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Mês faz campanha contra ta-
bagismo e prevenção ao cân-
cer de pulmão. Veja entrevista 
com o cardiologista Edmo Ati-
que Gabriel. CIDADES Pág.5

MEIO AMBIENTE

Rio Preto está no Top 10 do 
programa município VerdeAzul

POLÍCIA

Homem é 
assassinado 
a enxadadas 
em Talhados
José Soares Santana foi 
morto a enxadadas no dis-
trito de Talhados na ma-
drugada desta quarta-feira, 
24. Segundo testemunhas, 
horas antes de ter sido as-
sassinado, a vítima estava 
em um bar e comentou que 
tinha recebido uma quan-
tia em dinheiro. Policiais 
que acharam o corpo não 
recuperaram o dinheiro. O  
crime é tratado como latro-
cínio. CIDADES  Pág.4

ADIN

Sai parecer 
em ação sobre 
lei de evasão 
escolar

BRASILEIRO B

Novorizontino 
recebe a 
Ponte Preta e 
tenta reação

AUDÊNCIA

Semae defende 
reestruturar 
cargos para 
atender TJ

Tentando se reabilitar da 
derrota sofrida para o Itua-
no, o Novorizontino recebe 
em casa nesta quinta-feira 
(25) a Ponte Preta às21h30. 
Na 13ª posição da Série 
B, Tigre busca se afastar 
da zona de rebaixamen-
to. Atualmente, a equipe 
tem 31 pontos, enquanto 
o Operário, primeiro time 
da zona de rebaixamento, 
conta com 25 pontos.. 
ESPORTES Pág.6

Com a presença de integran-
tes da Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas 
(Fipe) e do superintenden-
te do Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de Rio Preto 
(Semae), Nicanor Batista 
Júnior, o projeto que re-
estrutura o quadro de fun-
cionários da autarquia foi 
debatido durante audiência 
pública nesta quarta-feira, 
24, na Câmara Municipal de 
Rio Preto. POLÍTICA  Pág.3

REALIDADE PERDE
O Realidade Jovem sofreu 
sua segunda derrota conse-
cutiva no Campeonato Pau-
lista feminino nesta quarta-
-feira. Jogando fora de casa, 
as meninas de Rio Preto 
foram superadas pelo Red 
Bull Bragantino por 2 a 0 e 
seguem sem vencer na com-
petição. ESPORTES Pág.6

ÔNIBUS PEGA FOGO EM AVENIDA

RIO PRETO

Um ônibus pegou fogo por volta das 12h50 da tarde desta quarta-feira, 24, na Ave-
nida Loft João Bassitt, em Rio Preto.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o dono 
do veículo compareceu ao local para acompanhar os procedimentos para combater 
o fogo. As causas do incêndio ainda deverão ser investigadas.  CIDADES Pág.4

Parecer da subprocuradoria 
de Justiça de São Paulo, 
acata parcialmente pedido 
da Prefeitura de Rio Preto 
contra lei que institui a 
Política de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar. 
POLÍTICA Pág.3

AGOSTO BRANCO:
ANTI-TABAGISMO

Rio Preto foi a 6ª colocada 
no Programa Município 
VerdeAzul (PMVA), da Se-
cretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente (SIMA), 
que premia municípios do 
Estado por ações e políticas 
públicas voltadas ao meio 
ambiente. A cidade é top 10 
do ranking divulgado nesta 
quarta-feira. A grande cam-
peã foi Bragança Paulista 
que conseguiu o primeiro 
lugar no ranking com uma 
nota de 97.52. Penápolis, 
São Pedro do Turvo, Gua-
rarema, Lençóis Paulistas, 
Salto, Itapira, Gabriel Mon-
teiro e Socorro completam a 
lista.  CIDADES   Pág.5

INCONSTITUCIONAL

TJ anula lei 
que reajusta 
salário de 
Edinho para 
R$ 19 mil

POLÍTICA  P.3

Caminhoneiro de Rio Preto 
morre em batida traseira
Um acidente ocorrido às 14h25 desta terça-feira, 23, 
no km 216 da BR-153, em Marília, matou um caminho-
neiro rio-pretense, de 44 anos. Ele bateu na traseira de 
um bitrem.  CIDADES  Pág.4

Ari Ferreira
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O candidato de Padim Ciço 
Candidato a deputado estadual nestas eleições pelo Patriota, 

Cícero Araújo, é um nordestino arretado. Natural de Santana 
do Cariri, no Ceará, reside em Rio Preto desde 1991. Apaixona-
do pela Literatura Cordel, devoto de “Padim Ciço” e seguidor 
da obra de “Patativa do Assaré” ele também e autor de vários 
folhetos de cordel, além de professor. Em Rio Preto seu sonho 
ganha forma: está em fase de conclusão o Centro de Tradições 
Nordestinas (CTN), sua grande luta política na cidade. Ele já 
tentou a cadeira de vereador. Ao TSE declarou possuir patrimô-
nio de R$ 35 mil. O valor decorre de uma construção no valor 
de R$ 28,5 mil e um terreno de R$ 6,5 mil.

Seguuura peão!
É grande a expectativa da presença do presidente Jair Bol-

sonaro (PL) na Festão de Peão de Barretos nesta sexta-feira, 
26. No dia, quem se apresenta no palco principal é a dupla 
Bruno & Marrone, que já declarou voto no Capitão. Barretos 
é espécie de “território amigo”, já que praticamente todo o 
público se mostra aberto e receptivo com as aparições dele. 
Em 2018 Bolsonaro esteve por lá e montado a cavalo na are-
na do rodeio fez estremecer o chão do Barretão. Em 2019, já 
eleito, voltou a festa. Agora a cena deve se repetir. Os votos 
dos chamados “sertanejos” sempre foram fundamentais no 
projeto político de Bolsonaro.

O Brasil do Ciro 
Durante entrevista do candidato do PDT à Presidência da 

República, Ciro Gomes, ao Jornal Nacional na terça-feira, 
23, internautas transformaram as propostas de governo do 
pedetista em memes. Nas redes sociais, os planos comenta-
dos durante a sabatina foram colocados como irreais para o 
cenário do Brasil. Nas imagens aparecem brasileiros vivendo 
em plena harmonia e sorrisos no paraíso de Adão e Eva, car-
ros voadores e cidades futuristas, fartura entre as famílias em 
plena convivência com animais silvestres. Analistas afirmam 
que as propostas - muito bem fundamentadas no JN - são na 
maioria das vezes impossíveis de serem executadas devido a 
falta de recursos da União.

Seguuura peão! 2
Para aumentar a rivalidade, o filho do presidente, o deputado 

federal Eduardo Bolsonaro (PL) desafiou Lula (PT) a participar, 
também, da Festa do Peão de Barretos. No convite, feito através 
de um vídeo em suas redes sociais, o parlamentar também ques-
tiona o resultado da última pesquisa Datafolha, que aponta Lula 
liderando a disputa, com 47% das intenções de voto. “Isso aqui é 
a maior festa de peão, uma das maiores do mundo, Barretos. O 
presidente Bolsonaro vai vir aqui, dia 26. E tá feito o convite. Lula, 
quero ver você vir pra cá e abraçar esses 47% que o Datafolha tá 
te dando. Vem pra cá, o povo te adora. Vai te receber muito bem, 
pode ter certeza”, diz em vídeo publicado nas redes.
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Nascido no sertão 
Renato Silva, ou Doutor Renato Silva, médico referência 

em transplante de fígado no país é mais um candidato nes-
tas eleições que vem explorando as redes sociais em busca 
do tão sonhado voto. Candidato a deputado federal pelo 
Patriota, Renato Silva se apresenta – literalmente - em arte 
divulgada em suas páginas. 

Diz ser professor universitário, discípulo da Irmão Dulce, 
casado há 41 anos, nascido no sertão, chefe da unidade de 
transplante de fígado, defensor do SUS e, por fim, homem de 
fé. Doutor Renato é mais um candidato que tem na bandeira 
da saúde sua maior motivação. Não poderia ser diferente. 
Ele de fato entende o que diz.

A Coronel vem aí
O ritmo de campanha da candidata a deputada estadual 

pelo Republicanos, Coronel Helena, segue agitado. Helena 
está gastando a sola do sapato em busca dos votos. Nesta 
quinta, 24, realizou reunião com apoiadores, participou de 
entrevista para Podcast e visitou empresas da região. Para esta 
sexta-feira, 26, a campanha ganha reforço de peso, Helena 
estará acompanhada do presidente nacional do Republicanos 
e candidato a deputado Federal Marcos Pereira. Os dois fazem 
novo tour na região para tornar conhecida a dobradinha. A 
equipe da candidata aposta no recall que ela possui quando 
obteve mais de 55 mil votos na eleição para Prefeitura de Rio 
Preto, em 2020, ficando em segundo lugar.

Garcia e os empregos 
O candidato à reeleição, governador Rodrigo Garcia 

(PSDB), se comprometeu a trabalhar para a geração de 2 
milhões de empregos nos próximos quatro anos. Rodrigo 
participou terça-feira, 23, da sabatina realizada pela Asso-
ciação Comercial de Santos, Grupo A Tribuna, OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil) e Associação da Construção Civil da 
Baixada Santista. “O Estado de São Paulo incentiva a geração 
de emprego e, no próximo governo, vamos incentivar a cria-
ção de 2 milhões de postos de trabalho no setor industrial e, 
principalmente, nas áreas de economia criativa e turismo”, 
disse Garcia. Ele continua na luta de se tornar conhecido do 
eleitor paulista para crescer nas pesquisas.

A vocação é o convite de 
Deus a cada indivíduo para 
amar e servir a Ele e à Sua 
Igreja, em um determinado 
estado ou modo de vida. É 
dentro do chamado universal 
à santidade que Deus cria cada 
pessoa para um propósito, 
razão ou missão específicos.

É muito importante que 
cada pessoa possa discernir 
sua vocação particular com 
oração e responsabilidade. 
Pois, a rejeição de nossa vo-
cação afeta os outros também! 
E se seus pais nunca tivessem 
dito sim um ao outro? E se 
o padre que teve um grande 
impacto em sua vida tivesse 
dito não a Jesus?

ARTIGO

Rejeitar a nossa vocação 
afeta os outros
Kaique Duarte
Seminarista da Comunidade 
Canção Nova.

Sua vocação é um presente de Cristo 
para você; como você responde é o seu 
presente para Ele e também para sua 
própria vida.

Se alguém não segue a 
vocação para a qual nosso Pai 
o criou, pode até alcançar um 
certo grau de felicidade neste 
mundo e obter a salvação. No 
entanto, não será tão feliz ou 
abençoado como poderia ter 
sido se tivesse seguido sua 
vocação.

Decidir entrar no semi-
nário ou no convento para 
“experimentar” significa estar 
comprometido para a vida 
toda? Certamente não! No 
seminário e no convento é 
onde, muitas vezes, começa o 
verdadeiro discernimento, o 
ouvir a voz de Deus revelando 
a nossa vocação. E, em alguns 
casos, essa experiência pode 
ser a única maneira de saber 
realmente se você tem vocação 
para o sacerdócio ou para a 
vida religiosa. 

Durante esse tempo de for-
mação no seminário, no con-
vento ou numa Comunidade, a 
vontade de Deus para você se 
torna mais clara. O seminário, 

convento ou Comunidade tam-
bém se alegra quando um homem 
ou mulher percebe que não foi 
chamado ao sacerdócio ou àquela 
forma de vida e parte para servir 
a Igreja em outra vocação.

Os preciosos anos passados 
na formação são uma “vanta-
gem” para você espiritualmen-
te, mesmo se descobrir que 
não foi chamado a ser sacer-
dote ou religioso consagrado. 
Não tenha dúvida, esse tempo 
certamente o ajudará a ouvir 
a voz de Deus e encontrar sua 
vocação!

Claro, é necessário estar 
ciente de que existem prova-
ções e tribulações em cada 
vocação. Ser sacerdote, re-
ligioso ou consagrado não 
elimina sofrimentos. Mas há 
grande alegria em dar a vida 
por Cristo!

Sua vocação é um presente 
de Cristo para você; como você 
responde é o seu presente para 
Ele e também para sua própria 
vida.

Divulgação

- “Ó  Pai  bendito,
- “Inaldito
- “Seja-lhe  o  nome
- “Em  céus  e  terras,
- “Estando  eu
- “Fome
- “Ou  sob  guerras---
- “Faça-me  lembrar
- “Tua  existência

- “Cada  algoz
- “Faz  minha  luta,  atroz,
- “E  o  ataque,  ferrenho!
- “A  mim  liquidam
- “Subtraindo  a  fé
- “Que  tenho,
- “Em  nada  vacilam,
- “Dardos  inflamáveis,
- “Há  no  olhar  “deles

- “Cada  olhar  demente
- “Possue  somente
- “Fogo  consumidor!
- “Desvio  o  meu
- “Para  não  perder  con-

tacto,
- “Convosco,  Senhor!
- “Envie  um  ser  teu,
- “E  consuma  brasas  dos  

olhares
- “E  perversos  ardís!

- “Na  imensidão  deste  
mundo---

- “Vivo  a  cada  segundo
- “Entretanto,  possuo  fra-

quezas,
- “Embora  a  lutar  feroz-

mente

ARTIGO

“Prece”
Sderlon  Scarin

- “Cambaleio
- “Sob  incertezas!
- “A  mente
- “Fica  envolta
- “Em  penumbra

- “Tua  voz,  ó  Altíssimo---  
responderia

- “Em  perfeita  sinfonia
- “Sem  utilizar  rima
- “Pois,  teu  poder  é  ili-

mitado,
- “Aos  fiéis,
- “De  estima
- “Estás  abastado,
- “A  ti, pertence  um  campo  

de  salvação
- “E  galardões!
                                         “Es-

trofes  sem  rimas”
-  Tua  prece,  ouví
- Pois  veio  mansamente
- Qal  sussurro  da  ara-

gem---
- Confie  em  teu  caráter
- Ó  filho!
- Eu  to  abençoarei
- Para  que  caminhos  se-

jam  suaves,
- Em  tais,  haja  paz,
- E  tua  mente  encontre  

tranquilidade

- Vou  prover  bênçãos,
- As  quais  fazem  falta  a  ti,
- Com  elas
- Sereis  feliz  sim!
- Serão  reprodutíveis
- Enquanto  fores  digno,
- Escutando  tuas  preces,
- Saibas---
- Estou  contigo

- Teus  caminhos  serão  
longos---

- Contudo,  tereis  paz
- Ao  caminhares,
- Sendo  ativo
- Sempre  em  linha  reta
- Teu  lar  aqui,  espera  

por  ti,
- Que  na  terra,  a  dispensa  

esteja  repleta
- E  a  marmita,  pesada!
- Pois,  é  minha  vontade

- Mas  a  luta  irá  continuar
- Pois,  serão  longos  os  

dias  na  terra,
- Toda  a  brasa  dos  olhos  

dos  teus  inimigos
- E  todo  o  fogo  consu-

midor---
- Já  estão  aniquilados!
- Confie  em  teu  Deus,
- ELE  já  colocou  aqueles  

teus  algozes
- E  males,
- Sob  a  “planta”  dos  teus  

pés.

14/9/1977 – 7/10/1989 
-  30/9/1994
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Política TSE e Bolsonaro
Ministro do TSE manda TV Brasil e re-
des sociais excluírem vídeo de reunião 
de Bolsonaro com embaixadores

Eleições
Lula quer participar de debates ainda 
no primeiro turno e campanha tenta 
forçar presença de Bolsonaro

Com a presença de inte-
grantes da Fundação Institu-
to de Pesquisas Econômicas 
(Fipe) e do superintendente 
do Serviço Municipal de Água 
e Esgoto de Rio Preto (Semae), 
Nicanor Batista Júnior, o pro-
jeto que reestrutura o quadro 
de funcionários da autarquia 
foi debatido durante audiência 
pública nesta quarta-feira, 24, 
na Câmara Municipal de Rio 
Preto. 

Com um impacto financeiro 
de R$ 969 mil ao ano, o proje-
to do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que cria novos cargos 
e reorganiza o quadro de fun-
cionários da autarquia que 
cuida da água em Rio Preto. 
O projeto foi protocolado no 
início do mês pelo prefeito Edi-
nho e busca atender a decisão 
do Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ) de fevereiro deste 
ano que pediu o enxugamento 
de cargos em todo o Poder Exe-
cutivo, mas também no Semae. 

A mudança vai adequar a 
solicitação do Tribunal que na 
autarquia determinou a extin-
ção de 11 cargos em comissão. 

Semae defende reestruturação 
de cargos para atender TJ

AUDIÊNCIA PÚBLICA

São 11 novos cargos, que se-
gundo o governo, atendem as 
especificações e exigências do 
Tribunal, realizando reestrutu-
ração do quadro funcional do 
Semae. Serão criados depar-
tamentos e instituídas novas 
gratificações. O projeto chegou 
a ser aprovado em primeiro 
turno – legalidade – mas re-
cebeu fortes críticas por parte 
de alguns vereadores, inclusive 
de parlamentares da base de 
apoio. Eles questionaram falta 
de dados técnicos e financeiros 
para embasar a aprovação em 
plenário. 

A advogada e integrante 
da Fipe, Fernanda Sqinzari, 
explicou como foi elaborado 

o projeto enviado à Câmara. 
Segundo ela, a decisão do TJ 
apontou que no Semae havia 
cargos de gerencia sem ne-
nhum tipo de atribuição, chefia 
ou atividade de assessora-
mento, mas apenas atividades 
técnicas burocráticas que não 
demandam relação de confian-
ça ou necessidade de não ser 
concursado. 

“A regra é o concurso e por 
conta disso neste caso não 
tinha os atributos necessários 
para isso. Eram descritas de 
forma técnica que não esta-
vam vinculadas em cargos de 
comissão, por isso era neces-
sária toda esta reestruturação”, 
afirmou Fernanda. 

A mudança vai adequar 
a solicitação do Tribunal 
que na autarquia deter-
minou a extinção de 11 
cargos em comissão.

SUBPROCURADOR

Sai parecer sobre lei 
do abandono escolar 

Semae defende reestruturação de cargos para atender TJ

Lei trata do abandono escolar em Rio Preto

Parecer do Subprocurador-
-Geral de Justiça de São Paulo, 
Wallace Paiva Martins Junior, 
acata parcialmente pedido da 
Prefeitura de Rio Preto que 
tenta declarar inconstitucio-
nal a lei que institui a Política 
Municipal de Prevenção ao 
Abandono e à Evasão Escolar. 

A lei é de autoria do verea-
dor Bruno Moura (PSDB). Foi 
aprovada pela Câmara Muni-
cipal no dia 22 de março deste 
ano. O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou a proposta que 
acabou sendo derrubado pelos 
vereadores durante sessão do 
dia 17 de maio. Edinho então 
acionou o Tribunal de Justiça 
de São Paulo por meio de uma 
ação direta de inconstituciona-
lidade (ADIN). 

Para o subprocurador “é 
lícito ao Poder Legislativo 
– assim como ao Poder Exe-

cutivo pelos instrumentos 
normativos à sua disposição 
– instituir políticas públicas 
desde que não tangencie o 
núcleo da reserva de iniciativa 
legislativa do Chefe do Poder 
Executivo (organização e fun-
cionamento da Administração; 
atribuição de competências 
a órgãos do Poder Executivo 
com geração de despesas; ser-
vidores públicos e seu regime 
jurídico etc.) ou da reserva da 
Administração”. 

Ele lembra ainda que “ao 
Poder Legislativo será consen-
tido estabelecer o que (o Poder 
Executivo) pode ou deve fazer, 
mas não como fazê-lo, porque, 
salvo competências consti-
tucionalmente vinculadas, 
remanesce ao Poder Executivo, 
como órgão de governo, a esco-
lha dos meios de cumprimento 
das obrigações fixadas pelo 
Parlamento”. A decisão final 
da lei será dada na análise do 
mérito pelo TJ.

Raphael FERARI
redacao@dhoje.com.br

Assim como o reajuste 
nos salários dos vereadores 
de Rio Preto, o Tribunal de 
Justiça de são Paulo suspen-
deu os efeitos de lei aprovada 
pela Câmara Municipal que 
reajusta o salário do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) em 11%. 
A decisão foi publicada nesta 
quarta-feira, 24, e também 
impede o mesmo índice de 
aumento para os vencimen-
tos do vice, Orlando Bolçone 
(União Brasil) e de todos 
os secretários do Executivo. 
 

A lei foi declarada inconsti-
tucional e já estava suspensa 
desde abril. O próprio prefeito 
Edinho acionou o TJ após 
orientação da Procuradoria-

TJ anula lei que reajusta salário 
do prefeito Edinho em 11%

INCONSTITUCIONAL

O próprio prefeito Edi-
nho acionou o TJ após 
orientação da Procura-
doria do Município

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

-Geral do Município entender 
que o aumento seria inconsti-
tucional. 

Entendimento do Supremo 
Tribunal Federal (STF) deter-
mina que não é permitido rea-
juste salarial para agentes po-
líticos ao longo do exercício do 
mesmo mandato. Neste caso, o 
reajuste pretendido só poderia 
valer para a próxima legis-
latura municipal, em 2026. 

“Os agentes políticos não são 
servidores profissionais e a 

A medida provocaria efei-
to cascata no funcionalismo 
público, incluindo a Prefei-
tura, autarquias e o Legisla-
tivo, impactando em cerca 
de R$ 3,3 milhões na receita 
do município por ano com 
a folha de pagamento dos 
funcionários que hoje es-
barram no teto de Edinho. 
Pela Constituição o teto do 
funcionalismo municipal é o 
salário do prefeito.

VALOR DE R$

19 MIL
PASSARIA A SER o 
salário do prefeito 
caso a lei aprovada na 
Câmara fosse mantida 
e o rejuste aplicado

TJ invalida lei que reajusta salário do prefeito Edinho para R$ 19 mil

eles não se dirige a garantia 
da revisão geral anual”, afir-
mou o subprocurador-geral de 
Justiça, Wallace Paiva Martins 
Junior, em parecer apresen-
tado anteriormente contra o 
pedido de reajuste no salário 
do prefeito. 

Caso fosse acatada, a lei 
permitiria que o salário de 
Edinho saltasse dos atuais 
R$ 17,1 mil para R$ 19 mil. 

Cármen Lúcia 
terá cargo
de ministra 
efetiva no TSE

A ministra do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
Cármen Lúcia foi eleita 
hoje (24) para vaga de mi-
nistra efetiva do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
órgão responsável pela 
organização das eleições.

A votação foi feita de 
forma simbólica pelo ple-
nário do STF. Na semana 
passada, o ministro Edson 
Fachin, que ocupava a 
presidência do tribunal, 
deixou o cargo, abrindo 
uma vaga de membro 
efetivo. Cármen Lúcia 
já ocupava uma vaga de 
ministra substituta. 

As cadeiras efetivas 
do STF no tribunal elei-
toral também são ocu-
padas pelo presidente, 
Alexandre de Moraes, e o 
vice-presidente, Ricardo 
Lewandowski.  O TSE é 
composto por sete minis-
tros, sendo três do STF, 
dois do STJ, e dois mem-
bros da advocacia, que são 
nomeados pelo presidente 
da República

Agência BRASIL

A representante da Fipe 
disse que o novo quadro fun-
cional previsto no projeto 
cria a superintendência, duas 
diretorias, seis departamentos, 
coordenadorias, divisões e se-
tores. “Cargos comissionados 
vão até o terceiro nível. Abaixo 
são as funções gratificadas 
onde os concursados é que 
são nomeados para funções 
de chefia. Também foram 
criados um departamento de 
Comunicação Social e Relações 
Públicas, comunicação com os 
usuários e de obras e sistema 
de água e esgoto”, afirmou. 
O superintendente do Semae, 
Nicanor Batista Júnior, de-
fendeu a reestruturação dos 
cargos e departamentos afir-
mando que de 2008 para este 
ano o Semae cresceu tanto em 
prestação de serviços, como de 
profissionais. 

]“Tínhamos em torno de 
100 funcionários. São 2.500 
quilômetros de rede de água e 
esgoto. Hoje nossa estrutura, 
com o último concurso, temos 
334 servidores concursados. 
Temos por força de contratos 
com outras empresas que não 
são atividade fins 675 colabo-
radores terceirizados. A estru-
tura de operação funciona com 
1.009 servidores”, afirmou 
Nicanor. 

As projeções dão conta que 
somente para o ano que vem o 
valor dos novos cargos e fun-
ções elevaria os gastos para a 
casa de em torno R$ 2 milhões. 

Raphael FERRARI

A lei foi declarada 
inconstitucional e 
já estava suspensa 
desde abril por limi-
nar do TJ

Divulgação

Arquivo Cláudio Lahos

Divulgação SMCS

Divulgação

Divulgação
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CIDADES Pet Park furtado
Após furtar 3,4 quilos de fios do 
Pet Park, ladrão foi detido por fun-
cionários da Emurb e preso

Julgamento
Acusado usou sua caminhonete para 
prensar uma comerciante na parede 
de em Buritama em 2018

José Soares Santana foi 
morto a enxadadas na área 
rural do distrito de Talhados 
na madrugada desta quarta-
-feira, 24. 

Segundo testemunhas, 
horas antes de ter sido assas-
sinado, a vítima estava em 
um bar e comentou que tinha 
recebido uma quantia em di-
nheiro. Policiais que acharam 
o corpo não recuperaram o 
dinheiro. Assim, o crime é 
tratado como latrocínio, que 
é o roubo seguido de morte. 

Ainda segundo testemu-
nhas, a vítima não tinha ne-
nhuma inimizade. O corpo do 
homem foi encontrado por um 
vizinho, que imediatamente 
chamou a Polícia Militar. Ne-
nhum suspeito foi encontrado 
no local. 

Uma equipe da Divisão 
Especializada em Investi-
gações Criminais (Deic) de 
Rio Preto foi acionada. Pe-
ritos criminais também fo-
ram chamados para levantar 
pistas da autoria do crime. 
Colaborou - Sarah BELLI-
NE.

Homem é morto a enxadadas 
no distrito de Talhados

LATROCÍNIO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Caminhoneiro 
de Rio Preto 
morre em
Marília

Um acidente ocorrido 
às 14h25 desta terça-feira, 
23, no km 216 da BR-153, 
em Marília, matou um ca-
minhoneiro rio-pretense, 
de 44 anos. 

Segundo a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), 
a colisão envolveu um 
caminhão VW/8.120, na 
cor branca, de São José do 
Rio Preto, e um conjunto 
Bitrem, na cor vermelha, 
de Quatro Barras-PR. 

A batida se deu em um 
local onde estava tendo 
uma obra na pavimenta-
ção da rodovia, existindo 
uma operação pare-siga 
devidamente sinalizada. 
O conjunto Bitrem encon-
trava-se parado na fila, 
aguardando liberação do 
trânsito, quando houve a 
colisão traseira do cami-
nhão. 

A perícia está averi-
guando os motivos do 
acidente, pois não há ves-
tígios de frenagem do ca-
minhão antes da colisão. O 
motorista teve que ser reti-
rado do caminhão por uma 
equipe dos Bombeiros e foi 
socorrido em estado grave, 
mas não resistiu .Uma equipe da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto foi acionada

INSTAGRAM HACKEADO

Vítima de golpe 
ameaça influencer

Uma influencer de 30 anos 
compareceu a Central de Fla-
grantes na terça-feira, 23, após 
uma mulher aparecer na casa 
de sua mãe a ameaçando para 
reaver seu dinheiro de volta. 

A mãe da jovem assustada 
ligou para filha, momento em 
que a influencer viu que sua 
conta no Instagram havia sido 
hackeada. E que a mulher que 
ameaçou havia realizado um 
depósito de R$ 300 para os 

golpistas. 
Durante a elaboração do 

B.O. a mulher compareceu 
também na Central para rela-
tar sua versão. 

Ela alega que viu um anún-
cio no Instagram da influencer 
e se interessou realizando um 
depósito de R$300,00, depois 
desconfiou de ter sido vítima 
de um golpe, o que realmente 
aconteceu.

O caso será investigado 
por estelionato na 5º DP de 
Rio Preto.

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

NA RODOVIA

Polícia apreende 300 
tijolos de maconha

A Polícia Rodoviária Mi-
litar, apreendeu mais de 300 
tijolos de maconhas encontra-
dos com um motorista para-
guaio de 26 anos, na Rodovia 
Assis Chateaubriand, em Pe-
nápolis. 

A equipe abordou o veí-
culo para uma fiscalização de 
rotina, a atitude suspeita do 
motorista chamou atenção. 
Em revista veicular foram loca-
lizadas 323 tijolos de maconha 

e 28 pacotes de skunk. 
O homem confessou aos 

policiais que ganharia R$ 5 mil 
para levar a droga de Foz do 
Iguaçu (PR) a Rio Preto. 

Da REPORTAGEM

Carro furtado é usado em homicídio 
VIOLÊNCIA

E.P.A., de 18 anos, foi assassi-
nado a tiros, por volta da 1h10 
desta quarta-feira, 24, na rua 
Maria Onofre Lopes dos San-
tos, na Vila Toninho, em Rio 
Preto. Outro jovem, de 19 anos, 
foi baleado no braço direito e 
socorrido por bombeiros para 
o Hospital de Base. 
Segundo a testemunha, três 
homens que estavam em um 
Fiat Uno, de cor vermelha, efe-
tuaram os disparos e fugiram. 
O carro foi abandonado e a 
Polícia Militar descobriu que 
havia sido furtado no bairro 
Fraternidade. 
A dona do veículo, de 39 anos, 
ao ser localizada em sua resi-
dência declarou estar surpresa, 
pois desconhecia o furto. 
Durante diligências para en-
contrar a proprietária do au-
tomóvel uma guarnição da 
PM viu três pessoas saírem 
correndo ao verem a viatura. 
Um adolescente, de 17 anos, foi 

detido e deu versões contra-
ditórias, negou envolvimento 
no homicídio, mas admitiu co-
nhecer a dona do Uno e alegou 
que estava traficando no local. 
Na casa do infrator foram 

apreendidas 22 porções de 
cocaína, duas pedras e uma 
porção fragmentada de crack, 
29 porções e quatro pés de 
maconha, além de um projétil 
calibre 32. 

Para os policiais, o menor dis-
se que a munição pertencia a 
um revólver que ele teve para 
proteção pessoal. 
Peritos da Polícia Técnica es-
tiveram no lugar onde o corpo 
de A. foi encontrado caído no 
solo, vestindo shorts, camiseta 
e chinelos. 
O Uno foi achado com uma 
chave falsa no contato feita a 
partir de um garfo. Até o fe-
chamento desta matéria, não 
havia pistas sobre a autoria e 
motivos do homicídio e tenta-
tiva de assassinato.

O carro foi aban-
donado e a PM-
descobriu que 
havia sido furtado 
no Fraternidade.

Caso é investigado pela Polícia

INTERMEDIÁRIO

Vendedor recusa dinheiro e 
comprador é vítima de golpe

O já conhecido ‘golpe 
do intermediário’, em que 
um marginal negocia ao 
mesmo tempo com o ven-
dedor e o comprador, teve 
uma ajuda involuntária de 
uma das partes que acabou 
favorecendo o estelionatário 
e causando prejuízo de R$ 
12 mil para um rio-pretense. 

Segundo o boletim de 
ocorrência registrado na 
Central de Flagrantes, no 
final da tarde desta terça-
-feira, 23, um jovem, de 27 
anos, anunciou por R$ 18 
mil, no site OLX, sua Honda 
CB250F e foi contatado pelo 
criminoso, que agendou 
para o terceiro ver a moto 
em um cartório. 

No local, o verdadeiro 
comprador, de 53 anos, 
tentou pagar o veículo em 
dinheiro para o vendedor, 
que recusou, alegando que 

tinha trauma porque o pai 
havia sido assaltado. 

Diante da negativa, o pa-
gamento foi feito para conta 
indicada pelo bandido, ten-
do sido feitos seis depósitos 
e três PIX. 

Na delegacia, o homem 
que comprou a Honda 
CB250F disse que conse-
guiu desconto com o crimi-
noso, o qual tinha anuncia-
do o veículo por R$ 12,8 mil, 
fechando o negócio mais 
barato em R$ 800. 

Diante da recusa em 
receber o valor em espécie, 
o que involuntariamente 
prejudicou o comprador e 
favoreceu o estelionatário, 
o delegado decidiu que a 
motocicleta ficasse depo-
sitava para o rio-pretense 
que pagou por ela. O caso 
segue sendo investigado 
pelo 1º DP

SEM FERIDOS

Ônibus pega fogo em 
avenida de Rio Preto

Um ônibus pegou fogo por 
volta das 12h50 da tarde desta 
quarta-feira, 24, na Aveni-
da Loft João Bassitt, em Rio 
Preto. 

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, o dono do veículo 
compareceu ao local para 
acompanhar os procedimentos 
para combater o fogo. 

As causas do incêndio ain-
da deverão ser investigadas.  

Ninguém estava no veícu-

lo no momento e não houve 
feridos, apenas danos mate-
riais. Colaborou - Sarah 
BELLINE.

Da REPORTAGEMDivulgação
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Rio Preto foi a 6ª colocada 
no Programa Município Ver-
deAzul (PMVA), da Secreta-
ria de Infraestrutura e Meio 
Ambiente (SIMA), que pre-
mia municípios do Estado 
por ações e políticas públicas 
voltadas ao meio-ambiente. 
A cidade é top 10 do ranking 
divulgado nesta quarta-feira, 
24. 
A grande campeão foi o mu-
nicípio de Bragança Paulista 
que conseguiu o primeiro lu-
gar no ranking com uma nota 
de 97.52. Quem completa o 
top 10 são os municípios de 
Penápolis, São Pedro do Tur-
vo, Guararema, Lençóis Pau-
listas, São José do Rio Preto, 
Salto, Itapira, Gabriel Mon-
teiro e Socorro, todos com 
nota acima de 91,70 pontos. 
Neste último dia do evento fo-
ram divulgados os municípios 
com notas acima de 80. 
“É muito gratificante obser-
var os municípios se empe-
nhando em adotar agendas 
mais sustentáveis e o Municí-
pio VerdeAzul é a nossa forma 
de reconhecer o trabalho que 
essas cidades vêm fazendo 
ao longo dos últimos tempos, 
além de apoiar tecnicamente 
e compartilhar boas iniciati-
vas” explica o secretário de 
Infraestrutura e Meio Am-
biente, Fernando Chucre. 
Além disso, durante a ceri-
mônia também foi celebra-
da a iniciativa “Governador 
André Franco Montoro”, que 
concede honraria aos municí-
pios melhores colocados em 
cada Unidade de Gerencia-
mento de Recursos Hídricos 
(UGRHI).  
“Estamos muito orgulhosos 
de estarmos reunidos, e so-
bretudo homenageando, os 
municípios paulistas. Aliás 
este é o propósito do Pro-
grama Município VerdeAzul, 
externar o reconhecimento 
do Governo de São Paulo aos 
municípios, que fizeram a li-
ção de casa e tem hoje uma 
boa gestão ambiental”, co-
mentou Paulo Delgado, coor-
denador do programa. 
O PMVA foi dividido em três 
grupos que atingiram ava-
liação suficiente para serem 
qualificados como municípios 
sustentáveis por meio do pro-
grama. Ao todo 204 cidades 
receberam o certificado. 
Durante o evento também foi 
anunciado a atualização nos 
critérios para a classificação 
das cidades para o próxi-
mo ciclo. “Reconhecendo a 
importância do esforço das 
prefeituras, estamos focados 
no aperfeiçoamento do Pro-
grama Município VerdeAzul 
e vamos colocar metas para 
municípios de diferentes fai-
xas populacionais e realida-
des distintas. Serão metas 
muito claras, alinhadas com 
a política do Estado”, confir-
mou o secretário Fernando 
Chucre. 

Sobre 
Lançado em 2007 pelo Gover-
no do Estado, o Programa tem 
o objetivo de medir e apoiar a 
eficiência da gestão susten-
tável com a descentralização 
e valorização da agenda am-
biental nos municípios. Para 
que um município seja qua-
lificado, é necessário atingir 
a pontuação mínima exigida 
(40 pontos).

Rio Preto é Top 10  no 
Programa VerdeAzul

MEIO AMBIENTE

A grande campeão foi o 
município de Bragança 
Paulista que conseguiu 
o primeiro lugar no 
ranking

Rio Preto fica no Top 10 do Programa Município VerdeAzul do governo do Estado

Da REPORTAGEM
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O câncer de pulmão é uma 
doença grave que pode levar 
à morte. Em Rio Preto, de 
acordo com a assessoria de 
imprensa do Hospital de Base, 
em 2021, foram notificados 
145 pacientes em tratamento. 
Neste ano, o levantamento 
feito até julho confirmou 98 
pacientes. 

Segundo o cardiologista 
Edmo Atique Gabriel, esse 
tipo de câncer costuma ser de 
evolução silenciosa durante 
um bom tempo, até que seu 
tamanho e capacidade de 
comprimir as estruturas próxi-
mas começam a apresentar os 
sintomas. Por isso, exames pe-
riódicos são tão importantes. 
O especialista explica que os 
fumantes são as maiores víti-
mas da doença, que é causada 
também por outros fatores, 
como contato com radiação, 
agentes tóxicos e fatores gené-
ticos. “Pessoas que convivem 
com radiação e agentes tóxicos 
também estão sujeitas”, alerta.

“O diagnóstico precoce 
pode ser obtido por meio de 

AGOSTO BRANCO

Tabagismo é o maior causa 
de câncer de pulmão

radiografia de tórax semestral. 
O ideal é que pessoas tabagis-
tas ou com histórico familiar, 
a partir de 30 anos, façam tal 
acompanhamento”, completa.

Conforme o médico, o tra-
tamento pode ser cirúrgico/
remoção do nódulo pulmonar 
maligno ou através de qui-
mioterapia, radioterapia e 
imunoterapia. 

“Quanto mais cedo for de-
tectado, mais chances o pa-
ciente tem de ser curado ou 
quando o tamanho do câncer 
for pequeno e mais restrito. 
Em caso de metástases, a cura 
pode ser mais difícil, mas ainda 

assim existe a possibilidade de 
controle.” 

Ex-fumante
A publicitária Jaqueline 

Andrade Souza, 39 anos, foi 
fumante por 14 anos. “Parei 
desde 2010 quando tive minha 
primeira gestação e depois 
resolvi não voltar mais. Nessa 
mesma época, eu já sentia uma 
espécie de cansaço excessivo 
e mesmo depois de ter tido o 
bebê resolvi não fumar mais. 
Meu pai era fumante também 
e morreu de infarto fulminan-
te, foi mais um motivo para 
abandonar o vício”, conclui. 

A Comissão de licitação 
abriu prazo de 5 dias para 
recursos contados a partir 
desta quinta-feira (24) e 
mais 5 para a decisão final 
do secretário Aldenis Borim 
 Quatro Organizações Sociais 
(OSs) disputaram a concor-
rência para gerenciar, opera-
cionalizar e executar ações e 
serviços dentro do Hospital 
Domingo Braile (Hospital da 
Região Norte). 

Organização Social Fa-
ceres, Fundação Faculdade 
de Medicina de Rio Preto 
(Famerp), Instituto Social 
Hospital  Alemão Oswal-
do Cruz e Irmandade San-
ta Casa de Misericórdia de 
São Bernardo do Campo. 
  A Fundação Faculdade de 
Medicina de Rio Preto foi 
a instituição que atendeu 
praticamente todos os requi-
sitos especificados no edital 
da concorrência. Ficou com 
81 pontos e pediu o menor 

REGIÃO NORTE

Funfarme aguarda recurso para 
obter a administração de hospital

preço entre as concorrentes. 
O Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz ficou em segundo, com 
63 pontos, seguida do Insti-
tuto Social da Faceres, com 
53 pontos e, em último, com 
apenas 15 pontos, a Santa Casa 
de São Bernardo do Campos. 
 A Funfarme é a OS que prati-
camente se adequou cem por 
cento ao edital. Entretanto, 
alguns dos itens contemplam 
parcialmente o que é pedido. A 
proposta financeira também foi 
a melhor entre os concorren-
tes. Fixou em R$ 3,7 milhões 
ao mês, com o total de R$ 44,3 
milhões ao ano. Menos 9,1% do 
preço base previsto no edital. 
A Faceres foi a OS que apre-
sentou o segundo menor preço. 
Pediu R$ 3,85 milhões ao mês. 
Total de R$ 46,2 milhões ao 
ano. Uma redução de 5,28% do 
valor fixado pela Prefeitura. No 
entanto, não atendeu a 8 dos 
18 itens pedidos pelo edital. 
Os outros 10 itens atendem 

parcialmente ao edital.
O Hospital Alemão Oswal-

do Cruz, assim como a Famerp, 
atendeu adequadamente os 18 
itens relacionados no edital. 
Parte deles, parcialmente. Fi-
cou em segundo lugar. O valor 
pedido ultrapassou o fixado. 
Apresentou proposta de R$ 
5,9 milhões ao mês (R$ 70,2 
milhões ao ano).

 A Santa Casa de São Ber-
nardo do Campo foi a OS que 
não conseguiu atender à maio-
ria dos 18 itens relacionados 
para o certame. Mesmo com 
o valor pedido ficando 0,52% 
abaixo, acabou em último 
lugar com uma pontuação 
baixa (15 pontos em um total 
de 100).  

Os 18 itens relacionados 
estão dentro dos subtítulos 
Organização das Atividades 
Assistenciais e de Produção, 
Ações Voltadas a Gestão As-
sistencial, à Qualidade e Qua-
lidade Técnica.

DAniela MANZANI Arquivo PESSOAL Arquivo PESSOAL

Diabetes mellitus descontrolado, 
um perigo para a circulação

O diabetes mellitus re-
presenta uma doença preva-
lente em nossa população, 
acometendo tanto pessoas 
jovens quanto idosas. De 
um modo genérico, o diabe-
tes tipo I caracteriza-se pela 
insuficiência na produção 
de insulina, cuja função 
metabólica é essencial para 
o carreamento de glicose do 
sangue para os tecidos. Por 
outro lado, o mecanismo do 
diabetes tipos II apoia-se 
na resistência à insulina, 
em decorrência do sobre-
peso e da obesidade. Em 
outras palavras, no tipo II 
existe produção de insulina, 
entretanto, sua função é 
prejudicada pela resistên-
cia tecidual ao efeito deste 
hormônio.  

Dentre todos os fatores 
de risco para as doenças cir-
culatórias, o diabetes melli-
tus destaca-se pelo intenso 
e progressivo comprometi-
mento dos vasos sanguíne-
os, aumentando a deposição 
de placas de colesterol nas 
artérias e reduzindo o fluxo 
de sangue para as pernas e 
para os principais órgãos 
do corpo humano. Uma 
pessoa diabética evolui com 
maior risco de complicações 
vasculares, como derrame, 
infarto do miocárdio e má 
circulação.

Quem sofre com o dia-
betes mellitus sabe que o 
apoio multidisciplinar é fun-
damental para sua saúde. 
O acompanhamento com 
o endocrinologista e o ci-
rurgião vascular é essencial 
durante o controle glicêmico 
e o tratamento das doenças 
e complicações vasculares, 
respectivamente. Ao longo 
dos anos, todo paciente 
diabético desenvolve al-
gum grau de neuropatia, 
vasculopatia e oftalmopatia 
em decorrência dos índices 
glicêmicos elevados. 

Como toda doença vas-
cular, por sua natureza 
fisiopatológica, as com-
plicações relacionadas ao 
descontrole glicêmico do 
diabetes mellitus não mani-
festam sintomas precoces. 
Portanto, o check-up vas-
cular constitui a única for-
ma de prevenir alterações 

circulatórias deletérias em 
decorrência da hiperglice-
mia crônica.

Além do comprometi-
mento circulatório, a neu-
ropatia diabética representa 
outro calcanhar de Aquiles 
do paciente diabético. A falta 
de sensibilidade devido a 
destruição dos nervos perifé-
ricos constitui a base para a 
formação da úlcera nos pés, 
denominada mal perfurante 
plantar. A formação desta 
úlcera altera o ponto de 
apoio plantar, contribuindo 
para processos inflamatórios 
e infecciosos que compro-
metem a arquitetura, o for-
mato e a imunidade dos pés.

O mal perfurante plantar 
constitui a porta de entrada 
para infecções, favorecen-
do a destruição tecidual 
progressiva e o enfraque-
cimento ósseo, a partir de 
processos infecciosos crô-
nicos, com evolução para 
fraturas ósseas, formação de 
abscesso e saída de secreção 
purulenta.

Infelizmente, o diabetes 
mellitus descontrolado ine-
vitavelmente evolui para 
alterações circulatórias gra-
ves, com maior risco de in-
fecção e perda do membro. 
As complicações vasculares 
relacionadas ao diabetes 
mellitus constituem impor-
tante causa de amputação de 
pé e perna.

Se você for diabético, 
esteja atento a saúde da 
sua circulação. Mantenha o 
acompanhamento médico 
e controle seus níveis glicê-
micos. Faça seu check-up 
vascular periódico e cuide 
da integridade dos seus pés. 
Se houver dúvidas, acesse o 
site www.drsthefanovascu-
lar.com.br.

*Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Facul-
dade de Ciências Mé-
dicas da Santa Casa de 
São Paulo, especialista 
nas áreas de Cirurgia 
Vascular, Angiorradio-
logia e Cirurgia Endo-
vascular e coordenador 
do curso de Medicina 
da União das Faculda-
des dos Grandes Lagos 
(Unilago)

SAÚDE VASCULAR

STHEFANO 
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

Divulgação

Ivan Feitosa/Pref. Rio Preto
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José Manuel López
O Palmeiras antecipou parte dos valo-
res da Crefisa em 2023 para realizar a 
contratação do atacante.

 Do Chelsea 
O Santos vai lucrar R$ 2 milhões de 
reais com a transferência de Emerson 
Palmieri, cria da base do clube

Tentando se reabilitar da 
derrota sofrida para o Ituano 
na última rodada, o Novori-
zontino recebe em casa nesta 
quinta-feira (25) a Ponte Pre-
ta a partir das 21h30. Na 13ª 
posição da Série B do Campe-
onato Brasileiro, Tigre busca 
se afastar da zona de rebaixa-
mento. Atualmente, a equipe 
tem 31 pontos, enquanto o 
Operário, primeiro time da 
zona de rebaixamento, conta 
com 25 pontos. 

Técnico
O técnico Rafael Guanaes fa-
lou sobre o último jogo contra 
o Ituano. 
“Foi um jogo muito amarra-
do, se desenvolveu pouco, o 
árbitro parou demais o jogo 
também, muitas faltas. A gen-
te tentou o tempo todo pres-
sionar e propor o nosso jogo, 
que acabou se decidindo na 
qualidade individual do ad-
versário faltando segundos 
para acabar o primeiro tem-
po, onde a gente estava com 
a posse da bola. Então  são 
detalhes e lances que definem 
numa qualidade individual, o 
jogo sem si a gente teve con-
trole e não fomos eficientes, a 
equipe do Ituano é uma equi-
pe que se protege muito bem”, 
avaliou. 

Ponte
A Ponte Preta está somente 

NOVORIZONTINO RECEBE A PONTE
PAULISTA

um ponto acima do Novori-
zontino e vem de uma vitória 
no clássico contra o Guarani. 
Suspenso pelo terceiro cartão 
amarelo, a Macaca não pode-
rá contar com o volante Felipe 
Amaral. 

Visita 
O elenco do Novorizontino 
recebeu uma visita especial 
nesta semana, em um de seus 
treinamentos. 
Cerca de 30 alunos da APAE 
(Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais) de Novo 
Horizonte estiveram uma ma-
nhã de interação com os joga-
dores. 
O Tigre do Vale abriu os por-
tões para a Semana Nacional 
da Pessoa com Deficiência In-
telectual e Múltipla, que acon-
tece em todas as APAEs no 
período de 21 à 28 de agosto, 
com o Tema ‘Superar Barrei-
ras para Garantir a Inclusão’. 
“A importância e a represen-
tatividade do clube servem 
de exemplo pra sempre tra-
zer mais pessoas envolvidas 
em projetos tão importantes 
como este da Apae de Novo 
Horizonte, que solidariza e 
cuida dessas crianças, tão 
importantes para o nosso de-
senvolvimento como seres 
humanos e sociedade. Uma 
ação como essa ajuda muito 
a fortalecer ainda mais o que 
é equipe, e é uma força muito 
grande que se traz para dentro 
do clube”, disse o presidente 
do Novorizontino, Genilson 
da Rocha Santos. 

O elenco do Novorizontino recebeu uma visita es-
pecial nesta semana, em um de seus treinamen-
tos: cerca de 30 alunos da APAE (Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais) de Novo Horizon-
te visitaram o Centor de Treinamento

Tentando se reabilitar da derrota na última rodada, o Novorizontino recebe em casa nesta quinta-feira a Ponte Preta

O Realidade Jovem sofreu 
sua segunda derrota consecu-
tiva no Campeonato Paulista 
feminino nesta quarta-feira. 
Jogando fora de casa, as me-
ninas de Rio Preto foram supe-
radas pelo Red Bull Bragantino 
por 2 a 0 e seguem sem vencer 
na competição. As visitantes 
começaram criando as me-
lhores chances com Michele e 
Miriele chutando com perigo 
próximo da trave. Depois dos 
15 minutos, o Bragantino as-
sumiu o controle da partida 
e passou a controlar a posse 
de bola. Aos 25 minutos, Ariel 
aproveitou um cruzamento da 
esquerda para aparecer livre 

PAULISTA FEMININO

Realidade Jovem perde 
para o Bragantino

15 EQUIPES

São José vence campeonato 
amador de futebol em Olímpia

na pequena área para marcar. 
Já no final da primeira etapa, 
Letícia aproveitou um bate 
e rebate na área para fazer o 
segundo do Massa Bruta. 

O segundo tempo foi menos 
movimentados, mas o Bragan-
tino seguiu o controle da bola 
e tentou chegar com chutes 
de fora da área. O Realidade 
Jovem chegou poucas vezes 
e também arriscou as finali-
zações de longe, mas não teve 
sucesso. 

A equipe rio-pretense volta 
a campo para mais um jogo 
fora de casa na próxima terça-
-feira, contra o São Bernardo. 
Já o Bragantino enfrenta o 
Palmeiras fora de casa na 
quinta-feira. 

O Campeonato de Futebol 
Amador “Wilson Lopes de 
Faria” de Olímpia conheceu 
o vencedor da competição de 
2022. O São José, equipe com 
histórico de vitórias e con-
quistas no futebol amador da 
cidade, venceu o Vila Raia por 
1 x 0 e faturou o título. Foi a 
sexta vez nos últimos 10 anos 
que o time ergueu o “caneco 
de ouro”. 
A final, disputada no Estádio 
Maria Tereza Breda, recebeu 
mais de 800 torcedores para 

acompanhar os jogos. Antes, 
houve a disputa do terceiro 
lugar entre Só a Nata e Pau-
lista. Com uma bonita cam-
panha, o Só a Nata garantiu o 
terceiro lugar vencendo por 2 
x 0. Os gols foram feitos por 
Uerinton Júnior e Pedro An-
tônio. Na grande final, o gol 
do título para a São José saiu 
dos pés do  jogador João Vitor 
Muniz. 
O campeonato também pre-
miou o goleiro menos vazado. 
Quem levantou a taça foi o go-
leiro Helder do Vila Raia que 
sofreu apenas 4 gols durante 
o campeonato inteiro. Já a ar-

tilharia do amador, ficou com 
Alan Felipe Furigo de Olivei-
ra, do São José com saldo de 
8 gols. 
Após a decisão, foram entre-
gues os troféus para o cam-
peão, vice-campeão e terceiro 
lugar. O secretário de Esporte, 
Lazer e Juventude, Fernandi-
nho Silva acompanhou a par-
tida e participou da cerimô-
nia, entregando os troféus aos 
vencedores. 
O Campeonato de Futebol 
Amador este ano foi organiza-
do pela Prefeitura da Estância 
Turística de Olímpia, com 15 
equipes .

São José conquista campeonato de futebol amador em Olímpia

Realidade Jovem é superado pelo Bragantino no Paulista

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Semifinais do Brasileirão Feminino
A busca por uma vaga na 

final do Campeonato Brasileiro 
Feminino começa neste sábado 
(27) com o duelo Corinthians 
x Palmeiras, às 14h (horário 
de Brasília), em Itaquera, em 
São Paulo. 

No dia seguinte, às 11h, o 
Internacional faz o outro ma-
ta-mata contra o São Paulo, no 
Estádio Beira-Rio, em Porto 
Alegre.

Os jogos de volta, que de-
finem quem vai brigar pelo 
título do Brasileirão deste 
ano, ocorrerão na casa das 
Palestrinas e das São-Paulinas, 
respectivamente nos dias 10 e 
12 de setembro.

Datas
As datas, horários e locais 

dos confrontos foram anun-
ciados na noite de terça-feira 

(23) pela CBF. A final da com-
petição (jogos de ida e volta) 
ocorrerá nos dias 18 de 25 de 
setembro.

Tricampeã
Atual tricampeã, a equipe 

do Corinthians – apelidada 
de “Brabas” – avançou à semi 
com vitória sobre o Real Bra-
sília, por 1 a 0.  Já as Palestri-
nas se classificaram com duas 

vitórias sobre o o Grêmio, com 
placares de 5 a 0, e 2 a 1.

Mengo fora
Na última segunda (22), as 

Gurias Coloradas, que buscam 
o título inédito, se classifica-
ram à semi ao eliminarem o 
Flamengo com placar agrega-
do de 4 a 2.  Já a equipe do São 
Paulo avançou após despachar 
a Ferroviária por 2 a 0.

FIM DE SEMANA

Vinicius LIMA

Da REPORTAGEM

CBF confirma 
realização da 
Copa Verde 
este ano

A Copa Verde de 2022 
vai de fato ocorrer este 
ano. A CBF confirmou a 
realização do torneio na 
noite de ontem, terça-
-feira (23), após reunião 
de Ednaldo Rodrigues, 
presidente da entidade, e 
o diretor de competições 
Julio Avelar. 

Pairavam dúvidas se 
o principal torneio de 
futebol das regiões Norte 
e Centro-Oeste ocorre-
ria, devido ao calendário 
apertado antes da Copa 
do Mundo do Catar, que 
prevê o término de todas 
as competições até 20 de 
novembro. A Copa Verde 
assegura ao campeão uma 
vaga na terceira fase da 
Copa do Brasil no ano 
seguinte. 

A  CBF afirmou que di-
vulgará em breve as datas 
e os detalhes do formato 
da disputa regional. O 
regulamento de compe-
tições organizadas pela 
entidade, estabelece que 
o edital com a convocação 
dos clubes e as regras da 
competição seja divulgado 
em até 75 dias do início 
dos confrontos.

Agência BRASIL

Ari Ferreira

Divulgação

Ozzair Júnior 

Divulgação
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ENTRETENIMENTO

Rede municipal foca em alimentos nutritivos 
e combate os produtos ultraprocessados 

MERENDA

Considerado um dos maio-
res fenômenos de audiência da 
internet, Whindersson Nunes 
conseguiu expandir esse suces-
so para os palcos. A prova disso 
é que seus shows lotam grandes 
casas ao redor do mundo, assim 
como lotou o Centro Regional 
de Eventos, na última vez que 
esteve aqui em Rio Preto. Mar-
cado para o dia 24 de setem-
bro, às 21h, ele retorna para a 
cidade, no mesmo local, para 
apresentar seu novo show ‘Isso 

Whindersson Nunes se apresenta 
no Centro Regional de Eventos

Não É um Culto’.
No palco, Whindersson Nu-

nes convida o público para uma 
reflexão sobre as mudanças que 
vêm acontecendo no mundo, 
conta histórias divertidas, canta 
músicas e aborda o universo 
religioso com sua visão única. 
O nome do espetáculo é uma 
homenagem aos fãs que en-
contram nas apresentações do 
comediante forças para superar 
dificuldades.

Ingressos
Os ingressos já estão à venda 

e podem ser adquiridos online 
no site da Ingresso Digital ou 
através do ponto de venda físico 
na loja Cute Case do Rio Preto 
Shopping.

Sobre Whindersson
Nascido em Bom Jesus do 

Piauí, Whindersson começou 
a fazer vídeos para seu canal 
no YouTube quando tinha 
apenas quinze anos. Queria só 
algumas curtidas, mas o que 
aconteceu foi uma avalanche 
de seguidores e fãs.

Partiu para os palcos com 

O consumo de bolachas 
e refrigerantes no primeiro 
semestre deste ano cresceu 
em relação a 2021, segundo 
a pesquisa de mercado Ho-
rus, que analisou 40 milhões 
de notas fiscais emitidas em 
todo o Brasil. Entre a classe 
C, o aumento foi de 19% para 
22%, enquanto nas classes D 
e E saltou de 22% para 26%.

Para a nutricionista  Eli-
zandra Bonin, chefe do de-
partamento de Nutrição e 
Alimentação Escolar da Se-
cretaria de Agricultura e 
Abastecimento de Rio Preto, 
a tendência alerta para riscos 
importantes à saúde. “Esses 
alimentos são chamados de 
ultraprocessados, pois têm 
alta concentração de calorias, 
açúcares e gorduras, além de 
baixo valor nutricional, com 
pouca ou nenhuma fibra, mi-
nerais e vitaminas”, explica.

Já está consolidado pela 
ciência que o consumo exces-
sivo desse tipo de alimento 
favorece o desenvolvimento 
de doenças crônicas como 
obesidade, hipertensão e 
diabetes. Com a volta às aulas 
presenciais após o período 
pandêmico, nota-se ganho 
de peso entre as crianças da 
rede municipal de ensino. A 
mudança de comportamento 
foi constatada com o aumen-
to dos quadros de sobrepeso 
e obesidade infantil.

“Os alimentos ultrapro-
cessados são mais baratos, 
portanto mais procurados 
pelas famílias que sofre-
ram com os impactos eco-
nômicos, mais práticos, por 
não demandarem preparo, 
e também mais atrativos ao 
paladar das crianças”, avalia 
a nutricionista.

Segundo dados do Siste-

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O humorista, que já 
passou pela cida-
de em outras três 
oportunidades com 
as turnês do show 
‘Proparoxítona’ e 
‘Eita Casei’, 

Da REPORTAGEM Câmara  Municipal de 
Bady Bassitt

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

ORQUESTRA SINFÔNICA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

 

CNPJ 00.389.351/0001-36 IE 98.632-0 

 

Ficam convocados os associados com direito a voto para a ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 8 de setembro de 2022, no endereço: Rua. Olavo 

Guimarães Correa, 815, Jardim Urano, São José do Rio Preto – SP, CEP 15084-260. 

 

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO AS 20:00 hs 

 

ORDEM DO DIA: 

1 - Prestação de contas do ano 2021 

2 - Outros assuntos de interesse dos associados 

 

São José do Rio Preto, 23 de agosto de 2022 

 

 

 

 

Wesley Renan Ferreira - Presidente 

WESLEY RENAN 
FERREIRA:3391199989
5

Assinado de forma digital por 
WESLEY RENAN 
FERREIRA:33911999895 
Dados: 2022.08.24 08:31:19 -03'00'

Edital

A alimentação escolar oferecida às 40 mil crianças da rede pública municipal de Rio Preto vai na contramão desta tendência, baseando-se em 
alimentos naturais e nutritivos.

os espetáculos ‘Marmininu’, 
‘Proparoxítona’, ‘Eita, Ca-
sei!’ e ‘A Volta do Que Não 
Foi’. Whindersson também 
recebeu o convite da Netflix 
para a gravação dos especiais 
‘Adulto’ e ‘É de Mim Mesmo’. 
Os números nas redes sociais 
concretizam seu sucesso com 
o público. Mais de 140 milhões 
de fãs que se divertem com 
seus vídeos, fotos e tiradas 
engraçadas.

O humorista, que já passou 
pela cidade em outras três 
oportunidades com as turnês 
do show ‘Proparoxítona’ e 
‘Eita Casei’, batendo recorde 
de público com mais de 5 
mil espectadores, volta a Rio 
Preto em clima de despedida 
com seu novo show, em uma 
apresentação especialíssima, 
fora da rota das capitais.

Colaborou Luiz Felipe 
Possani

Divulgalçao

ma de Vigilância Alimentar e 
Nutricional, do Ministério da 
Saúde, 13,9% das crianças e 
adolescentes em idade esco-
lar em Rio Preto apresentam 
quadro de obesidade; isto 
é, de 23.672 pessoas de 0 a 
18 anos, 3.284 estão obesas. 
Dentre essas, crianças de 7 a 
10 anos são as com maior pre-
valência de obesidade, tendo 
passado de 19% em 2019 para 
24,5% em 2021.

Alimentação e
 educação
alimentar

A alimentação escolar 
oferecida às 40 mil crianças 
da rede pública municipal de 
Rio Preto vai na contramão 
desta tendência, baseando-
-se em alimentos naturais e 
nutritivos.

“Nossos cardápios são 
orientados pelo Plano Na-
cional de Alimentação Es-
colar – PNAE, privilegiando 
alimentos frescos, vindos 
diretamente do produtor ru-
ral, com alta qualidade nutri-
cional e de sabor. O foco são 
legumes, verduras e frutas, 
controlando o acesso a ali-
mentos processados, açúcar 
e sal”, diz Elizandra.

Se antes da pandemia o 
objetivo dessas orientações 
já era importante para a saú-
de e o desenvolvimento dos 
alunos, agora é ainda mais, 
tendo a função de resgatar 
os bons hábitos alimentares 
iniciados na infância. “As 
escolas também desenvolvem 
programas e ações de edu-
cação alimentar, para que a 
relação das crianças com a 
alimentação seja saudável, 
nutritiva e prazerosa”, com-
pleta.

A intenção é que o apren-
dizado prático extrapole a 
sala de aula e alcance os lares 
e os círculos familiares, além 
do futuro dessas crianças.

Divulgalçao SMCS

R$ 600 mil para UBSs
Uchoa recebe mais de R$600mil investidos em unidades de 

Saúde - As Unidades de Saúde da Família do bairro São Miguel 
e Central de Uchoa foram ampliadas. Na USF Central foram 
investidos R$ 448.524 na construção de cinco salas, sendo duas 
delas para os agentes comunitários de saúde, duas para o fun-
cionamento de consultórios dentários e uma para arquivos de 
documentos e prontuários.

Parceria com Senar
Com a chegada do mês de setembro haverá uma programa-

ção de cursos gratuitos do Senar em parceria com a Prefeitura 
de Mendonça e Casa da Agricultura. Os interessados podem 
se inscrever através do WhatsApp (17) 96646-5724.



Editais & 
Publicidade Legal O conteúdo completo desta edi-

ção encontra-se gratuitamente 
disponível no endereço eletô-
nico:https://dhojeinterior.

com.br/dhoje-oficial/ e pelo  
QR Code acima 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
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 – SEC. MUN. DE 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
ESCLARECIMENTO, RETIFICAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE 
DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 409/2022, Processo 13.942/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PINTURA PREDIAL EM ATENDIMENTO 
AS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS LOCAIS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Devido ao questionamento feito ao Edital, fica retificado as especificações 
constantes do Termo de Referência (elaborado pela S.M. Educação), - ANEXO 
VII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. Está disponibilizado na nova versão  no 
sistema “Portal de Compras” link “Edital Completo e Anexos” à disposição 
dos interessados. Fica redesignada a data de processamento do pregão da 
seguinte forma:  O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 08/09/2022, 
às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. Adriana Tápparo – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 431/2022 – Processo n.º 13.626/2022
Objeto: registro de preços para aquisição de toners de impressoras a serem 
utilizados pelas diversas secretariais e órgãos da Administração Direta do 
Município. Secretaria Municipal de Administração. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 15/08/2022, sendo adjudicados os itens às empresas 
declaradas vencedoras: BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA LTDA. - ME  (itens 1, 2, 3, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 
29, 30), FCSILVA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA (itens 7, 15, 39, 43, 44, 
45, 46), T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA -ME (itens 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 40) e V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME (item 
42). Itens 16, 38 e 41: Fracassados. 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 – Adilson Vedroni - Secretário Municipal de Administração.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 477/2022 – Processo n.º 13.980/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO PARA O 
HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 18/08/2022, sendo adjudicado o 
item à empresa declarada vencedora: DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA LTDA EPP (item 1). Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana 
Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Aldenis A Boeim - Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 492/2022 - Processo  Licitatório 
14.060/2022
Objeto: Aquisição de brindes e dispenser de insumos para ações educativas 
realizadas pela equipe do Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis. 
Secretaria Municipal de Saúde.
IMPUGNANTE : ECS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Declaro improcedente a impugnação lançada pela empresa ECS COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA. O documento da íntegra encontra-se disponível, no link 
“Edital completo e anexos” á disposição de todos os interessados. Fica mantida 
a data de processamento do pregão da seguinte forma:  O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 30/08/2022, às 08h30min e abertura a partir das 
08h32min. Adriana Tápparo – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 300/2022 – 
PROCESSO Nº 12.501/2022. 
Objeto: registro de preços para aquisição de seringas. Secretaria Municipal de 
Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 26/08/2022 às 16:00h para continuidade dos trabalhos – Eloisa 
Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 437/2022 – 
PROCESSO Nº 13.677/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gênero alimentício (mini pão e 
pão tipo hot dog) em atendimento das unidades escolares e demais órgãos 
públicos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 26/08/2022 
às 11:00h para continuidade dos trabalhos – Celia Candida Faria - Pregoeira.
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° 509/2022, processo 14.235/2022 
objetivando a aquisição de carrinho de transporte ( abastecimento e 
plataforma) para o Hospital  Municipal.. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 08/09/2022 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° 513/2022, processo 14.241/2022 
objetivando o registro de preços para aquisição de câmaras de conservação 
de vacinas. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-
se-á até o dia 09/09/2022 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° 516/2022, processo 
14.314/2022 objetivando a aquisição de materiais de iluminação e suporte 
de ornamentação natalina para decoração de Natal 2022. Secretaria M. de 
Desenv. Econômico e Negócios de Turismo. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 08/09/2022 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° 519/2022, processo 14.290/2022 
objetivando o registro de preços para contratação de serviços de alinhamento 
e balanceamento dos veículos da Frota Municipal. Secretaria Municipal de 
Administração. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 08/09/2022 
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.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: GUSTAVO NICOLINO EPP
EMPENHO 15578/22
Notifico Derradeiramente o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA
ATA 0408/22
Considerando informações recebidas pela Ger. de Suprimentos, referente 
ao item código 54945 que mesmo após a substituição do lote, os problemas 
apresentados persistiram. DECIDO: Com fundamento no artigo 87, inciso 
I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláusula sexta, 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 Artigo 87, inciso II da Lei nº 8.666/93, bem como cláusula 
sexta, 6.2, IV do contrato, aplico-lhe ao descumprimento, MULTA de 20% do 
valor referente às obrigações não cumpridas. Em atendimento aos ditames 
constitucionais, fica concedido o prazo de 05 dias úteis para empresa 
apresentar defesa ou regularizar as obrigações contratuais. A inércia da 
empresa e o não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da 
penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S A
EMPENHO 12342/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega total do 
empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 
8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual 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, V do contrato, 
aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 30% 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: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 6611/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega total do 
empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 
8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual 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, IV do contrato, 
aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 20% 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
2ª NOTIFICAÇÃO – URGENTE
CC 15/2022 – PROCESSO Nº 12391/2022
CONSTRUTORA RIO OBRAS COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI – 
CNPJ: 06.189.645/0001-09
Notificamos o representante legal da empresa supramencionada, p/ assinatura 
do Instrumento de Contrato, referente ao processo supramencionado, sob 
pena de decair do direito à contratação e ensejar a aplicação das penalidades 
previstas no edital, entre elas multa 30% sobre o valor da contratação sobre 
o valor da contratação, suspensão do direito de licitar e contratar com esta 
administração por até 02 anos. Fica desde já concedido o prazo de 05 
dias úteis, p/ o adjudicatário, em querendo, apresentar o contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais – SMA – Wanderley Ap. Souza
COMUNICADO
2ª NOTIFICAÇÃO – URGENTE
PE 172/2022 – PROCESSO Nº 11530/2022
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ: 02.535.707/0001-28
Notificamos o representante legal da empresa supramencionada, p/ entrega 
do Instrumento de Contrato, referente ao processo supramencionado, sob 
pena de decair do direito à contratação e ensejar a aplicação das penalidades 
previstas no edital, entre elas multa 30% sobre o valor da contratação sobre 
o valor da contratação, suspensão do direito de licitar e contratar com esta 
administração por até 05 anos. Fica desde já concedido o prazo de 05 
dias úteis, p/ o adjudicatário, em querendo, apresentar o contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais – SMA – Wanderley Ap. Souza
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade nº 20/22
Contratada: Condor S/A Indústria Química 
Objeto: Aquisição de lançadores e de projéteis de gás lacrimogênio e de 
borracha para os Agentes da Guarda Municipal.  Fund. ART. 25, I da LF 
8666/93. SMTTS. Amaury Hernandes
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 190/21; Contrato: PRE/0109/21
Contratada: Poligraph Sistemas e Representações Ltda
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 meses 
o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMO – Israel Cestari Jr
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Dispensa por Limite; Contrato: DPL/0046/20
Contratada: O.P.S. Plataformas e Elevadores Ltda
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 meses o 
prazo de vigência do contrato supramencionado. SMS
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 396/21; Contrato: PRE/0157/21
Contratada: RCA Serviços de Limpeza Ambiental Ltda
Fica alterado o preâmbulo contrato supramencionado. SMSG – Ulisses R. 
Almeida
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
INEXIGIBILIDADE Nº 19/2022
Objeto: Aquisição de insumos para atendimento de diversas ações judiciais
Credor: Medtronic Comercial Ltda – Empenho nº 18906/2022 – R$529.512,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 426/2022
CONTRATO nº PRE/0167/22

CONTRATADA: GABRIEL SELEM SILVA 46757607832
OBJETO: Aquisição de lâmpadas LED para o setor de manutenção predial 
– Item 2 e 4 – SMS- Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Total: R$5.594,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 280/2022
ATA Nº 0679/22
CONTRATADA: CIRURGICA UNIAO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valores Unitários - Item 
2 - R$68,49; Item 5 - R$128,34 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 280/2022
ATA Nº 0680/22
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valores Unitários - Item 
1 - R$0,08; Item 7 - R$77,05 - SMS– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 282/2022
ATA Nº 0681/22
CONTRATADA: R.C – MOVEIS LTDA
OBJETO: Fornecimento de mobiliário hospitalar - Valores Unitários - Item 4 
- R$6.800,00; Item 5 - R$2.200,00; Item 6 - R$9.500,00 - SMS– Prazo de 
vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 282/2022
ATA Nº 0682/22
CONTRATADA: OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OBJETO: Fornecimento de mobiliário hospitalar - Valor Unitário - Item 10 - 
R$688,00 - SMS– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 282/2022
ATA Nº 0683/22
CONTRATADA: ANDREIA LORENZI ME
OBJETO: Fornecimento de mobiliário hospitalar - Valor Unitário - Item 3 - 
R$3.120,00 - SMS– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 350/2022
ATA Nº 0684/22
CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados REMUME - Valor 
Unitário - Item 24 - R$7,000 - SMS– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 385/2022
ATA Nº 0685/22
CONTRATADA: RIOMEDICA RIO PRETO LTDA
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas - Valor Unitário - Item 3 - 
R$0,3920 - SMS– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 385/2022
ATA Nº 0686/22
CONTRATADA: NULTRA SAUDE PRODUTOS NATURAIS LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas - Valor Unitário - Item 2 - 
R$27,5000 - SMS– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 396/2022
ATA Nº 0687/22
CONTRATADA: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender ações judiciais - Valor 
Unitário - Item 2 - R$300,00 - SMS– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 399/2022
ATA Nº 0688/22
CONTRATADA: medical chizzolini ltda
OBJETO: Fornecimento de testes rápidos de gravidez - Valor Unitário - Item 
1 - R$0,83 - SMS– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 402/2022
ATA Nº 0689/22
CONTRATADA: EUNICE GARCIA DA SILVA ME
OBJETO: Fornecimento de pão com manteiga - Valores Unitários - Item 1 - 
R$2,39; Item 2 - R$2,39 - SMS– Prazo de vigência: 12 meses.    

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO
Dispensa  nº 001/2020
Processo n° 7403/2020
2° (SEGUNDO) T.A.N° 018/2022
CONTRATO ORIGINÁRIO N° 025/2020.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO.
CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE
OBJETO: Este contrato estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, 
visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao 
mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso 
III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de 
Estágio de Estudantes.
VALOR GLOBAL: R$ 45.432,00 (Quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta 
e dois reais)
VIGÊNCIA: 26 de agosto de 2022 a 26 de agosto de 2023
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 15 de agosto de 2022
São José do Rio Preto/SP, 24 de agosto de 2022. Angelo Bevilacqua Neto – 
Diretor-Presidente.

01 02

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO N° 7326/2022
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da EMPRO)
CONTRATO Nº: 019/2022
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA ME.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em 02 (dois) relógios de pontos e software de coleta de 
ponto.
VALOR: R$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 12 meses a contar de 23 de agosto de 2022
DATA DO CONTRATO: 17 de agosto de 2022.
São José do Rio Preto/SP, 24 de agosto de 2022. 
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO N° 7325/2022
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da EMPRO)
CONTRATO Nº: 020/2022
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA ME.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em sistema alternativo 
de registro de ponto, com operação em ambiente web/mobile, incluindo 
as licenças de uso do software e os serviços técnicos de consultoria para 
implantação e suporte ao software, conforme tabela abaixo:

QUANTIDADE MODELO DESCRITIVO Valor 
unitário

Valor 
total
(12 
meses)

05



A9| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quinta-feira, 25 de agosto de 2022PUBLICIDADE LEGAL

1 Kairos Kairos PRO 
+ Marcação 
WEB + 
Marcação 
mobile para 
até 100 
funcionários 

R$ 
596,00 
mensais

R$ 
7.152,00

VALOR: R$ 7.152,00 (sete mil, cento e cinquenta e dois reais)
VIGÊNCIA: 12 meses a contar da data de 20 de agosto de 2022.
DATA DO CONTRATO: 17 de agosto de 2022.
São José do Rio Preto/SP, 24 de agosto de 2022. 
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-
SP
EXTRATO DAS SESSÔES, DECISÔES DE RECURSO, TERMO DE 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022
PROCESSO Nº: 025/2022
Objeto: contratar empresa especializada para prestação de serviços de 
limpeza, asseio e conservação predial, visando à obtenção de adequadas 
condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra, 
saneantes domissanitários, materiais e equipamentos com atuações no 
Terminal Rodoviário Governador Laudo Natel, Terminal Suburbano (terminal 
rodoviário e suburbano provisório), na sede da EMURB no Parque Setorial, na 
Terminal Turístico - Pedra “Viaduto Jordão Reis”, no Prédio Administrativo do 
Estacione Digital (Área Azul), todos em São José do Rio Preto/SP, conforme 
especificações no Termo de Referência - Anexo I
Houve manifestação de intenção de recursos pelas empresas FAZ SEG 
PARTICIPAÇÕES LTDA; CNPJ sob nº 40.331.529/0001-0001-02 e 
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ sob 
nº 06.291.846/0001-04 (integra de recursos e contrarrazões no processo 
licitatório). A pregoeira manteve a decisão prolatada na sessão, submetendo 
à autoridade superior, Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo, 
que ratificou as decisões da pregoeira e negou provimento ao recurso da 
empresa. A íntegra dos atos administrtivos estão disponíveis no processo 
licitatório, Patrícia Aragão Marcello – pregoeira. Neste ato, ADJUDICO 
e HOMOLOGO à empresa vencedora SS FORT ADMINISTRATIVO E 
TECNOLÓGICO EIRELI, CNPJ sob nº 19.453.699/0001-73, não vislumbrar 
nenhuma irregularidade.
São José do Rio Preto, 24 de agosto de 2022.
RODRIGO IDELBRANDO JULIANO
Diretor Presidente da Emurb

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-
SP
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO DE RECURSO, TERMO DE 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022
PROCESSO Nº: 026/2022
Objeto: contratar empresa especializada para prestação de serviços de 
natureza contínua, sob demanda, no fornecimento de mão de obra para o 
trabalho de atendente, para atender as necessidades da Empresa Municipal 
de Urbanismo de São José do Rio Preto-SP, conforme especificações no 
Termo de Referência - Anexo I. 
Houve manifestação de intenção de recurso pela empresa F DA SILVA 
COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CNPJ sob nº º 
04.043.043/0001-05 (integra de recursos e contrarrazões no processo 
licitatório). A pregoeira manteve a decisão prolatada na sessão, submetendo 
à autoridade superior, Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo, 
que ratificou as decisões da pregoeira e negou provimento ao recurso da 
empresa. A íntegra dos atos administrtivos estão disponíveis no processo 
licitatório, Patrícia Aragão Marcello – pregoeira. Neste ato, ADJUDICO e 
HOMOLOGO este procedimento licitatório à empresa vencedora ULRIK 
CLEAN EIRELI, CNPJ sob o n° 14.399.944/0001-98por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade.
São José do Rio Preto, 24 de agosto de 2022.
RODRIGO IDELBRANDO JULIANO
Diretor Presidente da Emurb

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-
SP
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO DE RECURSO, TERMO DE 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022
PROCESSO Nº: 027/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação se serviços, 
sob demanda, de condução de veículos automotores, prestação de serviços 
de condução de motocicletas, prestação de serviços de operador de trator, 
prestador de serviços de operador de máquina pesada, prestador de serviços 
de operador de roçadeira costal de forma à atender as necessidades de 
diversos postos de serviço da Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José do Rio Preto-SP, sendo que os equipamentos e materiais necessários à 
prestação dos serviços (com exceção de EPI’s, que constituem obrigação da 
futura contratada) serão fornecidos pela Contratante, conforme especificações 
no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.
Houve manifestação de intenção de recurso pela empresa ULRIK CLEAN 
EIRELI, CNPJ sob o n° 14.399.944/0001-98, contra a decisão de classificação e 
habilitação da proposta da empresa G F DA SILVA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CNPJ sob nº º 04.043.043/0001-05 (integra 
de recurso e contrarrazões no processo licitatório). A pregoeira manteve 
a decisão prolatada na sessão, submetendo à autoridade superior, Diretor 
Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo, que ratificou as decisões da 
pregoeira e negou provimento ao recurso da empresa. A íntegra da sessão 
está disponível no processo licitatório, Patrícia Aragão Marcello – pregoeira. 
ADJUDICO e HOMOLOGO este procedimento licitatório à empresa 
vencedora G F DA SILVA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA, CNPJ sob nº º 04.043.043/0001-05 por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade.
São José do Rio Preto, 24 de agosto de 2022.
RODRIGO IDELBRANDO JULIANO
Diretor Presidente da Emurb

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.928 DE 24 DE AGOSTO DE 2022
NOMEIA, SILVANA DE FATIMA TALHATTI BARRETO, para ocupar o Cargo 
em Comissão – ASSESSOR – ASSESSORAMENTO ESPECÍFICO – NÍVEL 
II – CA.102.1, lotado(a) na Divisão de Articulação da Rede Socioassistencial 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, criado pelo artigo 
3º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022, surtindo os efeitos desta a 
partir de 25 de agosto de 2022.
PORTARIA N.º 36.929 DE 24 DE AGOSTO DE 2022
REVOGA, a Portaria n.º 36.924 de 22 de agosto de 2022, do servidor PAULO 
VITOR DIAS PELICANO. OUTROSSIM, RELOTA, o(a) servidor(a) PAULO 
VITOR DIAS PELICANO da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e 
Segurança para a Secretaria Municipal de Saúde, retroagindo os efeitos desta 
a 23 de agosto de 2022.”
PORTARIA N.º 36.930 DE 24 DE AGOSTO DE 2022
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) FERNANDO DE 
CARVALHO SOUSA, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os 
efeitos desta a partir de 24 de agosto de 2022.
ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO 28/2022 – TOMADA DE 
PREÇOS nº 02/2022 – PROCESSO SeMAE nº 21/2022. Contratada: L.G. 
LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA.
Objeto: Readequação quantitativa e qualitativa com acréscimo de valor 
referente a execução de redes adutoras e de abastecimento de água, incluindo 
implantação de rua para atendimento do macro sistema de reservação 
do setor Parque da Liberdade-Village Damha, incluindo fornecimento de 
materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos necessários à execução 
dos serviços.
Valor do acréscimo: R$ 20.973,52 Data da assinatura: 24.08.2022.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE REGISTRO DE 
PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 45/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 53/2022
Objeto: Contratação de serviços de retirada e instalação de bombeadores 
tipo submerso em poços exploratórios do Aquífero Guarani.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2022
Contratada: TBS COMÉRCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI
Ordem de Execução de Serviços nº 123/2022 recebida em 15.08.2022. 
Prazo: 5 dias Valor: R$ 64.000,00.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 62/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 72/2022
Objeto: Aquisição de 1 (um) caminhão 4x2 (Lote 01) e fornecimento e 
implementação de 1 (uma) carroceria tipo carga seca metálica no caminhão 
4x2 (Lote 2).

Contratada: RODONAVES CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Ordens de Fornecimento nº 132/2022 e 133/2022, recebidas em 22.08.2022. 
Valor total: R$ 412.000,00. Prazo de entrega: 45 dias.  Lotes: 1 e 2
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 72/2022, Processo SICOM 3302/2022 objetivando a Contratação 
de empresa para prestação de serviços de plantio e sua manutenção, 
para fins de composição de banco de áreas/mudas do  Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE de São José do Rio Preto/SP em 
4 áreas, totalizando 17 hectares, com 26.833 mudas de espécies nativas.
Prazo de execução: 24 meses. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 09.09.2022, 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, 18.08.2022 – 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 75/2022, Processo SICOM 3314/2022 objetivando a Aquisição de 
tubos e conexões em PVC e acessórios para utilização em manutenção 
dos reatores UASB da ETE Rio Preto.
Prazo de entrega: 30 dias. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
08.09.2022, 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, 22.08.2022 – Wagner Castilho Botaro - Gerente de 
Operação e Manutenção – Esgoto.
S.J. Rio Preto, 24.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do 
SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIDÃO 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo: nº 05/2022 – SEMAS / Dispensa de 
Chamamento Público nº 03/2022.
INTERESSADO:  
Organização da Sociedade Civil - OSC:  Associação Paraíso
CNPJ/MF:  02.723.572/0001-24
Endereço: Rua Ary de Freitas Mugnaini, 666 - Jd. Mugnani.
A Secretária Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições e 
competências, e em atendimento às disposições do art. 32, §1º e §2º da Lei 
federal n.º 13.019 de 2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, bem como o 
art. 37, §1º e §2º do Decreto 17.708 de 2017 e alterações, CERTIFICA:
- Que foi publicado no dia 16 de agosto de 2022, o extrato da justificativa 
de Dispensa de Chamamento Público para transferência de recursos 
financeiros no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com recursos oriundos 
de Emenda parlamentar/estadual via Fundo Municipal da Assistência Social, 
cujo repasse será em parcela única, destinado a aquisição de equipamentos 
para incremento da execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para crianças e adolescentes. 
- Que transcorrido o prazo de 05 dias contados a partir da publicação do 
Extrato, NÃO HOUVE impugnação do ato de formalização de parceria. 
São José do Rio Preto/SP, 23 de agosto de 2022.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIDÃO 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo: nº 04/2022 – SEMAS / Dispensa de 
Chamamento Público nº 02/2022.
INTERESSADO:  
Organização da Sociedade Civil - OSC:  Associação Renascer
CNPJ/MF:  71.744.007/0001-66
Endereço: Avenida Amélia Cury Gabriel, 4701 - Jardim Soraia.
A Secretária Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições e 
competências, e em atendimento às disposições do art. 32, §1º e §2º da Lei 
federal n.º 13.019 de 2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, bem como o 
art. 37, §1º e §2º do Decreto 17.708 de 2017 e alterações, CERTIFICA:
- Que foi publicado no dia 16 de agosto de 2022, o extrato da justificativa de 
Dispensa de Chamamento Público para transferência de recursos financeiros 
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com recursos oriundos de Emenda 
parlamentar/estadual via Fundo Municipal da Assistência Social, cujo 
repasse será em parcela única, destinado a aquisição de equipamentos para 
incremento da execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 
com Deficiência e suas Famílias em Centro Dia para jovens e adultos.   
- Que transcorrido o prazo de 05 dias contados a partir da publicação do 
Extrato, NÃO HOUVE impugnação do ato de formalização de parceria. 
São José do Rio Preto/SP, 23 de agosto de 2022.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIDÃO 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo: nº 08/2022 – SEMAS / Dispensa de 
Chamamento Público nº 06/2022.
INTERESSADO:  
Comunidade Só Por Hoje
CNPJ/MF:  00.734.543/0001-32
Endereço: Rua Das Hortênsias, n° 660, Jardim dos Seixas.
A Secretária Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições e 
competências, e em atendimento às disposições do art. 32, §1º e §2º da Lei 
federal n.º 13.019 de 2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, bem como o 
art. 37, §1º e §2º do Decreto 17.708 de 2017 e alterações, CERTIFICA:
- Que foi publicado no dia 16 de agosto de 2022, o extrato da justificativa de 
Dispensa de Chamamento Público para transferência de recursos financeiros 
no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com recursos oriundos de 
Emenda parlamentar estadual via Fundo Municipal da Assistência Social, 
cujo repasse será em parcela única, destinado a aquisição de equipamentos 
para incremento da execução do Serviço de Acolhimento Institucional para 
Adolescentes.   
- Que transcorrido o prazo de 05 dias contados a partir da publicação do 
Extrato, NÃO HOUVE impugnação do ato de formalização de parceria. 
São José do Rio Preto/SP, 23 de agosto de 2022.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2022-SEMAS.
Processo Administrativo nº 11/2022
Dispensa de Chamamento Público nº 09/2022-SEMAS
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 13.019, de 31 
de julho de 2014 e alterações, bem como do art. 47 do Decreto Municipal 
nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, torna público o extrato do Termo de 
Colaboração que entre si celebram o município de São José do Rio Preto, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e o Serviço Social 
Maria Peregrina - SESMAP.  
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a transferência de recursos 
financeiros oriundos de emenda parlamentar/Fundo Nacional de Assistência 
Social - FNAS, destinado a pagamento de despesas de custeio para 
incremento da execução  do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, para crianças, adolescentes e seus familiares objetivando propiciar 
atividades de convivência e socialização promovendo ao usuário a construção 
da autonomia, protagonismo, cidadania e o seu desenvolvimento pessoal 
e social, a fim de contribuir para a prevenção e/ou proteção das situações 
de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social e o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, no âmbito da Rede de Proteção Social Básica - 
Sistema Único da Assistência Social do Município.
Valor global: R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), com recursos federais 
oriundos do Fundo Nacional da Assistência Social-FNAS, cujo repasse será 
em parcela ÚNICA, para a utilização em despesas de custeio, conforme 
Cronogramas de Desembolso, constantes no Plano de Trabalho aprovado.
Vigência: 01/09/2022 a 31/08/2023
Data da assinatura: 24 de agosto de 2022
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - Secretária Municipal de 
Assistência Social
Rogério Fischer Duque - Presidente do Serviço Social Maria Peregrina - 
SESMAP

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 18/2022, de 23 de agosto de 2022.
Nomeia a Gestora da Parceria representada pelo Termo de Colaboração nº 
05/2022-SEMAS, oriunda da Dispensa do Chamamento Público nº 09/2022- 
P. Adm. 11/2022/SEMAS.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni Secretária Municipal de Assis-
tência Social do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, nos termos do Decreto nº 17.703 de 03 de 
fevereiro de 2017.

Considerando o artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº. 13.019/2014;
Considerando o artigo 11, incisos IV, do Decreto nº 17.708 de 07 de fevereiro 
de 2017, e alterações posteriores.
NOMEIA: 
Art. 1º - A Servidora Pública Flaviane Medeiros Maia, responsável pela 
gestão da Parceria celebrada entre a Secretaria Municipal de Assistência 
Social e o Serviço Social Maria Peregrina – SESMAP, para execução do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no âmbito da Rede de 
Proteção Social - Sistema Único da Assistência Social do Município.
Art. 2º - A servidora deverá acompanhar e fiscalizar a execução da referida 
parceria.
Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afixação na mesma data e local de 
costume, e, em Diário Oficial do Município, bem como registrada em livro 
próprio desta Secretaria Municipal de Assistência Social de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESTAGIÁRIOS DE 
PEDAGOGIA 
EDITAL SME Nº 004/2022
HOMOLOGAÇÃO
A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, estado de 
São Paulo, por sua Secretária Municipal, Fabiana Zanquetta de Azevedo, no 
uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o Resultado Final do Processo 
Seletivo Simplificado para Estagiários de Pedagogia – Edital SME nº 004/2022, 
publicado em Diário Oficial do Município no dia 24/08/2022.
São José do Rio Preto, 24 de agosto de 2022.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação

10 10 12 14

Editais

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000680-27.2013.8.26.0358. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Mirassol, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO HAGGI ANDREOTTI, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PATRICIA RAFAELA RIBEIRO DE ARAUJO, CNPJ 13.852.700/0001-56, com 
endereço à Rua Itororó, 35, Vila Santa Inês, CEP 17054-230, Bauru-SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de CONSTRUTORA RIO OBRAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA . 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mirassol, 
aos 12 de novembro de 2021. 

TARRAF INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ 07.792.106/0001-14 - NIRE 35220351677

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Extraordinária 
Data, hora, local: 18.08.2022, às 15 horas, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 2000, 
Lojas: 01 a 04, Torre A, Sala: B, São José do Rio Preto/SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: 
Nathalia Schiopatti Alison. Secretário: Marcio Aparecido Lobianco Valin. Deliberações Aprovadas: Tendo em vista 
que com o aumento de R$ 13.015.295,00 no capital social da Sociedade com recursos advindos da conta “Adiantamento 
para Futuro Aumento de Capital” e conferência dos direitos de propriedade de imóvel, por meio da 11ª Alteração e 
Consolidação de Contrato Social em arquivamento na JUCESP, o capital social da sociedade mostrou-se excessivo em 
relação ao objeto social da Sociedade, decidem as quotistas, pela redução do Capital Social, com amparo no art. 1.082, 
II, do Código Civil, de R$ 47.015.295,00, para o montante de R$ 35.791.644,00, com o cancelamento de 11.223.651 
quotas integralizadas pelo sócio Olavo Tarraf, de valor nominal de R$ 1,00 cada. Dessa forma, uma vez decorrido o 
prazo constante do Art. 1.084, § 1º do Código Civil, o montante correspondente a R$ 11.223.651,00 será restituído ao 
sócio Olavo Tarraf. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 18.08.2022. Nathalia Schiopatti Alison - Presidente, 
Marcio Aparecido Lobianco Valin - Secretário. Quotistas: Otarraf Participações Ltda. - Por: Olavo Tarraf  - 
Cargo: Administrador. Olavo Tarraf. Visto Jurídico: Eduardo Lemos Prado de Carvalho - OAB/SP 192.989

OTARRAF PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ 07.685.474/0001-63 - NIRE 35220249660

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Extraordinária
Data, hora, local: 18.08.2022, às 16hs, na sede, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 2000, 
Lojas: 01 a 04, Torre A, Sala: A, São José do Rio Preto/SP. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Presi-
dente: Nathalia Schiopatti Alison. Secretário: Marcio Aparecido Lobianco Valin. Deliberações Aprovadas: 
Tendo em vista que com a integralização de R$ 18.188.139,00 do capital social já subscrito, por meio da 8ª Al-
teração e Consolidação de Contrato Social em arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo, o ca-
pital social mostrou-se excessivo em relação ao objeto social, decidem as quotistas pela redução do Capital So-
cial, com amparo no artigo 1.082, II, do Código Civil, de R$ 56.000.000,00, para o montante de R$ 38.500.000,00, 
com o cancelamento de 17.500.000 quotas integralizadas pelo sócio Olavo Tarraf, de valor nominal de R$ 1,00 
cada. Dessa forma, uma vez decorrido o prazo constante do Artigo 1.084, § 1º do Código Civil, o montante cor-
respondente a R$ 17.500.000,00 será restituído ao sócio Olavo Tarraf. Encerramento:  Nada mais. São Paulo, 
18.08.2022. Assinaturas: Nathalia Schiopatti Alison - Presidente; Marcio Aparecido Lobianco Valin - Secretá-
rio. Quotistas: Olavo Tarraf; Gabriela Tarraf Feitosa p. p. Olavo Tarraf; Olavo Tarraf Filho p. p. Olavo Tar-
raf; Giulia Tarraf p. p. Olavo Tarraf. Visto Jurídico: Eduardo Lemos Prado de Carvalho - OAB/SP 192.989.

Prefeitura Municipal de 
Tanabi

Prefeitura do Município de Tanabi, 
Pregão Presencial n° 27/2022. Objeto: Registro de preços para a contrata-
ção de serviços para a realização de exames laboratoriais para atendimento 
dos pacientes do município de Tanabi, conforme demanda e pedido da Se-
cretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses. Entrega de 
envelopes, credenciamento e negociação): 08 de setembro, as 09h15min. O 
edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua 
Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 
15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. 
Tanabi, 23 de agosto de 2022. 
Norair Cassiano da Silveira – Prefeito.

Proclamas

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 
3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, 
faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo 
art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. EDEILTON DE JESUS MAIA e ANA VITÓRIA FARIAS MES-
QUITA, sendo ELE filho de JOSÉ ROBERTO MAIA DA SILVA e de MARIA 
SEBASTIANA DE JESUS MAIA e ELA filha de DORIVAL DA SILVA MES-
QUITA e de ANA LUCIA FARIAS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 24/08/2022
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ANDAR DE BAIXO 
Para o Senado, o TSE registra 234 candidaturas, ou 8,7 candidatos por 
cadeira em disputa (este ano, um terço dos 81 assentos). A “relação can-
didato/vaga” é maior para a Câmara Legislativa do Distrito Federal: são 
591 candidatos para os 24 lugares disponíveis, ou 24,63 por assento.

NUMEROS DO PLEITO
Um total de 28.274 candidatos concorrem às eleições gerais deste 
ano. No próximo dia 2 de outubro, um eleitorado de 156.454.011 
brasileiros está apto a eleger o presidente da República, 27 gover-
nadores, 27 senadores, 513 deputados federais, 1.035 deputados 
estaduais e 24 deputados distritais.

PRA GARGALHAR
Este Brasil é mesmo um país de piadas prontas. Se nada mudar até 
o dia da eleição (1º turno em 2 de outubro (domingo) e se houver 
2º turno dia 30 de outubro (também domingo), além dos candida-
tos normais teremos como opção pra votar em 2 candidatos com 
experiências em presídios.

O APITO DO JUIZ
Entrevistei na segunda feira, no Show do Roberto, programa diário 
que apresento na Radio Interativa FM, o Dr. Evandro Pelarin, Juiz 
da Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto. Na pauta 
dois assuntos atualíssimos em Rio Preto: a situação dos moradores 
de rua, em número altíssimo espalhado por todos os cantos da ci-
dade, e também sobre a violência contra crianças e adolescentes.

POSSO PERGUNTAR?
Brasil e Argentina são países irmãos Gêmeos Siameses ou Xifópa-
gos na mão boba? Explico! É que dizem por aqui as más línguas 
que, o Lula foi ladrão por desviar aguçadas verbas públicas. Já na 
Argentina estão condenando Cristina Kirchner por 12 anos por 
afanar US$ 1 bilhão. Se é verdade ou não, fato é que os vizinhos 
fazem dueto cantando em bom tom NÃO CHORE POR MIM...

ENTRA E SAI
O candidato a deputado que vai disputar uma cadeira na Câmara Fe-
deral, no lugar de Geninho Zuliani, escolhido para ser o vice de Rodri-
go Garcia, como governador de São Paulo, já tem nome e endereço. É 
Marcelo Hercolin, ex-prefeito de Santa Adélia, jovem de destaque no 
cenário político do interior, com apenas 42 anos. Quando se tem time 
com bons pupilos, jogar o jogo fica sempre mais competitivo.

VAGAS NA GARAGEM
O total de candidatos no andar de cima inclui os postulantes a vi-
ce-presidente, vice-governador e suplentes de senador, que são 
eleitos juntamente com os cabeças de chapa. Os números são do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e estão sujeitos a atualização du-
rante a campanha, à medida que os registros das candidaturas são 
analisados. Este ano ocorreu uma ligeira queda no número total de 
candidatos, de 2,8%, de 29.085 para 28.274.

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

 Chá com as madrinhas
No próximo sábado, em clima de Chá de Lingerie, a noiva 
Luize Rogero, recepciona as madrinhas para o seu Chá de 
Lingerie, na residência de seus pais, o empresário e pecu-
arista, Eudes e Solange Rogero, no Condomínio Recanto 
Real, em Rio Preto.

 Casamento Civil
E no dia 02 de setembro, às 16h30, acontece o casamento 
civil, dos noivos Luize Rogero e Tiago Eid Costa, seguida de 
uma chique recepção para os familiares, na residência dos 
pais da noiva Luize Rogero, no Condomínio Recanto Real. A 
luxuosa festona que está sendo preparada para o casamento 
no próximo dia 17 de setembro, será no Villa Conte Buffet, 
com decoração assinada por Rony Vieira. Merci pelo convite!

 Espetáculo 
imperdível!

Nesta noite, a partir das 20 ho-
ras, no Automóvel Clube, vale 
a pena conferir o espetáculo 
“Pop Rock Concert”, com du-
ração de 2 horas, tendo o ma-
estro e diretor artístico, Paulo 
de Tarso. Showzaço com Ban-
da The Chambers – Grupo vo-
cal com meninas Black Belts – 
ícones do Pop Rock Britânico. 
No repertório: Elton John, The 
Beatles, Queen, Pink Floyd, Ed 
Sheeran, Phil Collins e Col-
dplay. Venda de convite, secre-
tária do Automóvel Clube.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Nunca pense no futuro. Ele 

chega muito cedo.  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

O arquiteto André Attab e Elaine Lucato em badalado casamento no 
Condomínio Green Palm
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henriforne@gmail.com

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

O MÉDICO vascular rio-pretense, Dr. Gustavo Marcatto, 
foi um dos destaques como palestrante no 44º Congresso 
Brasileiro de Angiologia e de Cirurgia Vascular, o maior do 
País. O evento reuniu médicos de todo Brasil para falar sobre 
temas que envolvem tratamento de varizes e vasinhos.

EM CASA NOVA. A Porto está de casa e visual novos! 
Com isso, a Porto Seguro passa a ser conhecida apenas como 
Porto. A nova sede, mais aconchegante, moderna e com a nova 
identidade da marca, está na Av. Francisco Chagas Oliveira, 347.

OS EMPRESÁRIOS, José Luiz Franzotti e Junior Villa-
nova, foram os aniversariantes na terça-feira passada, 23, 
recebendo os parabéns dos amigos e familiares.

O CARDIOLOGISTA Dr. Nilton Carlos Spínola Machado 
realiza no dia 1 de outubro, às 8h da manhã, no Ipê Center Hotel, 
Curso de ECG – Eletrocardiograma. Incluso certificado e apostila.

EX-PREFEITO DE BOTUCATU, João Cury, realizou 
em Rio Preto, no dia 11 de agosto, uma rodada de conversas 
com lideranças políticas e educadores da região. Cury pre-
sidiu até 2018 a FDE (Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação), quando assumiu a Secretaria de Educação no mu-
nicípio de São Paulo.

ORLANDO BRASILEIRA. Conheça 4 novas atrações 
que estão a caminho da cidade de Olímpia, Bar de Gelo, roda-
-gigante, parque de diversões e megatoboágua estão entre 
as novidades anunciadas para a “Orlando brasileira”. Não é à 
toa que Olímpia leva o apelido de Orlando Brasileira.

FINAL DE SEMANA ANIMADO no Automóvel 
Clube, com almoço, no Sabadão Sertanejo. A noite, boate de 
casal, com agitação do cantor Odilon Vagner. No domingo, dia 
28, almoço com André ao piano.

BARRETOS COUNTRY Park e Resort está de cara 
nova. Mais country. Mais chapéu, bota e fazenda, Rancho do 
Barretos Country. E nada mais natural que a nova identidade, 
que fortalece ainda mais as raízes do parque com a cultura 
do Interior, seja feita na Capital Nacional do Rodeio, durante 
a realização da maior festa de peão do Brasil, que termina 
neste domingo, dia 28.

 Chegando 
na city

Que maravilha! O mix gas-
tronômico oferecido pelo 
Shopping Iguatemi Rio Preto 
ficará ainda completo com a 
chegada, em breve, do Bar do 
Alemão - o original da cidade 
de Itu. Esse novo restaurante, 
que terá 140 lugares, tem como 
prato icônico o Filé à Parme-
giana, uma receita tradicional 
preparada com corte de carnes 
selecionadas e que fez do Bar 
Alemão uma referência nacio-
nal. Outros detalhes serão di-
vulgados nos próximos meses.


