do imóvel e será ven-
dido a quem oferecer MAIOR LANCE desde que igual ou superior 
ao valor do imóvel, observado o direito de preferência do devedor 
fiduciante, conforme previsto no §2ºB do art. 27, da Lei 9.514/97. No 
segundo leilão, os imóveis serão ofertados pelo valor da dívida, das 
despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive 
tributos e das contribuições condominiais, conforme §2º do art. 27, 
da Lei 9.514/97 e será vendido a quem oferecer MAIOR LANCE 
desde que igual ou superior ao valor da dívida. Os bens serão ofer-
tados em reais para pagamento exclusivamente à vista. O paga-
mento deverá ser realizado no prazo de 48 horas contados a partir 
do envio do Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra 
de Imóvel e Outras Avenças. COMISSÃO DO LEILOEIRO: O AR-
REMATANTE pagará a importância correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do lance vencedor ao leiloeiro oficial, a título de co-
missão. O ARREMATANTE deverá efetuar o respectivo pagamento 
em conta corrente a ser informada pelo leiloeiro, até o primeiro dia 
útil após o envio dos dados bancários. O valor da comissão do leilo-
eiro não compõe o valor do lance ofertado. TAXA DE SERVIÇO 
(Pós-Vendas): O ARREMATANTE pagará à Pagimovel® a taxa in-
formada no Sumário do Edital que incidirá sobre valor do lance ven-
cedor ou o valor de R$ 1.725,00 (um mil, setecentos e vinte e cinco 
reais), o que for maior. A Pagimovel® é unidade de negócios da 
empresa Resale Tecnologia e Serviços S.A., responsável pela pres-
tação de serviços financeiros, documentais, de formalização e re-
gistros necessários pelo aperfeiçoamento do processo de compra, 
e é empresa devidamente contratada pelo Banco do Brasil S.A., 
conforme Contrato de Prestação de Serviços, Contrato n. 
2019.7421.5642, assinado em 24.07.2019 e seu respectivo Aditivo 
n.01, assinado em 05.12.2019. O ARREMATANTE deverá assinar o 
Contrato de Prestação de Serviços, via plataforma de assinatura 
eletrônica, em até 02 (dois) dias úteis a partir da data do leilão. Após 
a aprovação da proposta pelo Banco do Brasil S.A., o ARREMA-
TANTE terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para promover o 
pagamento da importância da taxa de serviço. O valor da Taxa de 
Serviço da Pagimovel® não compõe o valor do lance ofertado.  DI-
REITO DE PREFERÊNCIA: Até a data do segundo leilão, é assegu-
rado, ao devedor fiduciante, seu direito de preferência na aquisição 
do imóvel, conforme previsto no §2ºB do art. 27, da Lei 9.514/97. 
Nestes termos, caberá, ao devedor fiduciante, realizar o pagamento 
da arrematação até a data da realização do segundo leilão, no valor 
equivalente da sua dívida, acrescido de encargos e todas as despe-
sas descritas no parágrafo acima citado. Ainda, sobre o valor a ser 
pago pelo devedor fiduciante, será acrescido a importância corres-
pondente a 5% (cinco por cento), a título de comissão do leiloeiro e 
a importância correspondente à taxa descrita no Sumário do Edital 
ou o valor de R$ 1.725,00 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais), 
o que for maior, a título de taxa de serviço da Pagimovel®. Caso o 
devedor fiduciante não efetuar o pagamento da dívida e demais en-
cargos, nas condições e prazos previstos em lei e neste Edital, con-
siderar-se-á desistente do exercício de preferência e o imóvel será 
vendido para aquele que ofertou maior lance. DA FORMALIZAÇÃO: 
O ARREMATANTE vencedor deverá encaminhar ao e-mail do LEI-
LOEIRO, informado no Sumário deste Edital, os documentos exigi-
dos pelo Banco do Brasil S.A., em até 02 (dois) dias úteis a partir 
da data do leilão, sob pena de ser considerado desistente. A aliena-
ção dos imóveis relacionados neste Edital será formalizada me-
diante: (a) a assinatura da Ata de Arrematação que será assinada 
eletronicamente pelo ARREMATANTE vencedor em até 2 (dois) 
dias úteis a partir da data do leilão; (b)a assinatura do Contrato 
Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras 
Avenças que será assinado eletronicamente, pelo ARREMATANTE 
em até 15 (quinze) dias úteis a partir da data do leilão; (c) lavratura 
de Escritura Definitiva de Venda e Compra que deverá ser realiza-
da em até 60 (sessenta) dias após a assinatura do Contrato Parti-
cular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Aven-
ças e a quitação do preço imóvel, pelo ARREMATANTE. A Escritura 
Definitiva de Venda e Compra será lavrada no Tabelião de Notas de 
preferência do Banco do Brasil S.A., seguido pelo registro no Car-
tório de Registro de Imóveis competente. Ficarão a cargo do AR-
REMATANTE todas as despesas relativas aos procedimentos da 
arrematação, incluindo todos os impostos, taxas, inclusive cartorá-
rias, incluindo certidões atualizadas da matrícula do imóvel e outras 
necessárias para o registro. O ARREMATANTE realizará o paga-
mento das despesas para a lavratura da Escritura Pública Venda e 
Compra no Tabelião de Notas e do registro no Cartório de Registro 
Competente por meio de guias, TED ou boleto bancário, conforme 
exigências do Tabelião de Notas e do Cartório de Registro Compe-
tente. Referidas guias e instruções para pagamento serão envia-
dos pela Pagimovel®, em tempo hábil para pagamento. O ARRE-
MATANTE terá o prazo de 8 (oito) dias úteis, contado a partir da 
convocação da Pagimovel®, para apresentar toda a documenta-
ção exigida pelo Tabelionato para formalização da Escritura Públi-
ca Venda e Compra e pelo Cartório de Registro Competente para o 
devido registro. A Pagimovel® adotará as ações necessárias para 
o registro da Escritura Pública de Venda e Compra no competente 
Cartório de Registro de Imóveis, correndo todos os impostos, taxas 
e despesas, inclusive as cartorárias, incluindo certidões atualiza-
das da matrícula do imóvel (tanto para confecção da Escritura Pú-
blica de Venda e Compra como a certidão após o registro da ven-
da) e outras necessárias para o registro, por conta do adquirente. 
Tratando-se de imóvel que necessite de desmembramento, re-
membramento, averbação de construção, regularização de área e 
alteração de sua descrição na matrícula do imóvel, do estado de 
uso e ocupação do solo ou outras descritas na Relação de Imóveis, 
todas as despesas decorrentes da sua regularização junto ao car-
tório imobiliário e órgãos competentes correrão por conta do adqui-
rente. Existindo pendência judicial sobre o imóvel, o adquirente se 
declara informado da demanda, assumindo de modo expresso os 

riscos correspondentes e exonerando o Banco do Brasil S.A. de 
prestar garantia pela evicção. Existindo valores não quitados de 
IPTU, ITR, CCIR, laudêmio e condomínio, o Banco do Brasil S.A. 
ficará responsável pela quitação dos valores devidos até a efetiva-
ção do registro da transferência do imóvel ao ARREMATANTE jun-
to ao Cartório de Registro de Imóveis competente, desde que es-
tas não estejam mencionadas especificamente no lote do bem 
como de responsabilidade do ARREMATANTE. Tratando-se de 
imóvel ocupado por terceiros, o ARREMATANTE se declarará in-
formado do fato, assumindo expressamente todos os riscos e 
ônus decorrentes da desocupação, incluindo as custas e despe-
sas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da 
competente reintegração na posse, na forma do artigo 30, da lei nº 
9.514/97. Registrada a Escritura Pública de Venda e Compra, to-
dos os direitos e obrigações pertinentes ao imóvel, inclusive as 
descritas na Relação de Imóveis, serão atribuídos ao adquirente. 
O comprador somente será imitido na posse do imóvel após o re-
cebimento, pelo Banco do Brasil S.A., do valor total ofertado no 
Leilão e o devido registro da Escritura Pública Venda e Compra no 
respectivo Cartório de Registro de Imóveis. MULTA: Caracterizada 
a desistência, o ARREMATANTE vencedor perde, a título de mul-
ta, os valores equivalentes à comissão do leiloeiro e a taxa de 
serviço da Pagimovel®. IMÓVEL: Apartamento, Residencial, Ocu-
pado, melhor descrito na matrícula nº 171275, CRI DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO_01º Ofício. Rua Patrícia Rodrigues Fontes, n° 
605, Apartamento 402, Bloco 17, Condomínio Residencial Parque 
Rio Flora, Rios Di Itália, São José do Rio Preto, SP, CEP: 15057-
562 O valor do lance mínimo divulgado nas plataformas e no edital 
corresponde apenas ao valor do imóvel, sendo que ao valor do 
lance vencedor será acrescido 1,5% (um e meio por cento) do 
valor da prestação de serviços da Pagimovel®, que, por sua vez, 
deverá ser pago, quando da aprovação da proposta pelo Vende-
dor. Ficará a cargo do COMPRADOR: i) o Imóvel encontra-se ocu-
pado por terceiro, assumindo o Comprador a responsabilidade 
exclusiva dos riscos, providências e custas necessárias à desocu-
pação, bem como todos e quaisquer débitos pendentes de tarifas 
públicas, e tarifas privadas, quando houver, sem prejuízo das me-
didas judiciais, extrajudiciais e eventuais despesas para a desocu-
pação e regularização do imóvel; ii) a escritura será lavrada ape-
nas no Tabelião de Notas de escolha exclusiva do Vendedor, após 
a quitação integral do imóvel nos casos de parcelamento da com-
pra, sendo que as despesas necessárias com a celebração da la-
vratura da escritura e seu registro no Cartório de Imóveis compe-
tente, o respectivo imposto de transmissão, taxas, custas e 
emolumentos em cartório, incluindo despesas relativas a certidões 
e/ou procurações necessárias para a formalização da venda, cor-
rerão sob a responsabilidade do Comprador. Ainda, nos casos de 
imóveis oriundos de leilão de alienação fiduciária, a lavratura da 
Escritura Definitiva de Venda e Compra ficará condicionada à 
averbação dos Leilões Negativos e do Termo de Quitação na ma-
trícula do imóvel pelo Vendedor, conforme estabelecido na Lei nº 
9.514, de 20 de novembro de 1997; iii) a transmissão dos direitos 
da posse do imóvel está condicionada à quitação integral do preço 
do bem e a comprovação do registro da escritura na matrícula do 
imóvel; iv) as reformas e os reparos de qualquer origem, incluindo 
as benfeitorias necessárias e a regularização de quaisquer delas 
perante os órgãos públicos como Prefeitura, Registro de Imóveis 
ou INSS, ficarão à cargo do Comprador, uma vez que o imóvel é 
adquirido no estado em que se encontra; v) a análise jurídica e 
completa do Imóvel e de dívidas relacionadas é de responsabilida-
de exclusiva do Comprador, conforme sua conveniência e avalia-
ção do negócio para tomada de decisão de compra. Eventuais in-
formações de ações judiciais e pendências informadas pelo 
Vendedor desde já, bem como outras informadas no curso da ne-
gociação, terão função colaborativa uma vez que a responsabili-
dade de análise e diligência é do Comprador e tal risco compõe a 
base da contratação e a formação do preço do bem; vi) até a data 
do segundo leilão, é assegurado, ao devedor fiduciante, seu direi-
to de preferência na aquisição do imóvel, conforme previsto no 
§2ºB do art. 27, da Lei 9.514/97; vii) o Comprador assume a res-
ponsabilidade pela realização de providências e pagamento das 
custas necessárias à regularização do imóvel, referente ao regis-
tro do Habite-se, perante os órgãos competentes; viii) o Compra-
dor terá direito ao uso da vaga de garagem mencionada no anún-
cio e identificada nos documentos de aquisição. A propriedade da 
vaga de garagem, por sua vez, depende de sua expressa identifi-
cação na matrícula do imóvel, o que deve ser verificado pelo ad-
quirente. Em todos os casos, os encargos condominiais e tributá-
rios decorrentes do uso e/ou propriedade da vaga de garagem 
deverão ser suportados pelo adquirente exceto se expressamente 
informado em sentido contrário nos documentos de aquisição; ix) 
como contribuição à diligência jurídica do Comprador, identifica-
mos Ação de Indenização n° 10396320520218260576 em trâmite 
no Tribunal de Justiça do Estado 01 Grau, na 8ª Vara Cível de São 
José do Rio Preto/SP, que pode envolver o proprietário do imóvel, 
o imóvel ou de alguma forma estar relacionada ou impactar na 
alienação pretendida. Fundamental a avaliação desta ação judicial 
pelo Comprador para a tomada de decisão de compra o que, con-
tudo, não exclui a existência de outras ações judiciais e fatos que 
devem ser tratados na análise jurídica e completa do Imóvel e de 
dívidas a ser feita pelo Comprador. Ficará a cargo do VENDE-
DOR: i) a quitação do IPTU, ITR, CCIR, laudêmio e condomínio, 
quando aplicável, somente até a efetivação do registro da transfe-
rência do imóvel ao Comprador junto ao Cartório de Registro de 
Imóveis competente, salvo estipulação contratual em sentido con-
trário; ii) a responsabilidade pelas averbações dos Leilões Públi-
cos Negativos e do Termo de Quitação na matrícula do imóvel, 
conforme estabelecido no art. 27 da Lei nº 9.514, de 20 de novem-
bro de 1997. Honorários: i) os honorários indicados no contrato de 
prestação de serviços deverão ser pagos diretamente na platafor-
ma Pagimovel®, após a aprovação da proposta de compra pelo 
Vendedor.Valor do 1º leilão: R$ 221.214,44; Valor do 2º leilão: R$ 
169.177,98.

         
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
"BOSQUE DOS IPÊS I - GUAPIAÇU" 

 
Pela Promessa Particular de Venda e Compra de Lote Urbano e Outras Avenças, celebrado com a firma loteadora 

SPE NUNES FERREIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. inscrita no CNPJ sob nº 18.085.664/0001-66, com 
sede na Rua Morás, 431, Vila Madalena, em São Paulo - SP, e com a firma desenvolvedora 1007 BOSQUE DOS IPÊS 1 
GUAPIAÇU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 20.296.194/0001-21, com sede na 
avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira nº 2000, Loja 01 a 04 Torre “A”, Sala D-7 em São Jose Do Rio 
Preto/SP; 

- em 14 de fevereiro de 2021, com a(o) Sr(a). ANA CAROLINE FIDELIS PINHEIRO, brasileiro(a), solteiro(a), 
portador(a) da cédula de identidade RG nº 49.193.781-7 SSP/SP e CPF nº 405.527.788-18, que residia na Rua Octalicio 
Costa, nº 98, fundos, Jardim Alvorada, na cidade de Guapiaçu/SP, CEP 15110-000, se comprometeu a adquirir o lote 06, 
da quadra Q, do loteamento Bosque dos Ipês I sito em Guapiaçu-SP, objeto do R.003/174.269 do 1º Oficial de Registro 
de Imóveis de São Jose do Rio Preto – Oficial Gumercindo de Seta, sendo que todos os compromissários retros referidos 
atualmente se encontram em lugar ignorado. 
 

O preço dos lotes e condições de pagamento a prazo foram perfeitamente estabelecidos no referido contrato. 
 
Ocorre, entretanto, que o(a) notificado(a) não esta cumprindo fielmente o contrato, como é de rigor, encontrando-se 

em atraso com a liquidação das seguintes prestações, a saber: 
 
I. ANA CAROLINE FIDELIS PINHEIRO, com 9 parcelas do plano de pagamento (11/2021 a 07/2022), mais os 

correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 5ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 5.558,89; 

Nestas condições ficam os senhores(as) supramencionados NOTIFICADO(S) de que o não pagamento do débito 
supra, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente edital, acrescido das prestações que se vencerem 
no referido prazo, além dos juros complementares e das despesas desta notificação e respectivo edital, implicará na 
rescisão automática do contrato, nos termos do que dispõe a cláusula 6ª ou 9ª do contrato e o art. 32 da Lei 6.766, de 
19/12/79. 

Na hipótese de não purgação da mora, com a consequente rescisão automática do contrato, ficam desde já 
cientificados os notificados de que deverão entrar em contato com o departamento de contratos das notificantes, pelo 
telefone/WhatsApp (17) 3354-1500, para verificação e recebimento de eventual valor de restituição parcial de parcelas 
pagas. 

São José do Rio Preto - SP, 31 de julho de 2022 

 
SPE NUNES FERREIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA 
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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:

DAVI RIBEIRO ZAMONELI e BEATRIZ BATISTA HONORATO, sendo ELE 
filho de JOSÉ DE SOUZA ZAMONELI e de MIRIAM RIBEIRO BATISTA 
e ELA filha de KLEIBER DE LIMA HONORATO e de ELIZANDRA MARIA 
BATISTA HONORATO;

CARLOS ALEXANDRE PANHAM e JÉSSICA DA SILVA FERREIRA, 
sendo ELE filho de JOSÉ CARLOS PANHAM e de IARA DE FÁTIMA NI-
COLETTI e ELA filha de JOÃO TEOFILO FERREIRA NETO e de SIRLENI 
DUARTE DA SILVA FERREIRA;

LUIS CARLOS GONÇALVES DE AZEVEDO e DEISE DOMICIANO GAR-
CIA, sendo ELE filho de ANTONIO FULGENCIO DE AZEVEDO FILHO e 
de IDALINA GONÇALVES DE AZEVEDO e ELA filha de SIDERLEY GAR-
CIA e de IRACEMA DONIZETTI DOMICIANO GARCIA;

SAMUEL FERNANDES DA SILVA e ALESSANDRA LETÍCIA GLERIANI, 
sendo ELE filho de EDGAR JESUS DA SILVA e de WANDERLEIA FER-
NANDES DELLAMORA e ELA filha de JOSÉ DE ALENCAR GLERIANI e 
de NEUSELY MARIA DA LUZ; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 04/08/2022

EDITAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
Processo Administrativo nº 12/2022 - Dispensa de Chamamento Público 
nº 10/2022.  
Na qualidade de Secretária de Assistência Social, e de acordo com o dis-
posto no art. 29 da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, 
bem como, da Resolução CNAS n.º 21/2016 e no âmbito do município de 
São José do Rio Preto, o parágrafo 3º do art. 18, do Decreto 17.708 de 
2017, apresento os relevantes fundamentos que justifica a dispensa de 
chamamento público para celebração de parceria entre esta municipalidade, 
através da Secretaria de Assistência Social e a Associação Casa de Cari-
dade Pão da Vida, para transferência de recursos financeiros oriundos de 
emenda parlamentar federal/Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS, 
cujo repasse será em parcela única, destinado a pagamento de despesas de 
custeio para incremento da execução do Serviço de Acolhimento Institucional 
para pessoas em transito.
Objeto: transferência de recursos financeiros oriundos de emenda parlam-
entar federal/Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS, cujo repasse será 
em parcela única, destinado a pagamento de despesas de custeio para in-
cremento da execução Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas 
em Trânsito, sendo acompanhantes/familiares que estejam em trânsito no 
município para tratamento de doenças graves, a partir de 18 anos em situ-
ação de vulnerabilidade social.
Tipo de Parceria: Termo de Colaboração 
Organização da Sociedade Civil - OSC: Associação Casa de Caridade Pão 
da Vida
CNPJ: 04.970.062/0001-87
Endereço da OSC:  Rua Borba Gato, n° 149, Jardim Paulista.
Valor da Parceria: R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).
Vigência do Termo de Colaboração:  12 meses
A dispensa do chamamento público para formalização do ajuste a ser fir-
mado com a Organização da Sociedade Civil, se dá em função do objeto 
pactuado inviabilizar a competição entre as organizações da sociedade civil, 
por ser um recurso oriundo de EMENDA PARLAMNTAR com indicação do 
beneficiário. 
Essa dispensa de chamamento público tem com fulcro o art. 29, Lei 13.019 
de 31/O7/2014 - alterada pela Lei 13.204/2015: “Os termos de colaboração 
ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamen-
tares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celeb-
rados sem chamamento público, exceto, em relação aos acordos de cooper-
ação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens 
ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que 
o respectivo chamamento público observará o disposto nesta Lei”. 
A Associação Casa de Caridade Pão da Vida, constituída em 25 de março de 
2002, é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, e du-
ração por tempo indeterminado, com sede própria no município de São José 
do Rio Preto que tem por finalidade executar serviços, projetos, programas 
da política de Assistência Social, entre outras Políticas, para atendimentos 
a pessoas cujos familiares fazem uso de serviços médicos, hospitalares e 
atividades sociais na cidade, onde não tem condições financeiras e/ou local 
de abrigo ou pernoitarem utilizando desta unidade como Casa de Apoio, de 
forma gratuita.
Em atenção ao Art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações a 
Organização demonstrou não estar impedida de celebrar qualquer modali-
dade de parceria prevista em Lei, tendo apresentado toda a documentação 
requisitada para a celebração do ajuste.
Mediante as considerações expostas e o amparo da Lei 13.019/2014 o 
Município através da Secretaria Municipal de Assistência Social justifica a 
dispensa o chamamento público para a formalização da parceria com a As-
sociação Casa de Caridade Pão da Vida para atendimento de Pessoas em 
Trânsito, sendo acompanhantes/familiares que estejam em trânsito no mu-
nicípio para tratamento de doenças graves, a partir de 18 anos em situação 
de vulnerabilidade social, estando cumpridas as exigências do art. 32 da Lei 
Federal nº. 13.019/2014, e alterações, bem como as disposições específicas 
da Resolução n.º 21 de 24 de novembro de 2016, do Conselho Nacional de 
Assistência Social, cujo cumprimento foi devidamente atestado no processo 
administrativo.   
Conforme artigo 32 §2º da Lei 13.019/2014 e art. 37 §2º do Decreto Municipal 
nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, e alterações, abre-se o prazo de cinco 
dias para impugnação a esta justificativa.
São José do Rio Preto/SP, 04 de agosto de 2022. 
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS: 31.943- Secretária 
Municipal de Assistência Social.


