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PRESO EM URUPÊS

Empresário aplica golpe da 
casa própria em 35 vítimas
Um empresário, de 35 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira, 8, em Urupês, por diversos golpes aplicados nos últimos 
anos em várias cidades do Estado. Segundo a Polícia Civil, ele recebia para construir casas, mas em alguns casos não terminava 
a obra e em outros nem chegava a começar. CIDADES Pág.4

SEM FISCALIZAÇÃO

Clandestinos comandam comércio 
de gás de cozinha em Rio Preto 

O comércio ilegal de gás de cozinha domina o mercado em Rio Preto, segundo fontes 
ouvidas pelo DHoje. Revendedores afirmam que os pontos de vendas irregulares são 
em maior número do que os que atuam legalmente na cidade, causando uma série de 
prejuízos para o setor e para a própria população. CIDADES Pág.5

JORDÃO REIS

O desembargador Spoladore Domingues, da 13ª Câma-
ra de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJSP), negou efeito suspensivo da decisão 
da Justiça de Rio Preto que não permitiu a retirada dos 
moradores do viaduto Jordão Reis.  
POLÍTICA Pág.3

TJ mantém liminar e 
recusa desocupção 

MACACOS

Ambiental 
reforça blitze
após mortes 
em mata 
Policiais do 4º Batalhão da 
Polícia Ambiental estão rea-
lizando policiamento diário 
na Mata dos Macacos na 
busca de alimentos, animais 
doentes e feridos e tentan-
do identificar pessoas que 
estão provocando a morte 
desses animais que vivem 
no local. A informação é 
do capitão Gabriel Melo. 
CIDADES Pág.5

TEMPO 

Chuva volta 
a Rio Preto e 
temperatura 
vai cair para 
12 graus 

DEMOLIÇÃO 
DE 200 
BARRACOS 
TEM INÍCIO 
A Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbanis-
mo (CDHU) começou a demo-
lir os 200 barracos que ainda 
permanecem de pé na Favela 
Marte. Segundo a assessoria 
de imprensa da CDHU, essa 
tarefa segue até o final de 
agosto. 
Removidos os barracos, o Ins-
tituto Gerando Falcões vai co-
meçar a fazer a terraplenagem 
do terreno.  CIDADES Pág.5

CIDADES Pág.5

Guilherme BATISTA

Divulgação SMCS

Guilherme BATISTA
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COMO VAI SUA SAÚDE PSÍQUICA?!
Nosso assunto de hoje é 

sobre Violência Psicológica! 
Um tipo especial que pode 
surgir em relacionamen-
tos em geral, e que se dá 
demasiadamente com mu-
lheres. Elas podem sofrer 
mais quando são abusadas, 
silenciadas, usadas, mani-
puladas, dentre outras, e 
não conseguem encontrar 
sua causa! 

A partir de algumas per-
guntas, refletindo sobre elas, 
decisões mais efetivas po-
derão ser tomadas para que 
auxilie na mudança de com-
portamento de tais vieses 
violentos. 

Você sente vontade de 
estar ao lado de quem te 
maltrata, pensando que con-
seguirá mudar tal situação? 
Você sente desejo por pes-
soas que te maltratam cons-
tantemente ou de vez em 
quando? Você permanece ao 
lado de pessoas que te mal-
tratam? Você não gosta de 
pessoas “boazinhas”? Estas 
e muitas outras questões po-
dem servir de pistas para que 
mudanças necessárias ao alí-
vio de tais comportamentos 
mantidos por coerção sejam 
alterados.

Tais comportamentos 
“amorosos”, estão progra-
mados em seu cérebro!! Sim, 
você pode não perceber mas 
esse tipo de escolha parte do 
que chamamos de Reforço 
Arbitrário.

Tal reforço ocorre desde 
a infância como um estí-
mulo dado por alguém que 
se comporta desta manei-
ra violenta, que aprendeu 
também através de outras 
pessoas, que foi mantido 
naturalmente após variadas 
vezes repetidas, que neste 
caso, acaba por moldar o 
comportamento do outro por 
não saber sobre isso. 

Uma frase bastante signi-
ficativa: “a violência e a raiva 
são péssimas conselheiras”! 
São comportamentos que 
devemos evitar a qualquer 
custo!

Mas como se isso se dá 
na vida cotidiana? Durante 
o desenvolvimento infantil, 
presenciando brigas entre os 
pais, sofrendo variados abu-
sos, desrespeitos, xingamen-
tos, violência física, dentre 
outros, que foram desferidos 
entre os cuidadores e para 
com a criança. 

A partir de tantos agentes 
estressores, a pessoa associa 
o sentimento estressor ao 
amor! Sua intensidade, fre-
quência, tempo de exposição, 
são fatores que ajudam nesse 
processo. O inverso seria 
mais saudável, pois contri-
buiria para uma sociedade 
melhor e mais humanizada!

Respondendo a uma das 
perguntas acima, sobre amar 
uma pessoa “boazinha”, não 
ocorre. Tal relacionamento 
se torna tranquilo de mais, 
causando desconfortos na 
pessoa que traz consigo tais 
experiências aprendidas em 
sua infância. 

Está aí o porquê a pessoa 
se machuca tanto em rela-
cionamentos convencional-
mente considerados tóxicos! 
A pessoa não consegue viver 
um relacionamento saudá-
vel, está sempre à procura 
de pessoas que de alguma 
maneira, lhe cause dor. Lem-
brando que ela não percebe 
isso!

Uma máxima que po-
demos usar sempre para 
refletir: “Um erro repetido 
mais de uma vez pode se 
tornar um comportamento 
reforçado”! Assim, a pessoa 
que busca relacionamentos 
“tóxicos”, termo usualmente 
social, foi reforçada ao ver e 
sentir em si tais reforços abu-

sivos, violentos, coercitivos.
Um exemplo de como 

isso se daria: ao começar um 
relacionamento, geralmente 
entre pessoas que manipulam 
outras, frases do tipo – era 
tudo que eu sempre sonhei, 
carinhoso, muito gentil, amo-
roso, atencioso, me fazia me 
sentir amada, desejada, es-
pecial, me oferecia o mundo, 
mas que, se for observado 
mais de perto tais comporta-
mentos, você verá que o refor-
ço que te dava era em cima de 
sua insegurança emocional, 
e não na aquisição de novas 
maneiras de discernir sobre 
sua vida! 

O que podemos observar 
acabando em primeiro lugar 
nessa forma de manipulação, 
é sua autoestima!

Pessoas que foram mal-
tratadas na infância podem 
se tornar cruéis e manipula-
doras como foram seus algo-
zes! Isto mesmo, sem saber 
porque se comportam assim 
em suas escolhas, podem ter 
se tornado, de alguma forma, 
alguém que pune o outro sem 
perceber. O famoso “espe-
lho”, ou seja, seu aprendizado 
foi reforçado de tal forma que 
passa a ver o mundo apenas 
desta maneira.

Mas será que todas as 
pessoas que passam por estas 
experiências dolorosas são 
igualmente susceptíveis a es-
colherem pessoas com tais ca-
racterísticas? Seriam elas, ao 
fazerem tais escolhas, dentro 
de uma comunidade social, 
classificadas como “dedos 
podre”? Aqui vimos um pouco 
sobre como o ambiente deter-
mina tais comportamentos. 

Por isso somos diferentes 
em tudo que fazemos, pen-
samos, dizemos. Um apren-
dizado pode contribuir para 
o crescimento saudável e 
ou para um desajustamento 
emocional, psíquico e social. 

A pessoa ao agir sobre seu 
ambiente, o altera, sendo em 
conjunto alterada por suas 
consequências positivas ou 
negativas de suas ações! Pen-
sar nas consequências de todo 
ato, seja físico ou emocional, 
pode nos ajudar a melhorar 
nossa consciência e deixar 
um legado às novas gerações 
que seja mais amorosa e em-
pática!  

Em conjunto com um ser-
viço psicoterápico, a pessoa 
que sofre com tais situações 
agressoras poderá ter a chan-
ce de mudar, aprender lidar 
ou até mesmo deixar de sofrer 
com tais violências.

Se você sente necessidade 
de acolhimento, de expressar 
seus sentimentos, procure 
ajuda terapêutica especiali-
zada. Ela poderá te ajudar na 
compreensão e superação, 
para uma vida mais saudável.

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

*E-mail: psicorosebal-
lestero1967@gmail.com / 
instagram: @rosemeire_
terapeutaskinneriana / 
watts:(14)997215150.

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

Alzira Marques Alves, natural de 
São José do Rio Preto-SP, faleceu 
aos 95 anos de idade. Era viúva de 
Sr. Braulino Rodrigues e deixa os 
filhos Maria Aparecida e Odete. 
Será sepultada no dia 08/08/2022 
às 10h, saindo seu féretro do ve-
lório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista. 

Silvio Cardoso, natural de Santo 
Anastácio-SP, faleceu aos 76 anos 
de idade. Era casado com Sr.Vergi-
nia Maria Rocco Cardoso e deixa 
os filhos Sergio Cristino e Rose-
li Cristina. Será sepultado no dia 

FALECIMENTOS E MISSAS

08/08/2022 às 10h, saindo seu 
féretro do velório Santo Anasta-
cio para o Cemitério da Saudade. 

Sonia Aparecida do Nascimento, 
natural de São José do Rio Preto, 
faleceu aos 69 anos de idade. Era 
casada com Sr. José Carlos Xavier de 
Mendonça e deixa os filhos Sheyne 
(falecido). Será sepultada no dia 
08/08/2022 às 10h, saindo seu fé-
retro do velório Jardim da Paz para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz. 

Alda Alves Teodoro, natural de 
Icém-SP, faleceu aos 69 anos de 

idade. Era solteira e deixa o fi-
lho Marcello Paolono Junior. Será 
sepultada no dia 06/08/2022 às 
17h, saindo seu féretro do ve-
lório Jardim da Paz para o Ce-
mitério Parque Jardim da Paz. 

Mario Monteiro, natural de São 
Paulo, faleceu aos 86 anos de ida-
de. Era casado com Sra. Alice Cabral 
Monteiro e deixa os filhos Alice Apa-
recida e  Elaine. Será sepultado no 
dia 07/08/2022 às 9h, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o Cemitério Parque 
Jardim da Paz.

Quem já não sofreu pesso-
almente ou soube de alguém 
que passou pela experiência de 
abastecer o veículo e nem sair do 
lugar por conta da adulteração 
do combustível, ou ainda receber 
menos gasolina do que pagou?  

ARTIGO

Fernando José da Costa

SAÚDE PSICOLÓGICA

ROSIMEIRE
BALLISTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 
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Antigomobilismo 2
Outro que não deixa escapar a menor das aglomerações 

em busca de votos nas eleições de outubro é o vereador e de-
legado de Polícia Renato Pupo, do PSDB. A cada flash entre 
um carro e outro, a maioria das décadas de 60, 70 e 80, Pupo 
aproveitava para aumentar seu estofo eleitoral na segunda 
tentativa de chegar a Assembleia Legislativa. “Um verdadeiro 
festival de relíquias. Oportunidade de apreciar a beleza dos 
carros expostos e o zelo dos expositores, bem como de rever 
bons amigos”, afirmou o tucano.

DHOJE ELEIÇÕES 2022
redacao@dhojeinterior.com.br

Debate 1
Os candidatos Rodrigo Garcia (PSDB) e Fernando Haddad 

(PT) foram os principais alvos de críticas e ataques durante o 
debate da Band neste domingo, 7. Foi o primeiro evento com 
os postulantes ao governo de São Paulo após as convenções 
partidárias. O primeiro ataque da noite coube a Tarcísio, que, 
enquanto respondia a uma pergunta sobre educação de Had-
dad, pediu para a plateia “pesquisar no Google qual foi o pior 
prefeito de São Paulo”. Haddad rebateu: “Pesquisa genocida. 
Quem matou mais de 600 mil brasileiros por não ter comprado 
a vacina?”, se referindo às mortes pela covid durante a gestão 
de Bolsonaro.

Antigomobilismo

Se de fato são amantes de carros antigos não se sabe, o 
que sabemos é que candidatos de Rio Preto não perdem a 
oportunidade para serem clicados em eventos com grande 
público. Foi o que ocorreu no sábado, 6, durante o 18º 
Encontro de Antigomobilismo em Rio Preto, no Recinto de 
Exposições. Por lá passaram as mais variadas plumagens 
políticas da cidade. O ex-prefeito Valdomiro Lopes, candi-
dato a deputado estadual pelo PSB, não se fez de arrogado e 
tirou fotos com todos, tudo explorado em suas redes sociais. 
“Fiquei feliz em visitar o Encontro de Antigomobilismo aqui 
em Rio Preto e poder encontrar gente amiga”, diz um sorri-
dente ex-prefeito que sonha em voltar ao holofote político.

Garcia também foi alvo de Tarcísio, que ironizou a ausên-
cia de João Doria (PSDB) na campanha de Garcia. “E o Doria, 
seu padrinho, onde está?”. Garcia devolveu a ironia dizendo: 
“Quem tem padrinho aqui é você, quem precisa de padrinho é 
você”. “Até o ano passado vocês [Bolsonaro e Tarcísio] estavam 
escolhendo ainda o estado que você ia disputar eleição” e acu-
sou Tarcísio de colocar a ideologia “na frente dos problemas 
de São Paulo”. “Quando eu faço um Poupatempo, vou lançar 
um hospital, não quero saber se atende quem é de direita ou de 
esquerda, quero que funcione bem, que atenda com qualidade”, 
afirmou o tucano.

Debate 2    

Meu fuscão
Apenas comparecer não basta, é preciso participar. Com 

seu Fusca exposto durante o Encontro no Recinto de Ex-
posições, o herdeiro do Edinho pai, Edinho Filho, foi outro 
candidato a dar o ar da graça. Candidato à Câmara Federal 
em dobrada com o deputado estadual Itamar Borges, ambos 
do MDB, o garoto do prefeito de Rio Preto não se furtou dos 
tradicionais apertos de mãos e sorrisos de orelha a orelha. “En-
contro onde meu Fusca está exposto. Um passeio imperdível 
para toda a família, com espaço de artesanato, alimentação, 
mercado de pulgas e miniaturas fantásticas”, disse.

Homem do Agro
Candidato à reeleição à Assembleia Legislativa, Itamar 

Borges (MDB) e seu indefectível bigode rasgou elogios ao 
Encontro de carros antigos em Rio Preto. “O sucesso do en-
contro mostra a importância do antigomobilismo para a cul-
tura, o turismo e a geração de renda à população”, declarou. 

Força-tarefa Combustível Limpo: São Paulo combate 
fraudes no mercado de combustíveis

Esses são tipos de fraudes 
que lesam diretamente os con-
sumidores e os comerciantes 
honestos e vão além, ao trazer em 
sua esteira desde o lucro ilícito 
de empresários a casos extremos 
de lavagem de dinheiro, muitas 
vezes sob o comando de facções 
criminosas. Crimes que exigem 
rigor do poder público e que o 
Governo do Estado de São Paulo 
está coibindo firmemente, por 
meio da Operação Combustível 
Limpo, uma força-tarefa interse-
cretarial, instituída pelo Decreto 
nº 66.081, em 2021. 

 A fiscalização sempre foi feita 
por órgãos do Estado em ações 
individuais, mas a formação da 
força-tarefa trouxe uma maior 
agilidade e rigor às ações e essa 
união de esforços potencializou 
os resultados alcançados. Coorde-
nada pela Secretaria da Justiça e 
Cidadania, ela reúne membros do 
Instituto de Pesos e Medidas do 
Estado de São Paulo (Ipem-SP), 
do Procon-SP e da Polícia Civil 
(Secretaria da Segurança Públi-
ca) na fiscalização dos postos de 
combustíveis de todo o Estado 
de São Paulo. Conta ainda com o 
apoio das Secretarias da Fazenda 
e Planejamento, de Infraestrutura 
e Meio Ambiente e da Saúde.  

Desde a criação da Operação 
Combustível Limpo, em outubro 
de 2021, até julho de 2022, foram 
realizadas 25 fases, em 111 postos 
localizados na capital, na Grande 
São Paulo, no litoral e no interior 
do Estado. Em 58 deles, mais da 
metade, os fiscais identificaram 
irregularidades e os envolvidos fo-
ram autuados. Um número muito 
alto e que demonstra a existência 
dessa cultura arraigada de preju-
dicar o consumidor e acreditar na 
impunidade.   

Durante essas ações, a fiscali-
zação encontrou, curiosamente, 
14 postos fechados no dia da ope-
ração, postos que posteriormente 
foram monitorados e fiscalizados 
pela operação. Havia 38 em situ-
ação regular. 

As punições podem ser ad-
ministrativas, que resultam na 
aplicação de multas, lacração 
das bombas e da suspensão das 
atividades do estabelecimento 
comercial, podendo resultar até na 
cassação do registro do ICMS e, na 
esfera criminal, com a instauração 
de inquérito policial, prisões em 
flagrante delito, processo criminal 
e penas criminais como a prisão. 
As multas podem chegar a R$ 12 
milhões, se aplicadas nos itens 
fiscalizados pelo Procon, e R$ 1,5 

A operação desmascara 
uma esteira de crimes no 
mundo dos combustíveis

milhão, se aplicadas pelo Ipem. 
Essa força-tarefa, coorde-

nada pela Secretaria da Justiça 
e Cidadania, fortalece não ape-
nas a proteção ao consumidor 
que, muitas vezes, é enganado 
no bolso, na qualidade ou na 
quantidade do combustível e 
ainda amarga despesas pesadas 
para consertar o carro. Também 
protege o comerciante honesto, 
que não consegue concorrer com 
quem obtém combustível de for-
ma ilícita, aplica golpes e ainda 
sonega impostos. De acordo com 
estudo realizado pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV-Projetos 
2021), a cada ano, só no setor de 
combustíveis, são contabilizados 
cerca de R$ 14 bilhões em perdas 
de arrecadação no País. 

* Fernando José da Costa 
é advogado criminalista, pro-
fessor universitário, autor de 
vários livros, secretário de 
Estado da Justiça e Cidada-
nia de São Paulo, presidente 
da Fundação CASA (Centro 
de Atendimento Socioedu-
cativo ao Adolescente) e 
superintendente do Imesc 
(Instituto de Medicina Social 
e de Criminologia do Estado 
de São Paulo)
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Política MANIFESTO
‘Quem é democrata não precisa as-
sinar cartinha, não’, diz Bolsonaro a 
banqueiros na Febraban

RECUO
Próxima ao PT, nova direção do Pros 
revoga candidatura de Pablo Marçal à 
Presidência

O desembargador Spolado-
re Domingues, da 13ª Câmara 
de Direito Público do Tribunal 
de Justiça do estado de São 
Paulo (TJSP), não concedeu 
efeito suspensivo da decisão 
da Justiça de Rio Preto que não 
permitiu a retirada dos mora-
dores do viaduto Jordão Reis. 
A Procuradoria Geral de Justi-
ça (PGM) da Prefeitura pediu 
para que a decisão dada em 
Rio Preto fosse reformada 
para que a Prefeitura pudes-
se continuar os trabalhos e 
a recuperação do local para 
o bem público (de todos). 
Relator do agravo de ins-
trumento, desembargador 
Spoladore Domingues, não 
concordou com a desocupa-
ção, com medida liminar. O 
mérito ainda vai ser julgado. 
A Prefeitura entrou com pe-
dido de revogação da liminar 

TJ mantém liminar dada em Rio Preto e moradores 
podem continuar ocupando o Jordão Reis

SEM EFEITO SUSPENSIVO

Desembargador 
não concordou
com a
desocupação 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

alegando que houve a deso-
cupação do bem público de 
forma pacífica, sem qual-
quer intimidação ou coerção 
e que a Secretaria Municipal 
de Assistência Social aco-
modou as pessoas em insti-
tuições parceiras e pensões 
custeados pela Prefeitura. 
“No mais, o risco de dano 
é inverso, já que inexistem 
provas contundentes de que 
os moradores foram, em sua 
totalidade, abrigados. Inexis-
te, ainda, qualquer impedi-
mento para que a Adminis-
tração Pública continue, de 
forma amigável, o processo 
de desocupação, mediante o 
atendimento das necessidades 
da população de rua”, diz o de-
sembargador em sua decisão. 
A Procuradoria Geral do Mu-
nicípio (PGM) elencou os equi-
pamentos públicos e que não 
houve retirada obrigatória. 
Por ora, o TJ acatou a posi-
ção da Defensoria Pública de 
Rio Preto. O Tribunal relata 
que a Defensoria anexou fo-
tos da desocupação onde se 
observa o uso de força e inti-
midação e que a remoção foi 
uma expulsão dos moradores 

da área onde se abrigavam. 
Observa que a retirada foi pre-
cedida da “queima de materiais 
que estavam no local, incluin-
do pelo menos duas barracas 
onde estariam roupas e docu-
mentos de pessoas” dos mora-

dores do lugar. Lembra na de-
cisão que as pessoas removidas 
estavam há seis anos no local. 
Por isso, mantém a concessão 
da liminar dada em Rio Preto 
e diz que a manutenção dos 
moradores não vai causar 

ESCOLAS

Convocação 
de secretária
será votada 
na Câmara

O vereador João Paulo Rillo 
(Psol) protocolou nesta se-
gunda-feira, 8, requerimento 
na Câmara Municipal em que 
pede a convocação da secre-
tária municipal de Assistência 
Social, Helena Marangoni, para 
prestar esclarecimentos sobre 
as demandas dos trabalhado-
res do Centro de Referência 
Especializado para População 
em Situação de Rua – Cen-
tro Pop, em relação às condi-
ções de trabalho e instalações 
do novo prédio da unidade. 
Rillo diz no requerimento que 
os funcionários do Centro en-
caminharam uma “Carta de 
Solicitação à Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social”, 
endereçada à titular da pasta, 
em que apresentam demandas 
relativas às condições de traba-
lho e instalações do novo prédio 
do Centro Pop, no último dia 2. 
A carta aponta a demanda dos 
trabalhadores por melhores 
condições de trabalho, garantia 
de segurança, bem-estar e in-
tegridade para os funcionários 
e usuários do equipamento. 
Sobre o novo Centro Pop, a 
carta diz “ser inadequado que 
os trabalhadores passem a atuar 
no novo equipamento sem dis-
por de um espaço que atenda, 
ainda que minimamente, as 
necessidades básicas de alimen-
tação e descanso. A cozinha não 
apresenta dimensões compa-
tíveis com o atual número de 
trabalhadores... além de não 
dispor de espaço físico, sequer 
para acomodar os eletrodomés-
ticos que, atualmente, se encon-
tram a disposição do equipa-
mento e seus trabalhadores”. 
No documento, os funcionários 
salientam que “teríamos que 
criar um sistema de rodízio de 
cinco a seis turnos no horário do 
almoço, para comportar o nú-
mero de trabalhadores que es-
tão previstos para permanecer 
atuando no Centro Pop, restan-
do assim, cerca de dez minutos 
por pessoa para alimentação”. 

Justiça não concordou com retirada de moradores em situação de rua do Jordão Reis pela prefeitura 

SEM DANOS MORAIS 

Justiça nega indenização a igreja evangélica que 
suspendeu atividades durante a pandemia

Por entender que a res-
ponsabilidade civil não ficou 
configurada, a 2ª Câmara de 
Direito Público do Tribunal 
de Justiça de São Paulo ne-
gou, por unanimidade, um 
pedido de indenização por 
danos morais feito por uma 
igreja evangélica que teve que 
suspender suas atividades em 
razão da crise da Covid-19. 
A igreja pediu na Justiça 
indenização de R$ 30 mil do 
município de Duartina pela 
interrupção dos cultos por 
dois dias em abril de 2021. 
A igreja também apontou 

suposta conduta abusiva da 
prefeitura. Porém, a ação 
foi julgada improcedente 
em primeiro grau. O TJ-SP 
também manteve a sentença. 
Segundo a relatora, desem-
bargadora Vera Angrisani, 
no primeiro dia de interrup-
ção das atividades, a ação 
do município se limitou à 
fiscalização cabível durante 
a pandemia. “Trata-se de 
medida adotada pelo ges-
tor público com o fito de 
evitar a propagação da Co-
vid-19 em seu momento 
mais gravoso, sendo legíti-
ma a opção feita”, afirmou. 
A magistrada ressaltou que a 
liberação de cultos foi deter-

minada em sede de tutela 
de urgência na ADPF 701, 
em tramitação no Supremo 
Tribunal Federal, no mesmo 
dia do ato praticado pela 
Prefeitura de Duartina. Ou 
seja: no momento em que 
a igreja foi fechada, a limi-
nar do STF sequer havia 
sido publicada e comunica-
da às autoridades públicas. 
“Inviável se exigir dos agentes 
públicos no exercício de suas 
funções que cumpram ato ju-
dicial que sequer fora tornado 
público e comunicado oficial-
mente àquela data”, acres-
centou a desembargadora. 
Já no segundo dia, o culto foi 
interrompido por um homem 

que, apesar de ser funcioná-
rio do município, não estava 
no exercício da função na-
quele momento e agiu como 
pessoa física, não podendo 
a prefeitura ser responsabi-
lizada por atos de terceiros. 
“Inexistente, portanto, a res-
ponsabilidade da municipa-
lidade, afastando-se o artigo 
37, §6°, CF, pois o agente 
causador do dano, ainda que 
servidor público, não estava 
no exercício de suas funções: 
admitir esta tese levaria à re-
percussão de que caberia aos 
entes federativos responder 
pelos atos de todos os seus 
servidores, ainda que prati-
cados fora de suas funções”, 
disse.

Da REDAÇÃO

Projeto de lei de autoria 
do vereador Jorge Menezes 
(PSD) pretende substituir as 
tradicionais sirenes e alar-
mes utilizados como sinali-
zadores de início e término 
de aula, provas e de período 
de recreio nas escolas das re-
des pública e privada de Rio 
Preto. É isso o que determina 

Projeto quer trocar sirenes e alarmes 
das escolas públicas e particulares 

proposta que será analisada 
nesta terça-feira, 9, durante 
sessão na Câmara Municipal. 
O projeto – que será analisa-
do quanto a legalidade - tem 
como objetivo proteger as 
crianças com Transtorno de 
Espectro Autista (TEA). “As 
sirenes e alarmes devem ser 
substituídos, gradativamen-
te, por sinaleiros musicais, 
que visam a proteção das 
crianças, considerando que, 
em sua maioria, possuem 
hipersensibilidade sensorial 
em relação a barulhos e ruí-
dos que lhes causa pânico e 
alteração de comportamen-
to”, afirma o documento. 
Caso o projeto seja apro-
vado e sancionado as ins-
tituições de ensino de Rio 
Preto terão prazo de até 
seis meses para se adequar 
às disposições desta lei. 
Segundo Jorge Menezes, 
embora exista Legislação 

Caso os vereadores 
aprovem o projeto, 
as escolas de Rio 
Preto terão seis
meses para se
 adequarem  

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

prejuízos insanáveis. Diante 
das alegações, não vê “pressu-
postos legais”, indeferindo o 
pedido da Prefeitura. Ressalva 
que é necessária uma análise 
aprofundada após a alegação 
das partes.

Guilherme BATISTA

Federal e garantias cons-
titucionais que protegem 
os autistas, o grupo ainda 
sofre discriminação e fal-
ta de adequações necessá-
rias nas escolas e espaços 
públicos e privados, como 
necessidade de substitui-
ção das sirenes e campai-
nhas por sons agradáveis 
e suaves aos seus ouvidos. 
“A maioria dos autistas tem 
ouvidos supersensíveis a 
ruídos emitidos por cam-
painhas e sirenes usadas nas 
escolas para início e término 
das aulas, dos recreios e das 
provas, sendo que nessas 
crianças com hipersensibi-
lidade a ruídos, pode causar 
pânico, podendo a criança 
ainda se esconder e perder 
totalmente a concentração 
nos estudos, ficar agressiva, 
sofrer colapsos devidos aos 
ruídos altos dentre outros 
danos”, afirma o vereador. 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Menezes alega que projeto irá proteger crianças com autismo 

Divulgalção SCMS

Jean M
orelli



Após bater em uma bomba 
de combustível em um posto 
na avenida Clóvis Oger, às 
8 horas deste domingo, 7, o 
motorista de um Citroen C4 
Pallas fugiu na direção da ro-
dovia Washington Luís. Ele foi 
encontrado pouco depois pela 
Polícia Militar e ao ser detido 
passou a xingar os pms.

Enquanto era levado para 
a Central de Flagrantes, o 
condutor, de 38 anos, desferiu 
vários socos na viatura.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o indiciado aparentava 
estar alcoolizado, apresen-
tando olhos vermelhos, voz 
pastosa e andar cambaleante.

Diante dos sintomas, foi 
solicitado que fizesse o teste do 
etilômetro, mas ele se recusou. 
Na delegacia, concordou em 
tirar sangue na UPA Tangará 
para comprovação de ingestão 
de bebida alcoólica.

Não houve feridos, apenas 
danos materiais.

Ao sair do trabalho, um 
adolescente, de 16 anos, aca-
bou sendo assaltado e agredi-
do, às 13h50 do sábado, 6, no 
Jardim Bordon, em Rio Preto.

No Plantão, na tarde deste 
domingo, 7, a vítima, acom-
panhada da mãe, contou que 
caminhava quando um VW 
Logus, de cor prata e teto com 
pintura queimada, se aproxi-
mou.

Dentro do veículo havia dois 
bandidos e o passageiro desceu, 
agarrou o pedestre pelo crachá 
e gritou “perdeu, perdeu, passa 
o celular”.

O menor disse que não tinha 
telefone e após entregar a car-
teira, com R$ 35, documentos 
pessoais e cartão bancário, 
levou um soco no rosto.

Os assaltantes fugiram para 
rumo ignorado. De acordo com 
o adolescente, o agressor era 
alto, negro, magro e usava um 
boné branco, calça jeans gasta 
e aparentava estar sujo.
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CIDADES Feminicídio 
Um homem, de 52 anos, matou a companheira, 
após uma briga neste domingo, 7, em Embaúba. 
Após o crime, ele se suicidou. 

Em Lavínia 
Um casal foi preso em flagrante após 
divulgar conteúdo pornográfico de 
uma criança de apenas três anos. 

A Polícia Civil de Rio Preto 
registrou uma dupla tentativa 
de homicídio, na noite deste 
domingo, 7, no bairro Ana Cé-
lia, na Região Norte da cidade.

Segundo o boletim de ocor-
rência, um jovem, de 26 anos, 
dirigia o Nissan Versa per-
tencente a seu pai quando ao 
passar nas proximidades de um 
supermercado uma motocicle-
ta, ocupada por duas pessoas, 
emparelhou. Os motociclistas 
efetuaram vários disparos e fu-

Policiais militares apre-
enderam um VW Santana, às 
19h30 deste domingo, 7, que 
se envolveu em um acidente 
de trânsito no Jardim Capar-
roz, em Rio Preto. Seu condu-
tor estava alcoolizado, dormiu 
ao volante e colidiu em um GM 
Cruze, que estava estacionado 
na rua Jesus Caetano Soares.

Quando a viatura chegou 
no local encontrou o moto-
rista, de 42 anos, com hálito 
etílico, andar cambaleante e 
voz pastosa.

Para a PM, ele confirmou 
ter ingerido bebida alcoólica 
e que pegou no sono, batendo 
na traseira do outro veículo.

A CNH do indiciado estava 
em ordem, mas o licenciamen-
to do Santana estava atrasado e 
por isso o carro foi recolhido ao 
pátio.Na delegacia, o motorista 
concordou em fazer exame de 
sangue e foi levado para a UPA 
Tangará. 

Um acidente de trânsito 
ocorrido na avenida Bady 
Bassitt, em Rio Preto, às 21h11 
deste domingo, 7, feriu com 
gravidade um motociclista, 
de 21 anos. A colisão envolveu 
um I/BMW X1.

Para a Polícia Militar, o 
motorista, de 32 anos, contou 
que transitava com o veículo 
pela via e parou no semáforo, 
no cruzamento com a rua Si-
queira Campos.

Quando o sinal abriu, o 
SUV teria andado um ou dois 
metros quando foi atingido na 
traseira pela Honda CG 150.

O condutor acionou a Polí-
cia Militar e ficou aguardando 
a chegada da viatura. 

O piloto foi socorrido in-
consciente, com sangramento 
no rosto, nariz, ouvido e boca, 
para o Hospital de Base. Seu 
estado de saúde não foi atua-
lizado até o fechamento desta 
matéria.

Ladrão luta com dono de 
indústria, apanha de 
populares e é preso

Como estava sendo fur-
tado há vários dias, o dono 
de uma indústria, no bairro 
Centenário da Emancipação, 
em Rio Preto, passou a vigiar 
o local, passando em horá-
rios alternados na frente do 
imóvel. 

Na tarde deste domingo, 
7, ao ouvir barulhos no fundo 
do barracão surpreendeu o 
ladrão. Houve luta corporal, 
populares apareceram e ba-
teram no suspeito, que foi 
preso em flagrante pela PM.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o acusado, de 
29 anos, invadiu o estabele-
cimento comercial e estava 
empurrando quatro barras 
de alumínio, de cinco metros 
de comprimento e 15 quilos 
de peso cada uma, quando a 
vítima, de 58 anos, apareceu. 
O marginal tentou pular o 
muro, foi impedido e houve 

Uma correntista, de 47 
anos, ficou no prejuízo em R$ 
1,5 mil, após o caixa eletrônico 
de sua agência bancária, na 
avenida Nossa Senhora da 
Paz, registrar o saque, mas 
não liberar o dinheiro.

Na Central de Flagran-
tes de Rio Preto, ela con-
tou que às 7 horas deste 
domingo, 7, foi até a sede 
do banco e fez a operação 
em um terminal.

Acidente 

Prejuízo

Internado 

Baleados 
giram. O passageiro, de 17 anos, 
foi socorrido com ferimentos 
nas costas até a UPA Norte.

Já o motorista entrou com 
o automóvel na garagem da re-
sidência e falou para familiares 
que tinha sido baleado em um 
joelho. Ele foi levado até a UPA 
Santo Antônio. Policiais mili-
tares que atenderam a ocor-
rência apreenderam o celular 
do condutor. O telefone foi 
apresentado na delegacia de 
plantão e passará por perícia.

Na bomba Roubo

Um empresário, de 35 
anos, foi preso na tarde desta 
segunda-feira, 8, em Urupês, 
por diversos golpes aplica-
dos nos últimos anos em 
várias cidades do Estado. 

Empresário que fez 35 vítimas em várias
cidades paulistas é preso em Urupês

ESTELIONATO

Segundo a Polícia Civil, 
acusado aplicava golpe 
em vítimas que sonhavam 
em ter a casa própria 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

De acordo com a Polícia 
Militar, o acusado possuía 
35 ocorrências registra-
das contra ele, a maioria 
era por estelionato, além 
de apropriação indébita. 
O suspeito atuava no ramo 
da construção civil. A maio-
ria dos inquéritos instaura-
dos retratava casos onde as 
vítimas pagavam por cons-
truções de imóveis residen-
ciais, cujas obras não eram 
iniciadas ou terminadas. 
A Polícia Civil comprovou 
através de investigações que 
o empresário obteve vanta-

gem indevida, induzindo ou 
mantendo vítimas em erro, 
mediante a utilização de uma 
fraude, de um engodo ou de 
um estratagema, caracteri-
zando-se assim o crime de 
estelionato. Essa é a segunda 
condenação do empresário. 
O delegado Sérgio Augusto 
Ugatti Durão explica que 
“ante o número de procedi-
mentos policiais que trami-
taram, bem como em razão 
das provas produzidas no 
curso das investigações po-
liciais, outras condenações 
ainda poderão advir, aumen-

tando-se assim o tempo de 
condenação a ser fixado, o 
que pode gerar a unificação 
dessas penas, nos termos do 
artigo 111 da Lei  7210/84, 
também conhecida como 
Lei de Execuções Penais, 
sempre respeitando-se os 
institutos da detração e da re-
missão, quando for o caso “. 
O preso foi encaminhado 
para a carceragem da Deic 
de Rio Preto, onde aguardará 
pela audiência de custódia. 
 
( C o l a b o r o u  -  S a r a h 
BELLINE) 

ALERTA

Ciclismo ganha mais adeptos e aumento no 
número de acidentes graves acende alerta 

Com o aumento do nú-
mero de adeptos do pedal os 
acidentes envolvendo ciclistas 
também cresceram. De acor-
do com a  Associação Brasi-
leira de Medicina do Tráfego 
(Abramet), o total de aciden-
tes graves envolvendo ciclistas 
no Brasil aumentou 11% em 
2021, quando comparado a 
2020. Em números absolutos 
foram 14.416 casos em 2020, 
contra 16.070 no ano passado. 
Entre os dados de 2018 e 
2020 o Sistema de Infor-
mações sobre Mortalidade 
(SIM), do Ministério da Saú-
de, registrou quase quatro 
óbitos de ciclistas por dia no 
país. Além disso, cerca de 55,8 
mil ciclistas foram internados 
gravemente na rede pública 
entre 2018 e 2021, vítimas de 
sinistros de trânsito (80% do 
gênero masculino e 47% com 
idades entre 20 e 49 anos). 
Em entrevista ao Dhoje Inte-
rior, o ciclista e empresário 
Aicro Júnior relata que já per-
deu alguns amigos ciclistas 
em acidentes. “Acho que qua-
se todo ciclista tem uma histó-
ria trágica de algum conheci-
do. Aqui mesmo em Rio Preto 

FATALIDADE 

Homem morre em sítio 
após caixa d´água cair 
em cima de residência

Um homem, de 53 anos, 
morreu após uma caixa d’água 
cair em cima de sua casa. O 
acidente ocorreu em um sí-
tio no distrito de Ecatu, em 
Tanabi.

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, a vítima estava 
dentro da residência, quando 
a caixa d’água caiu sobre o te-

temos inúmeros exemplos de 
nossa história recente envol-

vendo esses casos”, afirma. 
Em Rio Preto, são aproxima-

damente 26 km de ciclovias 
espalhadas em diversas áre-
as da cidade, a maior está 
localizada na Avenida Bady 
Bassitt com 8 km de extensão. 
Segundo a Secretaria de Trân-
sito, são realizados progra-
mas de educação com blitze 
educativas, eventos e pales-
tras em empresas e escolas 
a respeito da direção defen-
siva e preservação de vidas. 
“O maior exemplo de impru-
dência, sem dúvida, está nos 
casos envolvendo álcool e 
direção. Em geral, as ocorrên-
cias que acabam em fatalidade 
quase sempre envolvem esses 
elementos. Muitos motoristas 
acusam ciclistas de serem 
‘folgados’ e coisas assim, mas 
na verdade, isso acontece 
muito mais por distração. Não 
podemos criar polarização e 
nem ódio entre os segmen-
tos”, destaca Aicro Júnior. 
Conforme a Secretaria de 
Trânsito, a Guarda Civil 
Municipal realiza rondas 
frequentemente para coibir 
o desrespeito às ciclovias. 

(Colaborou - Sarah 
BELLINE )

FLAGRANTE

lhado, neste domingo, 7.
A vítima não resistiu à 

gravidade dos ferimentos e 
morreu no local.

Ainda segundo os bom-
beiros, a caixa d’água prova-
velmente caiu por causa dos 
fortes ventos na região.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Reprodução

luta corporal.
Pedestres que passavam 

pelo local viram a briga e 
foram em socorro do pro-
prietário da fábrica. A Polícia 
Militar foi chamada e levou 
o marginal primeiro para a 
UPA Norte e depois para a 
delegacia.

No Plantão, o criminoso 
negou o furto, alegando que 
é usuário de crack e estava a 
caminho do ponto de tráfico 
quando tropeçou na calçada. 

Em sua versão, enquanto 
olhava os pés teria aparecido 
um carro e o motorista lhe fez 
algumas perguntas.

Em seguida, a vítima e 
populares surgiram e o derru-
baram no chão, segurando-o. 
O indiciado disse ainda que 
levou chutes na cabeça e 
nariz.

Após ouvir o autuado, o 
delegado confirmou a prisão 
e determinou que fosse trans-
ferido para a carceragem 
rio-pretense, onde aguardará 
decisão da Justiça.

Aicro Júnior, ciclista e empresário, já perdeu amigos em acidentes 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Mau tempo derrubou caixa d ´água sobre a casa, matando a vítima 

Divulgação

Divulgação

Segundo a vítima, houve o 
acionamento do mecanismo, 
mas não ocorreu a saída de 
nenhum dinheiro.

Ao tirar o extrato a cliente 
descobriu que o valor havia 
sido descontado apesar da 
falha na operação.

Para a polícia, a rio-pre-
tense disse que acredita que 
não havia cédulas suficientes 
no equipamento. O 3º DP vai 
investigar o caso.
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A venda clandestina de gás é 
uma realidade que impacta 
negativamente no trabalho 
dos revendedores legaliza-
dos. Fontes ouvidas pelo 
DHoje afirmam que os pon-
tos de vendas irregulares são 
em maior número do que 
os que atuam legalmente. 
Segundo Fernando Colom-
bi, gerente nacional de ven-
das e envasados da Copa 
Energia, a Companhia rea-
liza um trabalho efetivo de 
conscientização para coibir 
a prática das vendas clan-
destinas do gás de cozinha. 
Para o gerente, houve uma 
mudança radical na atua-
ção dos irregulares. O que 
antes era explícito, hoje 
está camuflado. Outro 
agravante é que a popula-
ção precisa entender que 
encontrar botijões de gás 
à venda naquele mercadi-
nho do bairro não é normal. 
“No passado, havia os fixos, 
pessoas que tinham botijões 
em suas casas ou bares ou 
ainda aqueles que colocavam 
o produto nas motos e saiam 
para vender. Hoje, é uma 
prática escondida, sendo 
mais difícil rastrear”, analisa. 
O profissional explica que 
a operação por parte do 
Programa Gás Legal con-
tou com a participação do 
Ministério Público sendo 
direcionado em todo o Bra-
sil. “A partir desse progra-
ma pudemos perceber uma 
enorme diminuição nas ven-
das clandestinas”, ressalta. 
Colombi pontua que a práti-
ca ilegal por parte de pessoas 
que não possuem os alvarás 
e a documentação completa 
pela ANP (Agência Nacio-
nal do Petróleo) é crime, 
não se restringindo a mul-
tas e sim com penalidade de 
um a cinco anos de prisão. 
Para o profissional, é fun-
damental que os órgãos 
legais de cada município 
operem a fim de penalizar 
os que insistem em vender 
o produto em desacordo. 
Em Rio Preto, a Copa Ener-
gia possui sete revendas 
da Copagaz e 15 reven-
das da Liquigás. Já o Pro-
con informou, por meio 
de nota, que nunca fez 
esse tipo de fiscalização. 
Maria dos Santos, repre-
sentante há 15 anos, con-
firma que nunca viu uma 
fiscalização dessa nature-
za. Ela destaca que a ven-
da clandestina do produto 
interfere diretamente no 
desenrolar das obrigações. 
“Temos sempre um agra-
vante que são os clandesti-
nos que colocam os preços 
muito abaixo de mercado, 
por não pagarem impostos e 
nem funcionários”, finaliza. 

Clandestinos dominam comércio 
de gás de cozinha em Rio Preto 

RIO PRETO 

Revendedores oficiais 
questionam a prática 
que interfere no ganho 
e na manutenção de 
funcionários

Policiais do 4º Batalhão 
da Polícia Ambiental estão 
realizando policiamento di-
ário na Mata dos Macacos na 

MISTÉRIO

Ambiental faz blitz diária em mata para 
descobrir o que está matando os macacos 

busca de alimentos, animais 
doentes e feridos e tentan-
do identificar pessoas que 
estão provocando a morte 
desses animais que vivem 
no local. A informação é 
do capitão Gabriel Melo.  
O oficial informa, no entanto, 
que as ocorrências envolven-
do os macacos estão aconte-
cendo em toda a região. Ain-
da não existe comprovação 
com exames laboratoriais 
certificando que os aciden-
tes estão ligados à Monke-
yox, erroneamente chamada 

de Varíola dos Macacos. 
Os macacos não são trans-
missores, mas a divulgação 
equivocada do nome da do-
ença provoca os ataques ao 
animal. Eles são provocados 
pela falta de informação. 
Nesta segunda-feira (8) no 
final da tarde a Polícia Am-
biental foi chamada para 
atender um animal doente.  
O capitão ainda não tinha 
a informação do local onde 
foi a ocorrência e nem se ele 
havia sofrido um acidente ou 
apresentava sinais de intoxi-

cação. O Zoológico Municipal 
fecha às 17h e não foi possível 
saber se ele foi levado para lá.  
Melo lembra que a Polícia 
Ambiental atende todo tipo 
de chamada para socorrer 
animais. O biólogo Guilherme 
Guerra Neto, veterinário e 
gestor do Zoológico Munici-
pal, adiantou que é necessá-
rio o resultado dos exames 
laboratoriais para descobrir 
se eles estão sendo envenena-
dos, se há uma doença nova 
entre eles ou se estão sendo 
vítimas de violência.

Revendedores autorizados dizem que a falta de fiscalização colabora para a atuação dos clandestinos  

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

Guilherme BATISTA

Mirassol perde 
invencibilidade 
como mandante 
na Série C

Mirassol e Vitória se en-
frentaram na noite deste 
domingo (7), no Estádio 
José Maria de Campos 
Maia, em partida váli-
da pela 18ª e penúltima 
rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série B. Pre-
cisando do resultado, o 
time visitante aproveitou 
as oportunidades e contou 
com um grande jogo do 
goleiro Dalton para ga-
rantir o triunfo por 2 a 1.
Com o resultado, o já clas-
sificado Mirassol man-
teve a liderança e os 33 
pontos, empatado com o 
Paysandu. O resultado, 
no entanto, acabou com a 
invencibilidade da equipe 
dentro de casa. 
Já o Vitória, chegou aos 
26 e ficou na décima co-
locação, empatado com 
Remo e Aparecidense na 
tabela.
No primeiro tempo, o 
volume foi todo do Mi-
rassol, mas quem soube 
aproveitar as oportunida-
des criadas foi o Vitória, 
marcando duas vezes, 
com Tréllez e Rafinha, e 
tendo um gol anulado pela 
arbitragem. 
O Mirassol encerra parti-
cipação na primeira fase 
da Série C diante do Ma-
naus, no próximo sábado 
(13), às 17h. 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

FAVELA MARTE 

CDHU inicia demolição de 200 barracos 

A Companhia de Desen-
volvimento Habitacional 
e Urbanismo (CDHU) co-
meçou a demolição de 200 
barracos que ainda permane-
cem de pé na Favela Marte. 
Segundo a assessoria de im-
prensa da CDHU, essa tarefa 
segue até o final de agosto. 

Removidos os barracos, 
o Instituto Gerando Falcões 
vai começar a fazer a terra-
plenagem do terreno que vai 
receber 240 moradias.

 O Instituto Valquírias 
diz que a demolição e feita 
devagar, com muito cuida-
do, para evitar eletricidade 
ainda ligada, animais que 
permanecem e as ligações 
de água.

As 240 famílias que esta-
vam na favela foram realo-
cadas e estão devidamente 
acomodadas em habitações 
até serem transferidas para 

as suas casas definitivas.  
Um dos problemas é o volu-

me e os diferentes resíduos 
que existem na área que 

estava a Favela. 
REA CDHU diz que eles 

estão sendo colocados em 
áreas indicadas pela Pre-
feitura e aprovadas pelas 
autoridades ambientais. 
Eles são devidamente se-
parados e direcionados 
para os locais apropriados 
para seu descarte, confor-
me as normais ambientais.  
    A logística envolve uso de 
maquinário para derrubar 
os barracos e caminhões 
basculantes para transporte 
dos resíduos. As famílias fi-
carão em casas se passagens 
durante a construção das 
casas e urbanização da área. 

Nos 20 meses que são ne-
cessários para a construção, 
moradores estarão sendo 
capacitados para conquistar 
autonomia financeira como 
mão de obra especializada 
nas áreas que escolherem ou 
para empreender. O objetivo 
é garantir a emancipação 
econômica do grupo.

Da REPORTAGEM

Demolição no terreno está sendo feita com cautela

No final da tarde de on-
tem,  corporação voltou 
a ser acionada para 
atender a um novo caso    

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Chuva segue até 4ª feira e mínima será de 12 graus

Depois de 49 dias voltou a 
chover em Rio Preto. A média 
nesta segunda-feira, 8, foi de 
7,9 mm (7,9 litros de água por 
metro quadrado), segundo 
o pluviômetro do Centro de 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Monitoramento e Alertas de 
Desastre Naturais (Cemadem). 
A previsão é que ela continue até 
quarta-feira, 10. No período, ela 
deve acumular 13 mm de pre-
cipitação. Historicamente, em 
todo mês de agosto, a média é 
de 17 mm. Na quarta-feira, além 
da chuva, está prevista queda 

significativa na temperatura. 
A máxima deve chegar a 
20º cent ígrados  e  míni-
ma, 12º centígrados, o que 
é considerado frio intenso. 
As chuvas desta semana não 
serão suficientes para recom-
por a umidade do solo e me-
lhorar a vazão de córregos e 

rios. Mas melhora conside-
ravelmente a umidade do ar 
que estava baixa, provocan-
do problemas respiratórios. 
No domingo, 7, as temperaturas 
foram elevadas. Aliada a intensa 
luminosidade, favoreceu  alta 
concentração de ozônio, que 
ultrapassou o limite recomen-

dado pela OMS. 
O aumento da quantidade de 

ozônio acontece na primavera, 
mas esse ano está alta no inverno. 
O ozônio se forma com a emis-
são de vapores de tíner, gaso-
lina, diesel, etanol, indústrias 
cítricas etc. Ele irrita as muco-
sas oculares e nasais.

Campus Rio 
Preto do IFSP 
terá curso 
presencial 

O campus Rio Preto 
do Instituto Federal de 
São Paulo (IFSP) está com 
inscrições abertas para o 
seu primeiro curso regular 
presencial. Ao todo, são 
40 vagas para o curso de 
Técnico em Informática. 
Segundo Marcos Furini, 
diretor da instituição, é 
um curso técnico que terá 
duração de dois anos, no 
período noturno com as 
aulas iniciando às 19h15. 
O processo seletivo será 
simplificado e definido por 
meio de sorteio online. 
“Todos os anos ofertare-
mos 40 vagas, pois esse 
é um curso que tem mui-
ta demanda aqui em Rio 
Preto”, salientou Firini. 
E o pré-requisito para os 
candidatos é que tenham 
concluído o ensino mé-
dio ou estejam cursan-
do o 2º ou 3º do mesmo. 
As inscrições devem ser 
feitas através do site pro-
cessoseletivo.ifsp.edu.br e 
o prazo final é o dia 19 de 
agosto. As aulas terão início 
no dia 29 de agosto.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação SMCS

SérgioSAMPAIO
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: VANGUARDA INFORMATICA LTDA
EMPENHO 7921/22
Considerando informações recebidas pelo DAE, ref. ao item cód. 84471. 
Fica o representante legal da contratada notificado para substituir no prazo 
de 3 dias, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, 1 unidade do 
item, assim como prestar esclarecimentos acerca da qualidade do material 
entregue, conforme disposto no contrato item 2.7. 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
CONTRATADA: ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
EMPENHO 7021/22
Notifico o representante legal da contratada, para entregar no prazo de 03 
dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do 
empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: VN UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS LTDA
EMPENHOS 13665/22 E 10167/22
Considerando informações recebidas pela Gerência de Manutenção/
Suprimentos ref. ao item cód. 57089. Fica o representante legal da contratada 
notificado para substituir no prazo de 3 dias, impreterivelmente, a contar 
do recebimento desta, 2 unidades do item. 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
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 018/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRO E MICRO 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CABECEIRA DO CÓRREGO DA 
BAIXADA SECA, JD. OURO VERDE – SEC. MUN. OBRAS. Informamos 
que foi disponibilizado esclarecimentos de edital relativo a este procedimento 
licitatório no seguinte endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action  e fica, desde já, fazendo parte integrante do instrumento 
convocatório, sendo válido para todos os efeitos legais os documentos 
originais encartados nos autos, a disposição dos interessados.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 282/2022 – Processo n.º 12.349/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de mobiliário hospitalar. Secretaria 
Municipal de Saúde.   Sessão pública realizada on-line com início dia 
08/06/2022, sendo adjudicados os itens à empresas declaradas vencedoras: 
ANDREIA LORENZI ME (item 3), L.N.C. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA (item 8), M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA – (item 2), MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS E 
ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME – (item 1), OFICINA DO INOX INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA (item 10) e RC MOVEIS LTDA (itens 4 , 5 , 6). Itens 
11, 12 e 13: Fracassados. Item 09: Cancelado.  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. 413/2022 – Processo n.º 13.353/2022
Objeto: Registro de Preços para locação de tendas e fechamentos. Secretaria 
Municipal de Saúde.   Sessão pública realizada on-line com início dia 
01/08/2022, sendo adjudicado os itens à empresas declarada vencedoras: 
PAVANIN LOCAÇÕES LTDA (itens 1, 2,).  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 12/08/2022 às 15h30 para continuidade dos 
trabalhos – Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 385/2022 – 
PROCESSO Nº 13.183/2022. 
Objeto: registro de preços para aquisição de dietas industrializadas em 
atendimento as ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
10/08/2022 às 09:00h para continuidade dos trabalhos – Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro - Pregoeira.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
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. À vista dos autos e do parecer elaborado pela Secretaria 
Municipal de Educação, o qual é utilizado como razões de decidir e passa a fazer 
parte integrante desta decisão, a Comissão Municipal de Licitações prolata 
a classificação das propostas: 1º Colocado: EXTIN SEG EQUIPAMENTOS 
DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS LTDA EPP R$ 636.921,30 – 2º 
Colocado: ALEX HENRIQUE CRUZ EIRELI EPP R$ 713.317,29 - O inteiro 
teor dessa decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição 
dos interessados. Publique-se para ciência. 
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 037/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DA ESTAÇÃO 
FERROVIÁRIA DE ENGENHEIRO SCHIMITT, CONFORME PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL 
DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. DE OBRAS. Valor 
estimado: R$ 1.804.770,00 - Prazo de execução: 240 dias - Data Limite 
para recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a proposta: 26/
AGOSTO/2022 às 17:00 horas. Data da sessão pública de abertura dos 
envelopes: 29/AGOSTO/2022 às 08:30 horas - Local: Diretoria de Compras e 

contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras 
informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action
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° 459/2022, processo 
13.852/2022 objetivando o registro de preços para fornecimento de lanches 
para os atiradores do Tiro de Guerra. Gabinete do Prefeito. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 22/08/2022 às 14h30min e abertura a partir 
das 14h32min. 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° 467/2022, processo 13.920/2022 
objetivando a aquisição de equipamentos de informática. Secretaria Municipal 
de Habitação. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 22/08/2022 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.
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° 470/2022, processo 13.933/2022 
objetivando aquisição de esteira de reabilitação para o Centro Especializado 
para Reabilitação (CER). Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 22/08/2022 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° 476/2022, processo 13.979/2022 
objetivando o registro de preços para aquisição de lápis de cor e canetinha 
hidrocor em atendimento as unidades. Secretaria Municipal de Educação. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 22/08/2022 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.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 
EMURB
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
 PROCESSO Nº 029/2022A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO - EMURB, torna público aos interessados, que se 
acha aberta a presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do 
tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR LOTE, objetivando o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. O recebimento 
das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa 
de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.
comprasgovernamentais.gov.br. A abertura da sessão pública do PREGÃO 
ELETRÔNICO ocorrerá no dia 24 de agosto de 2022 às 09h00 horas, no 
site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas 
no Edital. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através do endereço 
eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br ou solicitado através do 
e-mail: contratos@emurbriopreto.com.br.
São José do Rio Preto, 05 de agosto de 2022.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 
EMURB
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 – PROCESSO Nº 028/2022
A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 
EMURB, torna público aos interessados a abertura de licitação na modalidade, 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL a fim de realizar a 
Contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação 
de veículo automotor (caminhão) com manutenção e seguro, conforme 
especificado no Termo de Referência. Data de processamento do Pregão: 
22/08/2022, às 09:00hs na sede da Emurb, na Philadelpho Manoel Gouveia 
Neto, nº 2150, Parque Setorial, Tel. (17) 3202-1410, na cidade de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos 
através do endereço eletrônico: contratos@emurbriopreto.com.br.
São José do Rio Preto, 05 de agosto de 2022.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 852, DE 07 DE JANEIRO DE 2019 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): MÁRCIO DE VASCONCELOS PENHA
Resultado: aplicação do inciso V do parágrafo 2º do artigo 61, da Lei 
Complementar nº 664/2021 e o consequente arquivamento.
Advogada: Jane Paula de Souza  – OAB/SP. 406.553
PORTARIA N.º 874, DE 29 DE MAIO DE 2019 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): KÁTIA REGINA MORAES
Resultado: aplicação do inciso IV e V do parágrafo 2º do artigo 61, da Lei 
Complementar nº 664/2021 e o consequente arquivamento.
Advogados: 
André Luiz Valim Vieira - OAB/SP. 274.914
Eduardo de Freitas Peche Canhizares – OAB./SP. 195.992
Davi Pereira Amaral – OAB/SP. 342.171
Marina Eliza Moro Freitas – OAB/SP. 203.111 
ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.867 DE 02 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, ALINE PACHECO VELHO DE ARRUDA, para exercer a Função 
de Confiança de Assistente de Programas e Projetos - Intermediário 
– Nível III - FG.103.1, na Seção de Apoio do Departamento de Gestão de 
Trabalho do SUAS da Secretaria Municipal de Assistência Social, criada 
pelo artigo 5º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022, fazendo jus a 
retribuição remuneratória correspondente, surtindo os efeitos desta a partir de 
02 de agosto de 2022.
HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
Secretária Municipal de Assistência Social

DECRETO Nº 19.266
DE 8 DE AGOSTO DE 2022.
Altera dispositivo do Decreto nº 17.746, de 30 de março de 2017 e suas 
alterações, que nomeia Comissão de Recebimento de Materiais.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do 
artigo 64, item VI; da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º A alínea “b” do inciso X do artigo 1º do Decreto nº 17.746, de 30 
de março de 2017, com respectivas alterações promovidas pelo Decreto nº 
18.824, de 9 de fevereiro de 2021, passa a vigorar alterada, com a seguinte 
redação:
“Art. 1º ...
...
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER:
...
b) Robinson Simões Gavassi;” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 8 de agosto de 2022; 170º Ano de 
Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no l ivro de Decretos e, em seguida publicado por 
afixação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
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ANEXO I - TABELA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS-CLT - A PARTIR DE 01/05/2022
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LEI COMPLEMENTAR Nº 690
DE 5 DE AGOSTO DE 2022.
Dispõe sobre a adequação da tabela salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias em determinação da Emenda 
Constitucional nº 120 de 05 de maio de 2022, e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto � SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica criada tabela salarial contendo os padrões remuneratórios dos empregos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Endemias - CLT, conforme 
Anexo I desta Lei, revogando-se as disposições em contrário, em especial o padrão salarial estabelecido no artigo 8º da Lei Complementar nº 593/2019.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar correrão por conta das dotações próprias do orçamento, suplementadas se 
necessário.
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2022.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de agosto de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida publicada por afixação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO – CONTRATO nº 58/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 47/2020 – PROC. nº 67/2020 – Contratada: RUCK 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.
Objeto: Readequação quantitativa com acréscimo de valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Limpeza, Asseio e Copa com a 
disponibilização de materiais e equipamentos nas condições e locais previamente estabelecidas no anexo 1 do Edital.
Acréscimo de valor: R$ 38.123,97     Valor total: R$1.670.568,76.
Data da assinatura:  08.08.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico 
SeMAE nº 69/2022, Processo SICOM 3293/2022 objetivando a Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de placas 
fabricadas em ACM 3 mm (alumínio composto) com película retrorrefletiva Tipo X segundo NBR ABNT 14644:2013.
Prazo de entrega: em até 60 dias. Prazo de instalação: em até 15 dias da entrega dos produtos. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 22.08.2022, 
às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 05.08.2022 – Wagner Castilho Botaro - Gerente de Operação e Manutenção - Esgoto.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico 
SeMAE nº 70/2022, Processo SICOM 3295/2022 objetivando a Aquisição de cabos elétricos de 25mm² para reposição no almoxarifado do SeMAE.
Prazo de entrega: 60 dias. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 23.08.2022, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, no portal de compras.
S. J. Rio Preto, 04.08.2022 – Fábio Augusto Zambon Furlan - Gerente Interino de Operação e Manutenção – Água / Wagner Castilho Botaro - Gerente 
de Operação e Manutenção – Esgoto.
S.J. Rio Preto, 08.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.  



A7| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, terça-feira, 09 de agosto de 2022PUBLICIDADE LEGAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Requerimento(s): 2022000152196
Requerente(s): SILVIO ANDRE SANTOS
Objeto: Recurso ref. indeferimento de protocolo para contratação / 
nomeação e posse
Ref.: Cargo de Técnico em Patologia Clínica – Concurso Público Edital 
nº 02/2019
Resultado: Comunica-se, para que não se alegue ignorância, que o objeto 
do requerimento supramencionado foi DEFERIDO. O inteiro teor da decisão 
encontra-se à disposição do interessado na Coordenadoria de Pessoal, 
localizado no 3º andar do Paço Municipal.
São José do Rio Preto, 08 de agosto de 2022.
REJANE C. C. GONÇALVES DA SILVA
Coordenadoria de Pessoal

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE COMPARECIMENTO Nº 08/2022
Resolução SME nº 023/2021
Aos servidores classificados e interessados para Coordenador Pedagógico, 
no processo de substituições nos impedimentos legais e temporários dos 
Especialistas de Educação da Rede Municipal de Ensino do Município de São 
José do Rio Preto, conforme Resolução SME nº 023/2021, de classificação 
de 84 a 93 e, caso não haja interessados, retornará ao início da lista de 
classificação, para comparecerem no dia 10 de agosto de 2022, às 18 
horas, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, para sessão de 
atribuição da função de:
Coordenador Pedagógico:
EM Joãozinho e Maria, a partir de 11/08/2022 e enquanto durar a licença 
maternidade e outros afastamentos legais.
São José do Rio Preto, 08 de agosto de 2022.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação

Portaria N°004/2022 - CGCM/SMTTS de 08 de agosto de 2022 - DESIGNA 
MARCO ANTONIO RIBEIRO DE ARAÚJO, GCM 1ª CL, matrícula 53084; 
VAGNER PERPETUO GOUVEIA LUIZ, GCM 1ª CL, matrícula 53102; ALINE 
CRISTINA CASERI, GCM 1ª CL, matrícula 53057, sob a presidência do 
primeiro - todos lotados na SMTTS para comporem a Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar em face de E.S.S, mat. Nº 53121, para apuração 
de fatos provenientes do Interno Nº 1087/2022 S.M.T.T.S, procedimento que 
tramita em sigilo, pela possível violação do inciso LXIV do art. 51 da LCM 
331/2010.
O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do referido servidor 
público, o qual será citado nos termos do artigo 46 e seguintes, da Lei 
Complementar 664 de 13 de agosto de 2021
SECRETARIA  MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/
CORREGEDORIA/GCM

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
09 DE AGOSTO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS

ORDEM DO DIA

VETOS

01 - Veto Total nº 15/22, ao autógrafo nº 15.669/22, originado do Projeto de 
Lei nº 186/2021, do Ver. Pedro Roberto, que dispõe sobre a divulgação de 
dados da execução de contratos de terceirização de mão de obra firmados 
por todos os órgãos e entidades públicas municipais, em seus respectivos 
sítios oficiais. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)

02 - Veto Total nº 22/22, ao autógrafo nº 15.708/22, originado do Projeto de 
Lei nº 417/2021, do Ver. Cabo Júlio Donizete, que dispõe sobre a implantação 
do Programa de Diagnóstico e acompanhamento integral aos alunos com 
Dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, no Município de 
São José do Rio Preto, e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA)

03 - Veto Total nº 33/22 ao autógrafo nº 15.730/2022, originado do 
Projeto de Lei nº 062/22, de autoria do Ver. Robson Ricci, que determina a 
disponibilização ao público, pelos Postos de Saúde e Unidades de Pronto 
Atendimento, dos horários de atendimento de todos os profissionais de saúde 
do SUS, no Município. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

04 – 08/22 – VERª. JÉSSICA COLETIVAS – 1ª DISC./VOT (SUBS. VER. 
JOÃO PAULO RILLO)

Aumenta para 20 (vinte) dias o prazo de licença-paternidade garantido 
no Estatuto dos Servidores do Município de São José do Rio Preto, e dá 
outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) (VOTAR PARECER 
JURÍDICO CONTRADITÓRIO)

PROJETOS DE LEI

05 – 83/22 – VER. ROBSON RICCI – 2ª DISC./VOT

Dispõe sobre a destinação da prestação pecuniária originada de infração 
ambiental para implementação de políticas municipais de meio ambiente e 
urbanismo. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES). 

06 – 237/21 – VER. PAULO PAULÉRA – 1ª DISC./VOT

Dispõe sobre Alvará de Funcionamento Provisório no Município de São José 
do Rio Preto – SP. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) (VOTAR O PARECER 
DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO) 

07 – 86/22 – VER. JORGE MENEZES – 1ª DISC./VOT

Dispõe sobre a substituição de sirenes e alarmes utilizados como sinalizadores 
de início e término de aula, provas e de período de recreio nas instituições de 
ensino das redes pública e privada no município de São José do Rio Preto/SP. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)
08 – 89/22 – VER. RENATO PUPO – 1ª DISC./VOT 

Inclui no calendário oficial do município o dia municipal do biomédico a ser 
comemorado anualmente no dia 20 de novembro.(QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES).  

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL                           Ver. PEDRO ROBERTO GOMES

                                                               Presidente da Câmara –05/08/2022

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
EXTRATO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 7021, DE 08 DE AGOSTO DE 2022.

EXONERA a servidora LILIANE SANTANA, do cargo em comissão de livre 
nomeação e exoneração, de Assessor Chefe de Gabinete, Referência C-3, 
lotado no Gabinete do Vereador João Paulo Rillo, surtindo os efeitos a partir 
de 08 de agosto de 2022.

PORTARIA Nº 7022, DE 08 DE AGOSTO DE 2022.

EXONERA o servidor DOUGLAS SILVA SENDEM, do cargo em comissão 
de livre nomeação e exoneração, de Assistente Legislativo de Gabinete, 
Referência C-4, lotado no Gabinete do Vereador João Paulo Rillo, surtindo os 
efeitos a partir de 08 de agosto de 2022.

PORTARIA Nº 7023, DE 08 DE AGOSTO DE 2022.

EXONERA a servidora LUCIANA CRISTINA FURTADO FONTES, do cargo 
em comissão de livre nomeação e exoneração, de Assistente Legislativo de 
Gabinete, Referência C-4, lotado no Gabinete do Vereador João Paulo Rillo, 
surtindo os efeitos a partir de 08 de agosto de 2022.

PORTARIA Nº 7024, DE 08 DE AGOSTO DE 2022.

Nomeia a servidora LUCIANA CRISTINA FURTADO FONTES, ao cargo em 
comissão de livre nomeação e exoneração, de Assessor Chefe de Gabinete, 
Referência C-3, lotado no Gabinete do Vereador João Paulo Rillo, a partir de 
08 de agosto de 2022.

PORTARIA Nº 7025, DE 08 DE AGOSTO DE 2022.

Nomeia a servidora AMANDA SOUZA SIQUIERO ANANIAS, ao cargo em 
comissão de livre nomeação e exoneração, de Assistente Legislativo de 
Gabinete, Referência C-4, lotado no Gabinete do Vereador João Paulo Rillo, a 
partir de 08 de agosto de 2022.

PORTARIA Nº 7026, DE 08 DE AGOSTO DE 2022.

Nomeia a servidora MARIA DE LOURDES SILVA GONÇALVES, ao cargo 
em comissão de livre nomeação e exoneração, de Assistente Legislativo de 
Gabinete, Referência C-4, lotado no Gabinete do Vereador João Paulo Rillo, a 
partir de 08 de agosto de 2022.

VER. PEDRO ROBERTO GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização 
do Pregão Eletrônico nº 114/2022; Processo licitatório nº 185/2022. TIPO: 
MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO 
VALOR GLOBAL.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO 
SE NECESSÁRIO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA E LOCAL 
DA SESSÃO: Dia 23/08/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/
comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 08/08/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão 
Eletrônico nº 115/2022; Processo licitatório nº 186/2022.TIPO: MENOR PREÇO 
GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL.
OBJETO: Constitui objeto do presente pregão REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE JARDINAGEM COMO 
ROCADEIRA DE CARRINHO, ROÇADEIRA COSTAL, MOTO PODA, MOTOSSERRA, 
SOPRADOR E TRATOR, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA 
E LOCAL DA SESSÃO: Dia 06/09/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/
comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 08/08/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão 
Eletrônico nº 116/2022; Processo licitatório nº 187/2022.TIPO: MAIOR DESCONTO, 
DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR DO DESCONTO EM 
CADA ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão REGISTRO DE PREÇOS 
DE MEDICAMENTOS DE A A Z CONSTANTES DA TABELA CMED/ANVISA PARA 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA, 
COM ENTREGAS PARCELADAS, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
NÃO PADRONIZADOS, conforme especificações constantes no Anexo I do edital..DATA 
E LOCAL DA SESSÃO: Dia 06/09/2022 às 14:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/
comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 08/08/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Prefeitura Municipal de 
Mendonça

Prefeitura Municipal de 
Mirassolândia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefeita Muni-
cipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais que lhes foram conferidas por lei, CONVOCA os seguintes candidatos 
aprovado no PROCESSO SELETIVO n° 01/2022, para preenchimento de 
vagas disponíveis Temporárias de PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO BASICA II, a comparecerem no Dep. Pessoal desta Prefeitura, sito 
a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 364, Centro, no prazo de 3(três) dias 
úteis a contar da data de publicação deste Edital, no horário das 12:00 às 
18:00 horas.

Nº de Inscrição: 6836  SIRLENE APARECIDA VILLAS BOAS Classificação 
: 37
Nº de Inscrição: 6065  AMANDA EDUARDA NERY AGOSTINHO Classifi-
cação : 38
Nº de Inscrição: 6260  JUSCILENE PEREIRA LIMA Classificação : 39

Mirassolândia, 08 de Agosto de 2.022
CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.

Proclamas 

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

IATA ANDERSON BATISTA DA SILVA e LUCIMARA SOFIA DOS SANTOS, 
sendo ELE filho de LUCIMAR BATISTA DA SILVA e ELA filha de JOSÉ BATIS-
TA DOS SANTOS e de MARCELINA PINTO DOS SANTOS;

VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS e MARIA ESTELA PENA, sendo 
ELE filho de RAIMUNDO VICENTE DOS SANTOS e de MARIA JOSEFA DOS 
SANTOS e ELA filha de ESTELITO PENA BONIFACIO e de OLGA ROCHA 
BONIFACIO;

JOSIAS ELIZEU MARTINS DE OLIVEIRA e JANAINA FERRARI ALVES, 
sendo ELE filho de ELIZEU MARTINS DE OLIVIERA e de NEIVA MATARAGIA 
DE OLIVEIRA e ELA filha de JAIME ALVES DE OLIVEIRA e de JANAILDA 
APARECIDA FERRARI ALVES;

DENIVAL BRITO DA SILVA e LETÍCIA PAN D'ARCO PIMENTA, sendo ELE 
filho de AUREA BRITO DA COSTA e ELA filha de BENEDITO PIRES PIMENTA 
e de LAURITA PAN D'ARCO PIMENTA;

RUBENS ANTONIO CLEMENTE PINTO DE FIGUEIREDO e ROSANGELA 
CRISTINA DOS SANTOS DIAS, sendo ELE filho de RUBENS BATISTA DE FI-
GUEIREDO e de ORAIDE CLEMENTE PINTO e ELA filha de JOSÉ CARLOS 
DOS SANTOS DIAS e de MARIA APARECIDA SANTOS DIAS;

WELLINGTON SILVA DOS SANTOS e ANA LETÍCIA MARTINS EVANGELIS-
TA, sendo ELE filho de JOSÉ DOS SANTOS e de MARIA DAS GRAÇAS SILVA 
GABRIEL e ELA filha de EVANDRO PEREIRA EVANGELISTA ANTUNES e de 
ELIETE CRISTINA GONÇALVES MARTINS; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 06/08/2022

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

CLEITON MENDES CORREA e NATÁLIA PEREIRA DE BRITO, sendo ELE 
filho de AMÉRICO ANTONIO CORREA e de SONIA REGINA MENDES COR-
REA e ELA filha de IVO PEREIRA DE BRITO e de SILVANA ROSA DE BRITO;

GABRIEL DA CONCEIÇÃO SILVA e WANESSA DOS SANTOS ALVES, sen-
do ELE filho de CICERO DA SILVA e de ROSEMEIRE DA CONCEIÇÃO SILVA 
e ELA filha de FRANCISCO ALVES DE SOUSA NETO e de VANÚBIA LÚCIA 
DOS SANTOS;

AELSON BISPO DE SOUZA e MIKAELLE LOPES SOUZA, sendo ELE filho 

de CLAUDIONOR FERREIRA DE SOUZA e de VALDIRENE ROSA BISPO 
e ELA filha de EVERTON SOUZA DE OLIVEIRA e de MICHELE LOPES DA 
SILVA;

RAFAEL MARCONI SILVEIRA e GABRIELA MENENO DA SILVA, sendo 
ELE filho de EDINAN LEAL DA SILVEIRA e de KARINA KARLA MARCONI 
SILVEIRA e ELA filha de LAÉRCIO RODRIGUES DA SILVA e de RENATA 
CÉLIA MENENO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 08/08/2022

COMUNICAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHO E 
ABANDONO DE EMPREGO

Por meio da presente, a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP-
CIONAIS DE MIRASSOL, inscrita no CNPJ 48.314.132/0001-14, sediada 
na cidade de Mirassol na Av. José Emigdio de Faria, 188, Bairro Moreira, 
COMUNICA e CONVOCA a Sra. JOYCE KARLA FERREIRA CAIS, portado-
ra da CTPS 03601124, série 01816 SP e do RG nº 48.856.329-X, ausente 
do trabalho há mais de 30 (trinta) dias, para IMEDIATAMENTE retornar 
ao trabalho, ou apresentar motivos justificáveis para suas ausências, sob 
de ser rescindido seu contrato de trabalho, por abandono de emprego, na 
forma do que dispõe o art. 482, letra I, da CLT. E por se encontrar em local 
incerto e não sabido, publicamos a presente. Mirassol, 05 de agosto de 
2.022. APAE DE MIRASSOL -  DULCE T.O.AMENDOLA - PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 COOPERATIVA DE ENSINO DE S.J.RIO PRETO-COOPEN

“CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA”

Convocamos os Srs. Cooperados a comparecerem à Assembléia Geral 
Extraordinária, que se realizará na sede da Cooperativa, na Rua Dr. Mário 
Clapier Urbinatti, 940 - Jardim Moyses Miguel Haddad, em São José do Rio 
Preto - SP., no dia 19 de agosto de 2022,  sextaa-feira , às 10:00 horas, 
para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

1- Prestação de contas dos exercícios de 2.020 e 2021;
2- Eleição do conselho fiscal
3- Apuração dos votos, após às 14h do mesmo dia das 

eleições.
4- Posse dos eleitos.

A Assembléia será instalada com 2/3 do número de cooperados, em 
condições de votar, em primeira convocação que se dará as 10:00 horas; 
metade mais um em segunda convocação que se dará às 11:00 horas; 
mínimo de dez cooperados na terceira convocação que se dará às 12:00 
horas. As convocações se darão a cada uma hora.

O número de cooperados para cálculo de “quorum” é de 267.

São José do Rio Preto,09 de agosto de 2022.   

Ursula Siqueira do Prado
                                                                                               

Presidente do Conselho Administrativo           

Editais
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REUNIÃO ESTRATÉGICA
O Dr.  Evandro Pelarim, digníssimo Juiz da Infância e Juventude, 
está fazendo de tudo para acelerar as internações de dependen-
tes químicos e combate ao tráfico de drogas. Ao mesmo tempo, 
Pelarim se prepara para uma palestra sobre “moradores de rua”, 
na sexta-feira, durante a posse do odonto Ricardo Gomes, como 
Venerável da Loja Maçônica “Filhos de Osíris”. 

SEGUE O ANDOR 
O juiz Lincoln Augusto Casconi, da 5ª Vara Cível, já havia rejeitado 
o pedido de Malvezzi e, na semana retrasada, foi a vez do relator 
Luiz Antônio de Godoy também recusar o pedido. Com isso, a ação 
de nulidade, que envolve mais de 40 sócios, ex-diretores e ex-vices 
do clube deve ser julgada em breve pelo juiz Augusto Casconi. Pra 
fechar a nota convém reafirmar que Malvezzi e Rodrigues ratificam 
em defesa o uso de estratégias para que o processo não seja julgado.

QUESTÃO DE ECONOMIA
A Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto, promoveu 
exitosamente o lançamento das atividades do seu Centro de 
Estudos Econômicos (CEE), no Salão Nobre da entidade. Ini-
ciativa reuniu dados para formular análises econômicas para 
aberturas estratégicas de empresas e investimentos; bem como 
levantar indicadores econômicos de Rio Preto.

PARA PAIS HERÓIS 
A ACIRP (Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto) já 
está promovendo sua campanha para agitar o Dia dos Pais que 
acontece no dia 14 de agosto, com atrações para as famílias con-
sumidoras com o objetivo de movimentar o comércio e fomentar 
ainda mais a retomada econômica depois do abre e fecha do co-
mércio por conta de uma epidemia que mixou a compra e a troca 
de presentes. Com o nome “Meu Pai, Meu Herói”, a campanha 
promete várias atrações com super heróis e ofertas imperdíveis.

AÇÃO DE DESTITUIÇÃO 
A atual diretoria do Rio Preto Esporte Clube sofre mais uma der-
rota e o seu presidente José Eduardo Rodrigues, que se mantém 
no poder, amparado em liminar judicial desde 2019, pode sofrer 
a nulidade da assembleia, supostamente realizada pelo presidente 
do Conselho do clube Itamar Rubens Malvezzi.

FORÇA-TAREFA
Acompanhando o Dr. Evandro Pelarim e a ONG SÓ POR HOJE, 
jornalistas estiveram debaixo do Viaduto Jordão Reis, ponto dos 
dependentes químicos testemunhando o encaminhamento de 
alguns deles para tratamentos. Precisamos torcer para que haja 
ações sequenciais com a mesma natureza de Força-Tarefa junto 
com comerciantes do centro e da ACIRP.

COSTELADA DE SEU MOÇO
Um dos pratos preferidos do rio-pretense, a Costela de Chão será a 
iguaria principal do próximo evento realizado pelo complexo WA 
Sports Center, no dia 20 de agosto, a partir do meio-dia. Festa muito 
bem-vinda quando acompanhada de boa música e gente bonita, a COS-
TELADA WA terá a animação comandada pelo sertanejo Seu Moço.

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

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
O perigo que se sobressai leva 
martelada. Sorria, beba muita 

água e seja feliz!

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

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

Excelência para você viver bem

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

A empresária Regina Lucato e a filha Carol Lucato, aniversariante, na 
maravilhosa noite comemorativa. Foto Luizinho Bueno

Neide Rocha e Lita Lemos participaram da super Festa Junina no 
Condomínio Enseada Azul 1, em Fronteira. Foto Luizinho Bueno

Arnaldo Mussi, fotógrafo, comemorou aniversário em clima de jantar  
árabe, com amigos, na residência de Jeanete Tavares, no Condomínio 
Débora Cristina, sexta-feira passada. Foto Luizinho Bueno

Os cirurgiões dentistas Fábio Lyra, Cristina Lyra, Aline Lyrae o filho 
Joaquim na inauguração da nova loja conceito Beyon Smile. Foto 
Luizinho Bueno

Célia Vetorasso paparica a netinha Maria Clara durante Festa Junina 
no Condomínio Enseada Azul 1, em  Fronteira. Foto Luizinho Bueno

Sandra Chaves em noite comemorativa do " niver" de Arnaldo Mussi. 
Foto Luizinho Bueno

henriforne@gmail.com

Tel. (17) 3233-4888

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

CARA A CARA. O presidente-candidato Jair Bolsonaro será 
o primeiro a ser entrevistado no  Jornal Nacional  da TV Globo, 
emissora que merece mais do que críticas do Chefe do Governo. 
Será ao vivo na série com candidatos ao Planalto. A data marcada 
é 22 de agosto, mas a própria emissora acha que o presidente po-
derá não aparecer para ser entrevistado – e nem dará resposta 
ao convite. As entrevistas demorarão 40 minutos e as perguntas 
serão feitas por William Bonner e Renata Vasconcelos.
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