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EM NOVA GRANADA

Mulher é achada enterrada no 
quarto; polícia apura feminicídio
Mãe da vítima acionou a polícia denunciando o próprio genro como suspeito; ele está sendo procurado

PIB da região 
de Rio Preto 
cresce 2,2%; 
menos do 
que o estado

PRF flagra 
ambulância 
usada para 
descaminho

POLÊMICA DOS
MORADORES DE RUA
A Prefeitura de Rio Preto reali-
zou nesta quinta-feira, 25, nova 
reunião para discutir estraté-
gias para amenizar o problema 
da população em situação de 
rua na cidade.  POLÍTICA  P.3

CIDADES  Pág.4

Duas macacas resgatadas com sinais 
de intoxicação serão devolvidas à mata
Duas macacas acolhidas no início deste mês pelo Zoológico de Rio Preto após serem resgatadas com sinais de intoxi-
cação na Mata dos Macacos voltam à vida livre na próxima segunda-feira, 29, às 14h.. Uma terceira macaca, recebida 
com sintomas semelhantes, mas também com uma fratura de fêmur, segue em tratamento.  CIDADES Pág.5

Policiais de Nova Granada encontraram na noite desta 
quarta-feira, 24, o corpo de Edilamar Aparecida Pires de 
Miranda, de 41 anos, desaparecida há oito dias, enterra-
do no quarto da casa onde ela morava. A mãe da vítima 
denunciou o ex-genro e disse acreditar que a filha estava 
morta no móvel. CIDADES Pág.4

Duas fêmeas recebidas com sinais de intoxicação serão soltas na segunda-feira (29)

Ambulância é flagrada na B R-153 usada para transportar carga de vinhos argentinos ilegamente

EM ESCOLA

Falta coletiva 
marca dia 
que seria 
“massacre” 

CULTURA

Olímpia terá 
hoje show de 
rock gratuito 
em praça

Os alunos da escola estadual 
José Felício Miziara falta-
ram coletivamente à aula 
nesta quinta-feira (25). Foi 
um protesto simbólico para 
marcar o dia em que ocorre-
ria o “massacre” anunciado 
em pichação no banheiro 
feminino. Um grupo de 200 
pais também decidiu que 
vai entrar com uma ação na 
Justiça contra a Secretaria 
Estadual de Ensino. 
CIDADES Pág.B6

Para encerrar o mês de agos-
to reforçando o compromis-
so da Prefeitura da Estância 
Turística de Olímpia em 
fomentar a cultura e o lazer, 
o projeto Cultura no Coreto 
traz nesta sexta-feira, dia 
26, às 20h30, na Praça Rui 
Barbosa, um show de rock n’ 
roll com a banda Mr. Rhide. 
Com três décadas dedicadas 
ao rock, o grupo paulistano 
foi formado em 1991. 
CIDADES Pág.B6

CANDIDATOS NA CIDADE
Os candidatos a deputado federal Vinicius Marchese (PSD) 
e a estadual Danilo Campetti (Republicanos) visitaram a 
sede do jornal Dhoje Interior nesta quinta-feira, 25. Os dois 
estavam acompanhados do presidente da Câmara Municipal 
Pedro Roberto Gomes (Patriota). POLÍTICA Pág.3

ELEIÇÕES

NO TERMINAL

Definida 
empresa que 
controlará 
acessos
POLÍTICA  Pág.3

JUSTIÇA

TJ acata 
argumento e 
libera contas 
do Semae
POLÍTICA  Pág.3

Guilherme BATISTA

Divulgação

Divulgação SMCS

Guilherme BATISTA

O economista e delegado do 
Conselho Regional de Eco-
nomia (Corecon), Bruno 
Sbrogio, informa que o PIB 
(Produto Interno Bruto) da 
região administrativa de 
Rio Preto cresceu 2,2% na 
aferição parcial deste ano. 
Menos da metade do PIB 
do registrado em todo o 
estado de São Paulo: 4,6%. 
Os números são do boletim 
da análise econômica. 
CIDADES Pág.5
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Eu interrogo
O ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil), candidato ao Senado 

pelo Paraná, se apresentou para substituir William Bonner na 
sabatina que o Jornal Nacional, da TV Globo, realizou nesta 
quinta-feira (25) com o ex-presidente e candidato a voltar ao 
Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ex-juiz disse que 
tem muito mais experiência em interrogar Lula do que William 
Bonner e Renata Vasconcelos. 

Bispo boca suja
O ministro Alexandre de Morais foi chamado de “desgraça-

do” pelo bispo da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, 
Silas Malafaia em vídeo postado nas redes sociais. O motivo 
da irritação foi a ordem para busca e apreensão e bloqueio 
das contas bancárias de um grupo de 6 empresários bolsona-
ristas que pregavam um golpe de estado com a permanência 
de Jair Bolsonaro (PL) à frente da presidência da República. 
As mensagens em um grupo de Whatsapp foram veiculadas 
pelo site Metrópoles. A ação do ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Alexandre de Morais é considerada um excesso. 
Malafaia termina o vídeo perguntando “quem vai parar esse 
desgraçado”. Entre os empresários, Luciano Hang, da Havan. 
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TSE decide proibir que eleitor leve celular para a  cabine de votação

Segundos de ouro
A partir desta sexta-feira (26) as TVs por assinatura vão 

fazer a festa. Pelo menos durante uma hora por dia. Começa 
a propaganda eleitoral na Rádio e na TV. Os dois blocos 
diários na Rádio vão ao ar às 7h e às 12h. Na TV, às 13h e às 
20h. Os candidatos a presidente ocupam os blocos às terças, 
quintas e sábados. Eles dividem o tempo com os candidatos 
a deputados federais. Às segundas, quartas e sextas são os 
candidatos aos governos estaduais que vão dividir o tempo 
com os candidatos ao Senado e às Assembleias Legislativas. 
Termina dia 29 de setembro. Na verdade, o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) teve que fazer ginástica para dividir o 
tempo de acordo com a bancada de deputado federal de cada 
partido ou coligação. Entre as os partidos e coligações, quem 
tem o maior tempo é o grupo encabeçado pelo PT.  Serão 
3 minutos e 39 segundos em cada bloco e 287 inserções de 
30 segundos. O PL do presidente Jair Bolsonaro ficou com 
2 minutos e 38 segundos por bloco e 207 inserções.

Sou contra
Candidato a deputado estadual pelo PL, Coronel Fábio 

Candido, ex-comandante do CPI-5 de Rio Preto aproveita as 
redes sociais para levantar a bandeira da segurança pública. 
Aliado do grupo bolsonaristas, Fábio diz ser contra a amplia-
ção de convênios para a chamada atividade delegada, em que 
policiais recebem pelas horas trabalhadas durante o período 
de folga. “Nunca será uma medida de valorização, o Policial 
Militar precisa ser reconhecido e valorizado pelos bons ser-
viços prestados à sociedade. O excesso de horas trabalhadas 
prejudica a entrega de um serviço de excelência às nossas fa-
mílias”, diz ele em clara crítica a política adotada pelo governo 
do PSDB há anos.

Carteira digital é um tipo 
de aplicativo que armazena 
dados de cartões de crédito e 
débito – e, em alguns casos, 
dinheiro também – para reali-
zar transações em lojas físicas 
e virtuais usando o celular, o 
smartwatch ou algum outro 

ARTIGO

Consumidores aderem cada vez 
mais às carteiras digitais
Jean Dornelas

dispositivo digital. 
A adoção de carteira digital 

já é uma realidade na vida 
do brasileiro. É inegável que, 
em meio à pandemia e todas 
as restrições do isolamento 
social, os pagamentos móveis 
ganharam mais destaque nos 
últimos meses. 

A verdade é que o uso de 
carteiras digitais é uma tendên-
cia mundial que simplesmente 
não para de crescer. Você com 
certeza já ouviu falar em alguns 
aplicativos como Google Pay, 
Apple Pay, Samfung Pay, Mer-
cado Pago e Picpay.  

Para você ter uma ideia, a 
base de usuários de carteiras 
digitais deve ter uma alta de 
2,6 bilhões em 2020 para 4,4 
bilhões até 2025, de acordo 
com estudo feito pela Juniper-
Research. Outro levantamento 
é da Serasa Experian, que 
revelou que em até julho deste 

ano, quase 70% dos brasileiros 
usaram as carteiras digitais 
nos últimos seis meses, sendo 
que 87% dos entrevistados 
consideram essa forma de pa-
gamento digital mais segura. 

Assim como facilita nossa 
vida enquanto consumidor, 
devemos nos atentar a alguns 
cuidados para não cairmos 
em golpe, já que os bandidos 
também evoluem em seus 
golpes! Ao baixar uma carteira 
digital, uso uma senha forte, 
algumas pessoas costumam 
usar a mesma senha em todos 
os cadastros, mas isso é pouco 
seguros, se ela for exposta, será 
possível acessar qualquer con-
ta do mesmo usuário. Autorize 
compras apenas quando o seu 
aparelho estiver desbloqueado. 
Basta ativar essa opção nas 
configurações das carteiras 
digitais. Caso seu celular for 
roubado, bloqueie seus cartões 

Divulgação

Mais festa 
E teve outro evento de arromba feito pelo deputado estadual 

e candidato à reeleição Itamar Borges (MDB). Assim como fez 
em São Paulo e Rio Preto, agora foi a vez de Araçatuba ser o pal-
co para novo evento de lançamento da sua candidatura naquela 
região. Itamar, ao lado da esposa Thaysa, recebeu prefeitos, 
vice-prefeitos, vereadores, lideranças políticas e empresariais. 
Também passaram por lá o prefeito Edinho Araújo e o filho, 
candidato a federal Edinho Filho. Por telão o governador  Ro-
drigo Garcia, candidato a reeleição, Geninho Zuliani, candidato 
a vice e o candidato ao Senado Edson Aparecido, mandaram 
mensagens de vídeo. “Reforço o meu compromisso com os mu-
nicípios paulistas. Ninguém faz nada sozinho e ter todos vocês 
ao meu lado é motivo de orgulho e alegria”, afirmou o homem 
do agro e do bigode grosso.

Pente fino
Apenas 9 dias depois do início da campanha eleitoral, o 

Partido dos Trabalhadores (PT) moveu 24 ações contra 200 
postagens a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes 
sociais. Metade delas, nesta última quarta-feira (24). O partido 
vasculha as redes sociais 24h.  Até mesmo a ainda pequena 
Gettr, fundada pelo ex-presidente norte-americano, Donald 
Trump. Os petistas alegam que as postagens estão fora de 
contexto, difamam, manipulam e enganam o eleitor. Pede para 
que sejam retiradas do ar.

Iraci Ramazote Pianhere, natural 
de Poloni-SP, faleceu aos 61 anos 
de idade. Era divorciada e deixa os 
filhos Cristiane e Rosangela. Será 
sepultada no dia 24/08/2022 às 
10h 30min, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Raimundo Mendes da Silva, natu-
ral de Taua-CE, faleceu aos 63 anos 
de idade. Era casado com Sra. Ma-
ria Ferreira Neta da Silva e deixa 
os filhos Marciana, Marta e Mau-
ro Cezar (falecido). Seu féretro 
sairá do velório São João Batista 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Teresa Freitas da Silva, natu-
ral de Cosmorama-SP, faleceu 
aos 64 anos de idade. Era sol-
teira e deixa a filha Erika Perpe-
tua da Silva. Será sepultada no 
dia 24/08/2022 às 10h, saindo 
seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o Cemité-
rio Municipal de José Bonifácio. 
 
Sebastião Moreira da Silva, na-
tural de Tanabi-SP, faleceu aos 91 
anos de idade. Era viúvo de Sra. 
Marcelina Maria de Jesus da Silva 
e deixa os filhos Maria José, Mar-
lene Aparecida e Rosária de Fáti-
ma (falecida). Será sepultado no 
dia 24/08/2022 às 15h, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o Cemitério São 

FALECIMENTOS E MISSAS

cadastrados. Assim, mesmo 
que a pessoa consiga aces-
sar a carteira digital, ela não 
conseguirá realizar nenhum 
pagamento com ela.

Além de todas essas di-
cas, vale ressaltar que sempre 
salve as telas de pagamento, 
não clique em links enviados 
em nome dessas operadoras, 
sempre procuro o link, nunca 
aproveite o link enviado. 

E caso caia em um golpe, 
procure o Procon Rio Preto 
para registrar sua reclamação! 
Estamos localizados na rua 
Silva Jardim, 3504,Vila Santa 
Cruz, ou mande sua reclama-
ção através do WhatsApp (17) 
99627-0528.

*Advogado e Diretor 
do Procon Rio Preto. Pós-
-graduado em Direito Pro-
cessual e Material do Tra-
balho

João Batista.

Oswaldo Gordo Garcia, natu-
ral de Urupês-SP, faleceu aos 
90 anos de idade. Era divor-
ciado e deixa os filhos Maria 
Jose, Oswaldo Gordo Filho, 
Edson (falecido). Será sepulta-
do no dia 26/08/2022 às 10h, 
saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o Cemi-
tério Parque Jardim da Paz. 
 
Ione Aparecida de Lima Lauren-
ti, natural de Urupês, faleceu 
aos 80 anos de idade. Era casa-
da com Sr. Arvelino Laurenti e 
deixa os filhos Marcos Roberto, 
Marcelo e Matheus. Será sepul-
tado no dia 25/08/2022 às 8h, 
saindo seu féretro do velório 
Municipal de Urupes para o Ce-
mitério Municipal de Urupês. 
 
Dulcelina Rossafa Ferreira da 
Silveira, natural de Nova Gra-
nada-SP, faleceu aos 62 anos 
de idade. Era casada com Sr. 
Manoel Francisco da Silveira e 
deixa os filhos Francielle Fernan-
da Rossafa da Silveira, Leonan 
Fernando Rossafa da Silveira e 
Verônica Fernanda Rossafa da 
Silveira. Será sepultado no dia 
25/08/2022 às 13h, saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz 
para o Cemitério Parque Jardim 
da Paz.

É dia de feira 
Candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Freitas 

(Republicanos) apresentou propostas para aumentar a 
segurança alimentar da população paulista durante uma 
visita à Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo). 

Ele quer diminuir o desperdício de alimentos comercia-
lizados em entrepostos e feiras livres, além de promover 
incentivos voltados para o pequeno produtor. A visita de 
Tarcísio ocorreu nesta quinta-feira (25), data em que é co-
memorada o Dia do Feirante. “Já existem alguns trabalhos 
interessantes neste sentido, com algumas ONGs operaciona-
lizando isso e parceria com o Terceiro Setor para diminuir e 
combater esse desperdício”, avaliou Tarcísio, que apontou 
a necessidade de triplicar a rede Bom Prato.

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) decidiu ontem 
(25), por unanimidade, que 
o eleitor não poderá levar 
o celular para a cabine de 
votação e deverá deixar o 

Agência BRASIL
redacao@dhoje.com.br

aparelho com o mesário da 
seção eleitoral na hora de 
votar na urna eletrônica. 
A medida foi adotada para 
evitar coações, fraudes e a 
violação do sigilo do voto. O 
desrespeito será considerado 
“ilícito eleitoral” e poderá 
resultar em punições.

Pela decisão dos minis-

tros, os mesários poderão 
acionar o juiz responsável 
pela zona eleitoral caso al-
guém se recuse a entregar o 
celular, e até mesmo chamar 
a Polícia Militar para que a 
medida seja cumprida.

A medida também visa 
coibir fraudes de pessoas 
que gravam o momento da 

votação apertando errado o 
número para dizer que houve 
problema na urna eletrônica, 
e monta um determinado 
vídeo para tentar indicar que 
houve problema na votação.

Além disso, os ministros 
também abriram a possibi-
lidade de se instalar detec-
tores de metal nas seções 

eleitorais em situações ex-
cepcionais, para evitar que 
alguém entre com o aparelho 
escondido. A decisão sobre a 
instalação do equipamento, 
contudo, deverá ser do juiz 
responsável pelos locais de 
votação.

A decisão do TSE desta 
quinta-feira,25, foi tomada a 

partir de uma consulta feita 
pelo partido União Brasil 
(União), que questionou a 
Corte se os mesários pode-
riam reter os aparelhos de 
telefonia celular e afins, em 
cumprimento à expressa 
proibição na lei de portar 
tais aparelhos na cabine de 
votação.

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

Receba notícias 
no seu whatsapp

Acesse o portal 
DHojeinterior
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Política Velho da Havan
Luciano Hang teve novamente suas 
rede sociais retidas, e o Youtube tam-
bém ficou indisponível

Continuar no cargo
Número de deputados que tenta a 
reeleião este ano é recorde: segundo 
TSE índice chega a 87%

Os candidatos a deputado 
federal Vinicius Marchese 
(PSD) e a estadual Danilo 
Campetti (Republicanos) visi-
taram a sede do jornal Dhoje 
Interior nesta quinta-feira, 25. 
Os dois estavam acompanha-
dos do presidente da Câmara 
Municipal Pedro Roberto 
Gomes (Patriota) que apoia a 
dobrada em Rio Preto. 

Mesmo de partidos dife-
rentes, PSD e Republicanos, 
Marchese e Campetti decidi-
ram unir forças em busca do 
voto nestas eleições devido 
a afinidade de princípios e 
propostas caso eleitos. 

Vinicius Marchese, nas-
cido em Mogi Guaçu, é en-
genheiro, empreendedor e 
gestor de empresas. Entre as 
propostas, caso eleito para 
a Câmara Federal, estão o 

Candidatos visitam DHoje e falam 
de propostas para campanha

FEDERAL E ESTADUAL

empreendedorismo e o con-
ceito das chamadas cidades 
tecnológicas. 

“Empreendedorismo des-
de a educação básica para 
as pessoas terem a opção e 
enxergar as oportunidades de 
resolver os problemas. Cida-
des inteligentes, não que seja 
necessariamente uma cidade 
tecnológica, mas uma cidade 
que funcione, que os postos de 
saúde funcionem, a seguran-
ça, educação”, afirmou. 

Sobre a dobrada com Da-
nilo Campetti em Rio Preto, 
Marchese diz que os dois tem 
os mesmos objetivos. “Ser 
uma ferramenta na Câmara 
e Assembleia para ouvir as 
demandas dos prefeitos e ve-
readores e encontrar solução”. 

Danilo Campetti, Policial 
Federal tendo participação 
em várias prisões e condu-
ções de investigados durante 
a operação Lava-Jato, ficou 
conhecido nacionalmente 
por fazer parte da equipe 
que prendeu o ex-presidente 
Lula (PT) em 2018, na época 
condenado por corrupção. 
Ele foi ainda assessor especial 
do então ministro Tarcísio 
Freitas (Republicanos) no 
Ministério da Infraestrura. 
Pela primeira vez competindo 
em uma eleição, afirmou que é 
uma missão dada por Tarcísio 
e o presidente Jair Bolsona-
ro (PL) para representar os 
valores e princípios que o 
grupo defende na Assembleia 
Legislativa. 

“Tarcísio vindo a ser candi-
dato ao governo de São Paulo 
ele me pediu com a chancela 
do presidente para vir como 
deputado estadual para for-
mar uma base parlamentar 
na Assembleia para apoiar 
Tarcísio nos princípios que 

Candidatos a deputado 
Vinicius Marchese (PSD) 
e Danilo Campetti (Re-
publicanos) visitaram a 
sede do jornal Dhoje

TERMINAL

A empresa Ulrik Clean 
Eireli venceu processo licita-
tório, na modalidade pregão 
presencial, para fornecer mão 
de obra que ficará responsável 
pelo controle de acesso dos 
ônibus, funcionários e público 
em geral no Terminal Urbano 
e em outros espaços públicos. 
A Empresa Municipal de Ur-
banismo (Emurb), é a respon-
sável pelo serviço. 

A licitação trouxe detalhes 
sobre as atividades que os 
profissionais irão executar, 
no entanto, não estipulou a 
quantidade de pessoas e nem 
o valor global de gastos. Ques-
tionado pelo Dhoje Interior o 
presidente da Emurb, Rodrigo 
Juliano afirmou no momento 
da abertura da licitação que 
se trata de um serviço “sob 
demanda”. 

“O sistema “sob demanda” 
não obriga a contratação nas 
quantidades indicadas, poden-
do a Administração promover 
a contratação em unidades de 
acordo com suas necessidades, 
sendo solicitado através de 
expedição de Ordem de Ser-
viços”, afirmou Juliano. 

Em tese os funcionários 
serão chamados conforme a 

demanda de serviços forem 
aumentando. Os profissionais 
vão atender as necessidades 
da Emurb, com atuações no 
Terminal Rodoviário Gover-
nador Laudo Natel, Terminal 
Suburbano, na sede da Emurb 
no Parque Setorial e na Pedra 
“Viaduto Jordão Reis”. 

O trabalho, classificado 
como controlador de acesso, é 
de suma importância de acor-
do com o presidente da Emurb. 
“Profissional responsável por 
observar a movimentação, 
acompanhar a entrada e a sa-
ída dos ônibus, de visitantes, 
colaboradores e funcionários, 
através de catracas, cancelas, 
relatórios, pessoal ou outro 
meio indicado pela contratan-
te”, diz. Eles ainda deverão 
fiscalizar e orientar a entrada 
e a saída de ônibus, veículos 
e pessoas nas instalações, 
identificando-os conforme 
direcionamento do setor res-
ponsável. Ainda fiscalizar e 
orientar a entrada e a saída de 
veículos e funcionários autori-
zados a estacionar seus carros 
particulares na área interna 
da instalação, e de usuários 
e demais autorizados, como 
pedestres, mantendo sempre 
o controle e a permissão para 
os acessos.

Definida a empresa que  
vai controlar acesso 

Definida a empresa para controlar acesso ao Terminal 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Da REPORTAGEM

EM AÇÃO

TJ diz que Semae não deve 
perícia e desbloqueia contas

A desembargadora Flora 
Maria Nesi Tossi Silva, do 
Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo, acatou 
recurso do Semae em ação 
popular movida pelo advo-
gado Roberto Carlos Mar-
tins e determinou o desblo-
queio das contas bancárias 
da autarquia. Elas foram 
bloqueadas pela Justiça de 
Rio Preto, para pagamento 
de 50% do valor de uma 
perícia. 

O advogado questionou 
em Rio Preto uma concor-
rência vencida pela empresa 
Ponto Forte Construções & 
Empreendimentos Ltda., 
e os administradores da 
autarquia à época, Luciano 
Nucci Passoni, Ivani Vaz de 
Lima, José Tavares Ranzani 
e a empresa Ponto Forte. O 
grupo pediu uma perícia 
nos documentos. A Justiça 
de Rio Preto ordenou que o 
Semae pagasse 50% do valor 
da perícia. Sem o depósito, 
ele bloqueou as contas ban-
cárias da autarquia. 

O Semae alegou no re-
curso que é polo passivo, 
não figura como réu e que 
foi apenas citado. A desem-
bargadora concordou com 
a argumentação e também 

entendeu que o Semae não 
pediu a perícia. Ela desobri-
ga o Seme de pagar os 50% 
da perícia e desbloqueou as 
contas. Caso algum dinheiro 
tenha sido sacado dessas 
contas, ele deve ser devolvi-
do. O pagamento da perícia 
é responsabilidade de quem 
requereu. No caso, Luciano 
Nucci Passoni, Ivani Vaz 
de Lima e José Tavares 
Ranzani. 

Caso o advogado Ro-
berto Carlos Martins vença 
a ação definitivamente, o 
Semae ainda poderá ser 
beneficiado pela devolução 
do dinheiro desencaixado 
para a empresa Ponto Forte.

Candidatos a deputados visitam jornal e falam de propostas para campanha eleitoral

ele defende. Conservadorismo 
nos costumes e liberalismo 
econômico”, disse. 

Segundo Campetti mesmo 
com a força do PSDB no Es-
tado, partido que governa há 
quase 30 anos, as eleições de 
2018, mostraram que o eleitor 
não se deixa influenciar por 
pressão de grupos políticos. 
Para ele, o fato do governador 
e candidato a reeleição Rodri-
go Garcia (PSDB) ter o apoio 
de quase todos os prefeitos 
do Estado, isso não se traduz 
em transferência de votos 
automático. 

“Essa transferência do 
prefeito para o cidadão teve 
uma mitigação porque hoje o 
acesso a informação está bem 
expandido. Quem tem celular 
tem acesso a informação. A 
partir do momento que chega 
um prefeito e te induz a votar 
em uma pessoa supostamente 
não idônea, ela vai pesquisar e 
ver que o voto dela não pode 
ser depositado”, diz. 

Campetti acredita que as-
sim como ocorre em nível fe-
deral, em São Paulo a disputa 
também vai ficar polarizada 
entre PT e a ala bolsonarista. 
“O cenário vai ser de polariza-
ção entre PT e o lado bolsona-
rista. Não existe terceira via”, 
comenta. 

O presidente da Câmara 
Municipal, Pedro Roberto 
Gomes afirmou ao Dhoje que 
optou por apoiar os dois can-
didatos porque era um projeto 
traçado anteriormente com o 
então deputado federal Eleu-
ses Paiva (PSD) que acabou 
desistindo da disputa eleitoral 
para colaborar na campanha 
de Tarcísio como governador. 

“Estava bem encaminhado 
para que eu o apoiasse para fe-
deral, mas acabou desistindo. 

           Empreen-
dedorismo desde 
a educação bási-
ca para as pesso-
as terem a opção 
e enxergar as 
oportunidades de 
resolver os pro-
blemas

Vinicius Marchese, 
Candidato a federal

“

Danilo Campetti, 
Candidato a estadual

“

“

A Prefeitura de Rio Preto 
realizou nesta quinta-feira, 
25, nova reunião para discutir 
estratégias para amenizar o 
problema da população em 
situação de rua na cidade. 
No encontro foi realizado no 
auditório da Secretaria de 
Agricultura, no Recinto de Ex-
posições, e o tema foi a questão 
alimentar destas pessoas. 

Foram anunciadas novida-
des sobre o restaurante Bom 
Prato, que passou a oferecer 
também o jantar. Não haverá 
mais distribuição de marmitas, 
já que as refeições serão feitas 
no local. 

O plano de trabalho prevê a 
manutenção de quatro pontos 
oficiais na área central.  As 
refeições podem ser feitas no 

NO CENTRO

Bom Prato terá jantar e mudanças para 
amenizar situação dos moradores de rua

restaurante Bom Prato, Refei-
tório Solidário (Centro Pop), 
Albergue Noturno e Madre 
Teresa de Calcutá, para que a 
oferta seja escalonada e orga-
nizada. 

Os representantes ligados a 

Saúde fizeram a explanação de 
todo o atendimento prestado 
pela pasta. Foram apresenta-
dos dados detalhados sobre a 
atenção básica,  especializa-
da, hospitalar e urgências e 
emergências, para que todos 

entendessem os serviços da 
pasta, principalmente para a 
população em situação de rua, 
como prevenção, tratamento e 
acompanhamento. 

Durante a apresentação, foi 
destacado ainda o grande volu-
me de pessoas de outras cida-
des que buscam atendimento 
em Rio Preto. Atualmente, a 
Secretaria de Saúde tem o do-
bro do número de habitantes 
só em prontuários ativos. 

Um mapeamento apontou 
que as pessoas que vivem em 
situação de rua são atendidas 
em todos os equipamentos de 
saúde do município, mas as 
maiores concentrações estão 
na região Central, Solo Sa-
grado, Vila Mayor, Jaguaré, 
Maceno e Parque Industrial. 

Reunião ontem discutiu mais uam vez a situação

Secretaria de Assistência Social/Semas

 Divulgação/SMCS

Guilherme BATISTA

Arquivo Cláudio Lahos

          Tarcísio vin-
do a ser candi-
dato ao governo 
de São Paulo ele 
me pediu com a 
chancela do pre-
sidente para vir 
como deputado 
estadual

Continuo com o projeto e me 
apresentou o Vinícius Mar-
chese, o Campetti já conhecia, 
fiz análise do currículo e ele 
vai somar neste projeto. Tem 
conhecimento, propostas”, diz 
Pedro. Também estiveram vi-
sitando o jornal os vereadores 
Robson Ricci (Republicanos) 
e Jorge Menezes (PSD), todos 
do mesmo grupo de apoio po-
lítico nestas eleições.

Divulgação
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CIDADES Furto de cobre
A Polícia Civil investiga o roubo de 300 
kg de fios de cobre de um pedreira em 
Ribeirão Preto

Operação da PF
A ação, foi realizada nesta quinta-fei-
ra, 25, investiga o crime de contraban-
do de armas do Exército

Na manhã desta quinta-fei-
ra, 25, a Polícia Civil  prendeu 
um homem de 39 anos com um 
revólver, no bairro Jardim da 
Palmeiras III, em Bady Bassitt. 

De acordo com a Polícia 
Civil, eles receberam uma de-
núncia anônima de um homem 
que teria uma arma em sua 
casa, os policiais se deslocaram 
até o local e encontraram um 
revólver calibre 38 com diversas 
munições. 

O homem foi preso em fla-
grante por posse ilegal de arma 
e ele já possuía antecedentes 

BADY BASSITT

Após denúncia, homem 
é preso com arma

RIO PRETO

Membro do PCC e jovem presos 
por tentativa de homicídio

criminais por tráfico de drogas. 

Tietê 
Policiais civis da Divisão 

Especializada de Investigações 
Criminais, a Deic de Sorocaba, 
e policiais civis de Tietê, apre-
enderam roupas e bebidas falsi-
ficadas em um estabelecimento 
comercial de Tietê, na tarde des-
ta quinta-feira, 25. Foram apre-
endidas 500 peças de roupas de 
marcas famosas, com indícios 
de falsificação, além de 30 litros 
de bebidas, também falsificadas. 
Colaborou - Sarah BELLINE

Policiais civis da 3ª Delegacia 
de Homicídios da Deic de Rio 
Preto prenderam dois acu-
sados de dupla tentativa de 
homicídio ocorrida no último 
domingo, nas imediações de 
um posto de combustíveis na 
Vila Anchieta. Um dos deti-
dos tem 41 anos, é conhecido 
como ‘Irmão Louco’ e suspei-
to de integrar a maior facção 
criminosa do Estado de São 
Paulo. 
Segundo a delegacia especia-
lizada, o preso é muito conhe-
cido nos meios policiais pelo 
cometimento de vários delitos 
graves como roubo e tráfico 
de drogas. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, no dia do crime, 
as vítimas estavam conver-
sando no local, quando passa-
ram a ser atacadas com facas 
de forma inesperada por dois 
desconhecidos. 
Após as facadas, os autores 
correram para local ignora-
do, deixando uma das víti-
mas desmaiada no chão com 
grande sangramento. Inicia-
das as investigações, a equipe 
levantou imagens de circuito 
de segurança e provas teste-
munhais sobre a ação delitiva. 

Chegou-se à identificação dos 
autores e a autoridade policial 
representou pela prisão tem-
porária deles, sendo deferida 
pela Justiça. 
Nesta quarta-feira, policiais 
localizaram a chácara onde os 
autores estavam escondidos 
em Guapiaçu e conseguiram 
fazer o cerco na chácara, en-
contrar e prender os dois au-
tores: o integrante da facção e 
um homem de 26 anos, que de 
pronto confessaram as agres-

sões. Na chácara, os policiais 
localizaram um simulacro de 
arma de fogo, uma faca, um 
canivete e dois celulares. 
Preliminarmente, acredita-se 
que os agressores estavam 
embriagados e, em seguida, 
tiveram a briga com a dupla 
vitimada. 
A Polícia tem 30 dias para 
concluir as investigações. As 
prisões temporárias também 
podem ser convertidas em 
preventivas.

Após denúncia, homem é preso com arma em Bady Bassitt

Policiais localizaram um simulacro, faca, canivete e dois celulares

Arquivo Pessoal

Policiais militares de Nova 
Granada encontraram na noite 
desta quarta-feira, 24, o corpo 
de Edilamar Aparecida Pires 
de Miranda, de 41 anos, que 
estava desaparecida há oito 
dias, enterrado no quarto da 
casa onde ela morava, no bair-
ro Morada do Sol. A mãe da 
vítima denunciou o ex-genro 
à corporação e disse acreditar 
que a filha estava morta dentro 

Mulher é morta e enterrada no quarto 
de casa; caso tratado como feminicídio

NOVA GRANADA

do imóvel. 
Quando a PM chegou no 

local verificou que o portão 
do imóvel estava arrombado. 
No quarto, havia uma cômoda 
em cima de um tapete e em-
baixo foi achada uma espécie 
de cova. 

A guarnição usou uma pá e 
localizou o cadáver. Pedras de 
naftalina estavam na soleira 
da janela para disfarçar o mau 
cheiro. Os pms encontraram 

baldes e uma sacola com terra 
na varanda. 

O corpo foi levado por bom-
beiros para o IML. O paradeiro 
do ex-marido de Edilamar, 
considerado o principal sus-
peito do feminicídio, era igno-
rado pela polícia até o fecha-
mento desta matéria. 

Segundo o Delegado Eric-
son Abufares, a mãe informou 
que a vítima se relacionava 
com o suspeito há três meses, 

não havendo nenhum tipo de 
boletim de ocorrência nem 
medida protetiva. A vítima 
era desempregada e mãe de 
quatro filhos, dois criados pela 
avó, e outros dois que moram 
em Rio Preto. Em 2010 e 2014 
teve passagem na polícia sen-
do investigada por tráfico de 
entorpecentes. 

De acordo com o relato de 
um amigo da família que pas-
sava diariamente em frente à 

No quarto, havia uma 
cômoda em cima de um 
tapete e embaixo foi 
achada uma espécie 
de cova.

Corpo de mulher é achado enterrado em quarto em Nova Granada

Jovem é morto 
e adolescente 
baleado no 
Renascer

A delegacia de homi-
cídios da Deic de Rio Pre-
to investiga um duplo 
atentado ocorrido às 23 
horas desta quarta-feira, 
24, no bairro Renascer. 
Um jovem, de 18 anos, 
morreu após ser atingido 
por vários disparos e um 
adolescente, de 16 anos, 
foi levado ferido para a 
UPA Santo Antônio. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o crime acon-
teceu na avenida Antônio 
Antunes Júnior e as víti-
mas foram socorridas por 
populares. 

Projéteis
Testemunhas entrega-

ram oito projéteis calibre 
.380, deflagrados, para 
policiais militares. Con-
forme o registro policial, 
K.F.O. já estava morto 
quando deu entrada na 
Unidade de Pronto Aten-
dimento. 

Até o fechamento des-
ta matéria, não havia in-
formações atualizadas 
sobre o estado de saúde 
do menor.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

PRF flagra ambulância com de vinhos argentinos
Policiais da PRF de Rio 

Preto apreenderamna manhã 
desta quinta-feira, 25, por volta 
das 9h40, uma carga de 300 
vinhos argentinos transporta-
dos ilegalmente dentro de uma 
ambulância. 

Policiais realizavam uma 
fiscalização na BR 153, pró-
ximo ao município de José 
Bonifácio, quando abordaram 
a ambulância com placas de 

Florestópolis-PR. 
O condutor disse aos po-

liciais que estava carregando 
apenas 56 garrafas de vinho 
tinto de mesa, porém ao con-
ferirem o compartimento de 
carga da ambulância, desco-
briram 300 garrafas de vinho 
argentino, importados ilegal-
mente para o Brasil. 

O condutor disse que re-
cebeu a carga em Maringá-PR 

e estaria transportando para 
Uberlândia-MG. 

Disse, também, que seu ir-
mão comprou a ambulância em 
um leilão há 2 anos, porém não 
portava nenhum documento 
que comprovasse a transação. 
A ambulância e os vinhos foram 
apreendidos. O homem foi ou-
vido e liberado. Ele responderá 
pelo crime de descaminho. Co-
laborou - Sarah BELLINE

CARGA ILEGAL

PRF flagra ambulância com carga ilegal de vinhos argentinos

casa, desde a última sexta-feira 
(19) a vítima já não era mais 
vista. O local do crime é uma 
casa geminada e acendeu o 
alerta da vizinha que ao tentar 
estender suas roupas notou 
que roupas secas da vítima 
ainda estavam lá. 

Abufares menciona que a 
família havia cortado relações 
com a vítima por desaprovar a 
relação com o principal suspei-
to que saiu da cadeia no final 
do ano passado. 

Ainda segundo a investi-
gação, no último sábado (20) 
houve uma festa na casa, mo-
mento em que a vizinha viu o 
então companheiro da vítima. 
Preocupada, perguntou onde 
estava Edilamar, momento 
em que o suspeito disse que a 
mesma estava viajando. 

Após a festa, uma outra 
mulher foi encontrada dormin-
do na residência no último fim 
de semana; fato determinante 
para que vizinhos e o amigo 
optassem por arrombar o 
portão. A mãe da vítima foi a 
responsável por alugar e se res-
ponsabilizar pelo pagamento 
do aluguel da residência. 

Até o fechamento desta ma-
téria o horário do enterro não 
havia sido informado.

O paradeiro do ex-
-marido de Edila-
mar, considerado o 
principal suspeito 
do feminicídio, é 
ignorado e ele con-
siderado foragido

O condutor disse 
que recebeu a 
carga em Maringá-
-PR e estaria 
transportando 
para a cidade de 
Uberlândia-MG.

Rio-pretense 
perde R$ 21 mil 
em golpe do 
intermediário

Um falso advogado 
aplicou o ‘golpe do inter-
mediário’ em um rio-pre-
tense, de 36 anos, e num 
comerciante de Guaraci, 
de 35 anos. O marginal 
negociou com ambas as 
partes um VW Gol que 
ofereceu por R$ 21 mil 
para o morador de Rio 
Preto, o qual pagou via 
PIX. 

Conforme o boletim 
de ocorrência, após se 
interessar pelo anúncio 
feito no Marketplace do 
Facebook, o comprador 
viajou até a outra cidade 
onde gostou do veículo e 
fez o pagamento para con-
ta indicada pelo bandido. 

Já o dono do carro 
recebeu um falso compro-
vante de depósito do gol-
pista, preencheu o recibo 
e transferiu a propriedade 
para o rio-pretense, que 
recebeu as chaves e o car-
ro. O rio-pretense foi até 
a Central de Flagrantes, 
na noite desta quarta-
-feira, 24, para registrar 
boletim de ocorrência de 
estelionato.

Divulgação

Divulgação/Polícia Civil

Divulgação/Deic
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Nota Técnica de recomendações 
sobre Monkeypox no

Ciclo Gravídico-puerperal
No início de maio de 

2022, um surto de Monke-
ypox foi identificado, com 
acometimento em indiví-
duos de diversos países. 
Em 21 de maio de 2022, a 
OMS declarou a existência 
de um surto global emer-
gente de infecção pelo vírus 
Monkeypox (MPXV), com 
transmissão comunitária 
documentada entre pessoas 
que tiveram contato com 
casos sintomáticos, em pa-
íses não endêmicos.

 Um total de 16.836 ca-
sos confirmados foram re-
latados em todo o mundo, 
com rápido aumento desses 
números, segundo a últi-
ma atualização do Centro 
de Controle e Prevenção 
de Doenças (CDC) em 20 
de julho de 2022. São 74 
países com infecção por 
MPXV confirmada, sendo 
que 68 deles nunca tinham 
reportado esta doença an-
teriormente. No Brasil, já 
foram confirmados cerca 
de 868 casos até a data de 
26/07/2022 (1).

O Ministério da Saúde 
instalou, em 23 de maio, a 
Sala de Situação que moni-
tora as notificações de casos 
de Monkeypox no Brasil e 
no mundo, além de investi-
gar e elaborar documentos 
técnicos para o fomento 
de ações públicas. A Sala 
de Situação tem atuado 
na padronização das in-
formações e na orientação 
dos fluxos de notificação e 
investigação para as Secre-
tarias de Saúde Estaduais, 
Municipais e do Distrito 
Federal, bem como para 
os Laboratórios Centrais 
e de Referência de Saúde 
Pública.

 Por meio deste grupo 
de trabalho, apresenta-se 
esta Nota Técnica de reco-
mendações frente à MPX 
em gestantes, puérperas e 
lactantes, considerando o 
risco de aparecimento de 
casos neste grupo popula-
cional.

 Ressalta-se que, por 
ser uma doença nova, a 
infecção por MPXV tem 
muitos dos seus aspectos 
desconhecidos, ainda que 
estejam sendo estudados 
intensamente para uma 
melhor assistência à po-
pulação. Deste modo, este 
documento está sujeito a 
ajustes decorrentes da sua 
utilização prática e das mo-
dificações do cenário epide-
miológico, podendo sofrer 
alterações conforme novos 
conhecimentos acerca da 
doença forem divulgados.

O Monkeypox é uma 
doença zoonótica causada 
por vírus, sendo este clas-
sificado pelo International 
Committee on Taxonomy of 
Viruses (ICTV) como per-
tencente à família Poxviri-
dae, gênero Orthopoxvirus 
e espécie Monkeypoxvírus 
(2). Esta família viral pos-
sui como material genético 
uma dupla fita linear de 
DNA, codificando em seu 
genoma as proteínas ne-
cessárias para replicação, 
transcrição, montagem e li-
beração viral. Um envelope 
lipoproteico circunda estes 
vírus que apresentam um 
formato ovalado, com me-

didas entre 200 a 400 nm. A 
família Poxviridae, também 
inclui varíola, varíola bovina 
(CPX) e vírus vaccínia.

O vírus MPX foi assim 
nomeado após ter sido pri-
meiramente descoberto em 
macacos de laboratório em 
1958. Possui duas cepas 
diferentes, uma da África 
Ocidental (AO) e outra da 
Bacia do Congo (BC). Histo-
ricamente, a cepa BC parece 
ser mais virulenta, com taxa 
de letalidade variando de 
1% a 10% (3,5,6), enquanto 
a cepa AO está associada 
à mortalidade geral mais 
baixa com índice entre 1,4 
a 3% (3,5).

 As lesões cutâneas do 
MPXV assemelham-se às 
erupções da varíola, poden-
do ter aspecto parecido a 
outras doenças infecciosas 
mais comuns, como as erup-
ções observadas na sífilis se-
cundária, infecção por her-
pes simples e infecção pelo 
vírus varicela-zoster(6).

Em países endêmicos, 
a erupção cutânea asseme-
lha-se à varíola, entretanto 
casos relatados no atual 
cenário apresentam sinais e 
sintomas variados: cerca de 
30% não apresentam rash 
sistêmico e cerca de 11% 
não apresentam nenhuma 
erupção cutânea, segundo 
a OMS.

Os casos iniciais foram 
associados a viagens, no 
entanto, atualmente, já tem 
sido constatada a presença 
de transmissão local.  O 
contato pele a pele próxi-
mo e prolongado, inclusive 
durante a atividade sexual, 
parece ser o principal meio 
de transmissão. Apesar do 
risco de transmissão gene-
ralizada permanecer baixo, 
a rápida identificação e o 
isolamento dos indivíduos 
afetados são fundamentais 
para evitar transmissão 
adicional (7).

Os casos, até o momen-
to, foram descritos princi-
palmente em homens e nos 
que mantem contato íntimo 
com múltiplos parceiros. 
Pequeno número de casos 
foi referido como sendo de-
vido a contato com fômites.

 Existem dados muito 
limitados sobre a infec-
ção por varíola durante 
a gestação. Isto se deve, 
principalmente, aos de-
safios socioeconômicos e 
conflitos civis em muitos 
dos países onde a doença é 
endêmica, repercutindo em 
poucos relatos referentes à 
gestação na literatura mé-
dica. Entretanto, tem sido 
verificado que a infecção 
pelo MPXV pode levar a 
resultados adversos, como 
óbito fetal e abortamento 
espontâneo (5,8). A asso-
ciação entre a gravidade 
da doença materna e esses 
desfechos não é clara (8,9). 
Além disso, ainda persistem 
preocupações específicas ao 
período gravídico, como a 
vitalidade fetal, possibilida-
de de transmissão vertical 
e o desfecho materno-fetal 
propriamente dito.

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

MAIS FÉRTIL

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

O economista e delegado do 
Conselho Regional de Econo-
mia (Corecon), Bruno Sbro-
gio, informa que o PIB (Pro-
duto Interno Bruto) da região 
administrativa de Rio Preto 
cresceu 2,2% na aferição par-
cial deste ano. Menos da me-
tade do PIB do registrado em 
todo o estado de São Paulo: 
4,6%. Os números são do bo-
letim da análise econômica. 
Explica que a base da econo-
mia regional é a agricultura. 
O setor ainda sofre os impac-
tos da estiagem do ano pas-
sado e da quebra de safra dos 
produtos primários, que ain-
da são a base da nossa econo-
mia. Ele disse que foi a maior 
seca registrada em 100 anos. 
Para mudar a situação, Bru-
no assegura que é necessário 
agregar valor a essa matéria 
prima, alongando a cadeia 

PIB da região de Rio Preto 
cresce 2,2%, estado o dobro

ECONOMIA

A região de Rio Preto, 
com aproximadamente 
100 cidades, também foi 
impactada com a desin-
dustrialização

produtiva. 
Para ele, a região é privilegia-
da com a infraestrutura para 
logística. Lembra que temos 
rodovias de qualidade que 
alcançam todo o território 
nacional, a hidrovia Tietê-Pa-
raná e nossa rede ferroviária 
está sendo conectada com a 
Ferrovia Norte-Sul. 
Cita como atividades que po-
dem agregar mais valor na 
economia agrícola as Usinas 
de Álcool e Açúcar, com capa-
cidade de geração de energia 
elétrica com a queima da bio-
massa que resulta do proces-
so. As Usinas já transformam 
a cana em açúcar e etanol. 
A laranja produzida aqui sai 
“in natura” em caixas para se 
transformar em suco e deriva-
dos em outra região. 
Os seringais também podem 
transformar a borracha aqui 

na região. Além disso, os se-
ringais podem conseguir re-
ceitas com a venda de certifi-
cados de crédito de carbono. 
Um mercado novo, mas em 
ascensão.  As plantas retêm 
gás carbônico, que provoca o 
efeito estufa, e esses créditos 
podem ser comercializados.  
Após 30 anos, as plantas 
podem ser comercializadas 
como madeira certificada. 
Sem agregar valor, o resulta-
do econômico dessa produção 
quando é transformada, re-
sulta no crescimento econô-
mico da região onde existem 
as indústrias de transforma-
ção. 
A região de Rio Preto, com 
aproximadamente 100 cida-
des, também foi impactada 
com a desindustrialização que 
ocorreu no país. 
“Muitas atividades industriais 

foram transferidas para a Chi-
na e restante da Ásia”, diz. 
Na pandemia, o país desco-
briu que a desindustrialização 
impede que o país fabrique 
produtos dos quais necessita. 
Um exemplo foram os quími-
cos, como vacinas e remédios. 
Defende que, mesmo pagan-
do mais caro, precisamos 
alongar a cadeia produtiva do 
agronegócio para evitar a de-
pendência. 

Crescem mais 
As regiões em que a economia 
avança eleva o PIB estadual 
são as de Campinas, Soroca-
ba, Santos, São José dos Cam-
pos e Grande São Paulo. 
Ele cita outras regiões admi-
nistrativas do estado ainda 
dependentes do setor primá-
rio, como Araçatuba, Barretos 
e Araraquara. 

PIB da região de Rio Preto cresce 2,2%, no estado chega a 4,6%

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

As regiões em que 
a economia avança 
eleva o PIB estadual 
são as de Campinas, 
Sorocaba, Santos, 
São José dos Cam-
pos e São Paulo.

Macacas resgatadas serão devolvidas à mata
Duas macacas acolhidas no 
início deste mês pelo Zooló-
gico de Rio Preto após serem 
resgatadas com sinais de into-
xicação na Mata dos Macacos 
voltam à vida livre na próxima 
segunda-feira, 29, às 14h. 
Uma terceira macaca, recebida 
com sintomas semelhantes, 
mas também com uma fratura 
de fêmur, segue em tratamento 
na instituição e está em estado 
estável. 
Os animais, da espécie ma-
caco-prego, chegaram ao Zo-
ológico entre os dias 3 e 4 de 
agosto, após serem resgatados 
em uma ação conjunta com o 
Centro de Controle de Zoono-
ses e a Polícia Ambiental. Na 
ocasião, um filhote foi encon-
trado já sem vida no local. 
Além dos sinais e sintomas ob-
servados nos animais, outros 
fatores reforçam a hipótese 
de intoxicação. “Elas foram 

NATUREZA

tratadas com protocolo para 
intoxicação e responderam 
muito bem aos cuidados. En-
tão, ainda que não saibamos 
qual princípio ativo causou 
mal aos animais, a suspeita é 
muito forte”, explica o vete-
rinário e gestor do Zoológico, 

Guilherme Guerra. 
Como consequência  das 
agressões sofridas, as maca-
cas ficaram fracas, anêmicas 
e desidratadas. “Fizemos o 
acompanhamento com exames 
regulares, até que elas estives-
sem prontas para voltar à vida 

livre”, completa Guilherme
As duas macacas recuperadas 
serão soltas de volta na Mata 
dos Macacos. “A terceira ma-
caca resgatada no local precisa 
de mais tempo no zoológico. 
Como ela teve o fêmur fra-
turado, precisou passar por 
cirurgia e ainda está em recu-
peração. Mas está em ótimo 
estado”, diz Guilherme. 

Outros casos 
Também no início do mês, o 
Zoológico Municipal recebeu 
quatro saguis-de-tufos-pretos 
com sinais de intoxicação, pro-
venientes do Parque Ecológico 
Sul, dois no dia 3 e dois no 
dia 4. Nenhum deles resistiu. 
Outros três saguis chegaram 
no dia 8, sem sinais de into-
xicação, mas com ferimentos 
decorrentes de agressões. 
Esses macacos também não 
resistiram. 

Saúde registra um novo caso de Monkeypox
A Secretaria de Saúde infor-
mou na tarde desta quinta-fei-
ra (25) que Rio Preto registrou 
mais um caso de Monkeypox. 
Com ele, a cidade conta com 9 
pessoas que foram contamina-
das pela doença. O nono caso 
é em um homem de 27 anos. 
Os primeiros sintomas da 
doença começaram dia 12 de 
agosto e o resultado do exame 
foi conhecido nesta quinta-fei-
ra (25). O comunicado não deu 
mais detalhes. 

VARIOLA DOS MACACOS

A última comunicação oficial 
feita sobre a doença dizia 
que Rio Preto tinha 8 casos 
positivos que estavam sendo 
monitorados. Os portadores 
estavam em quarentena em 
suas residências. Um deles já 
resultou negativo para a doen-
ça e recebeu alta. 

Transmissão
A monkeypox é transmitida 
por contato físico, em objetos 
de uso comum como lençóis e 

toalhas e em superfícies. 
As pessoas com a doença po-
dem evoluir para um quando 
mais grave caso não façam 
uma higiene correta. 

Não pelo ar
Ela se manifesta em pústulas 
que podem virar feridas. A 
dor é aguda e intensa. Os ca-
sos mais graves são tratados 
em UTIs. Os pacientes podem 
dividir a mesma Unidade. Ela 
não é transmitida pelo ar.

Macacas resgatadas com sinais de intoxicação serão devolvidas à mata 
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PRÉDIO PRÓPRIO
Em negociação vultosa-fala-se que girou em torno 
de R$ 100 milhões- a escola de Medicina Faceres-
-leia-se Dr. Tufik Âmbar–depois de negociar a compra 
de um terreno em frente à Unip a Avenida JK,acaba de 
comprar também,o prédio onde se instala atualmen-
te,na Avenida Anisio Haddad em frente ao Alarme,ali 
onde por muitos anos foi a sede da CPFL de nossa 
cidade e era alugado pela Faceres desde 2002.A área 
tem 42 mil m2 e 6,5 mil m2 de área construída e per-
tencia ao fundo de investimentos Royal Brasil,anti-
gos donos da Rede Atacadão de Supermercados.Fa-
la-se que Dr Tufik vai construir ali,o hospital–escola 
da Faceres já que embora tenha concorrido para ser 
a Organização Social que vai administrar o Hospital 
Municipal da Região Norte,a  contemplada foi a Fun-
dação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto 
(Fufarme)/Hospital de Base.

BENEFIT
Anote em sua agenda:amanhã será realizada mais 
uma edição do McDia Feliz em prol do nosso Hos-
pital da Criança e Maternidade que com o resultado 
financeiro,vai estruturar uma “quimioteca”,de trata-
mento humanizado para as crianças com câncer para 
que elas possam brincar e interagir com as outras 
ao mesmo tempo em que recebem tratamento.Passe 
pelo McDonalds e colabore, please!

CAMINHO INVERSO
O avançado empresário do setor de óticas,Celso Francisco 
da Silva,chegou terça-feira de Portugal.Foi abrir em terras 
lusitanas,duas filiais de sua Ocularium-uma em Lisboa e 
outra no Porto,primeiras cidades de sua conquista euro-
peia.Agora, anda de olho comprido na Espanha.

CARNAVAL
O rio-pretense Fabiano Ottoboni que há muitos anos 
reside em Londres onde atua no setor de imigração do 
aeroporto de Heathrow,prepara-se para participar do 
carnaval de Notting Hill,que acontece a partir da pró-
xima segunda-feira,dia 29 até 31 de agosto e este ano 
terá a presença de Carlinhos Brown no trio elétrico.

GASTRONOMIA
Muitos rio-pretenses viajaram para a histórica cida-
de mineira de Tiradentes para conhecer o Festival de 
Gastronomia,que este ano comemora seu Jubileu de 
Prata com o tema “Inconfidência Mineira” e termina 
depois de amanhã,dia 28.

IDOLO SERTANEJO
Certa vez emocionei a saudosa Marilia Mendonça,-
que faleceu em novembro do ano passado aos 26 
anos,num acidente de avião,quando estive com ela 
no Rodeio de Mirassol,ao dizer-lhe que a considerava 
o Chico Buarque da música sertaneja,pela qualidade 
de suas letras.Agora,a Billboard,revista americana 
dedicada à música,ressalta a importância da canto-
ra como a maior sertaneja do País.Suas músicas se-
guem quebrando recordes no streaming mesmo após 
9 meses de sua morte.

BAR DO ALEMÃO
Acreditem,o Bar do Alemão que ocupou durante uns 
meses o Shopping Iguatemi,segundo um empresário de 
Mirassol,não era o verdadeiro,aquele de Itu que tem um 
famoso e emblemático filé à parmegiana.Haja vista que 
foi fechado alguns meses depois após uma ação judicial 
do Bar do Alemão original.Uma filial daquele de Itú,de-
verá voltar a ser aberto no Iguatemi de Rio Preto por 
Fabricio e Luciana Gottardi Leal Ramos,rio-pretenses 
que têm uma filial em Mogi das Cruzes.Ele será instala-
do próximo do estacionamento dos fundos, nas proxi-
midades do local onde existe a Droga Raia.

PRESENÇA
A plateia doa Festa do Peão de Barretos,sob gritos 
avassaladores de “Mito” promete tirar o chapéu para 
o presidente Jair Bolsonaro,na noite de hoje,quando 
ele desfilar na arena montado num cavalo.Depois 
ele será acolhido no Camarote do Frigorífico Miner-
va,para o qual alguns rio-pretenses também foram 
convidados:o presidente da Festa do Peão de Paulo 
de Faria,Fred e a mulher Manu Ribeiro Husseini, além 
de Evanilda Amaral.Eduardo Bolsonaro,filho do pre-
sidente,desafiou Lula a fazer o mesmo.Como ele não 
é bobo nem nada,prefere manter esses 47% de inten-
ções de voto apenas na pesquisa da DataFolha.

PÉ NA ESTRADA
Fred Tonelli embarcou na semana passada,para uma 
“imersão de alma” em Machu Pichu,no Peru,proposta 
de espiritualidade para enriquecimento e fortaleci-
mento interior,de onde retornou quarta-feira.E dia 15 
de setembro,viaja para a Ásia:Índia,Tailândia,Paquis-
tão,Vietnã e adjacências com seu pai,Wilson Tonelli.

EMBATE
Estou abismado.Nunca vi uma dupla de apresenta-
dores tão descompensada como William Bonner e 
Renata Vasconcelos,na entrevista com Jair Bolso-
naro no Jornal Nacional.Foi mais um interrogatório 
inquisidor,com um tratamento desrespeitoso para 
um presidente da República.Eles começaram com as 
garras afiadas e a gana de pular na jugular do en-
trevistado,demonstrando com clara evidência,o rom-
bo que ele havia feito na economia da emissora e de 
todos os funcionários,inclusive deles e os que já ha-
viam sido demitidos,ao proibir verbas públicas para a 
emissora.Lembravam cenas bizarras de mulher tra-
ída em programas policiais.O telespectador viu uma 
alcateia faminta de sangue mas a abordagem só ser-
viu para demonstrar a qualidade do trabalho de Jair 
Bolsonaro,que tranquilamente,desmoronou pedra 
por pedra que haviam sido armadas para servir-lhes 
de catapulta.Essa entrevista serve como reflexão 
num momento histórico e dialogam muito com nosso 
tempo presente.Ao invés de cavar brechas para uma 
trégua entre as trincheiras da esquerda e da direi-
ta,jogou combustível na fogueira,despertando nas 
redes sociais um tsunami de críticas iradas das mais 
leves às mais violentas,contra a Rede Globo.E serviu 
para demonstrar a incrível força aglutinadora de Jair 
Bolsonaro.Afinal,o bolsonarismo reflete os anseios 
de boa parte da sociedade cansada dessa corrup-
ção e alcançou grande capilaridade e estratégia de 
ocupação das ruas,através de motociatas,roubando 
da esquerda o direito até então exclusivo de falarem 
nome do povo. A dupla de inquisidores permitiu-lhe 
sair-se galhardamente vitorioso.E ainda deram-lhe a 
oportunidade de ser irônico: “Já acabou?”

ANIVERSÁRIOS
Esses, os aniversariantes da semana:26, sexta-fei-
ra: Dia da Declaração dos Direitos do Homem,ex-pre-
feito Roberto Lopes da Silva,Maria Nizia Guimarães,A-
dalberto Menezes Lorga, Cristina Cal,Dori Caymmi, 
Nair Marques Alves.27, sábado: Dia do Corretor de 
Imóveis, Dia do Fisioterapeuta,Dia do Psicólogo,nasceu 
Madre Teresa de Calcutá,Vera Lígia Vetorasso,Priscila 
Locatelli Garcia Ribeiro Alves,João Antonio Dosualdo, 
promotor de Justiça,Sérgio Clementino,Merce Meire 
Jammal Caran, Theóphilo Geraldo Mansur Júnior,Rosa 
Semedo,Sandra de Sá,Pepino de Capri,1974 - morreu 
o compositor Lupiscínio Rodrigues,Marcello Pinhel, 
Marianita Cione,Ceres Lourdes Martins, Rosaly( Jú-
nia) Mano Ramos.28, domingo: Dia do Bancário, Dia 
da Avicultura,Paulo Togni Filho,Carlos Francisco Alves 
Filho,Marcos Medeiros Pala,Mariô Menezes,nasceu 
Beth Carvalho,Lujan De Pizzol. Nasceu Raul Cortez,-
Camila Togni,Fauad Miguel Pacha Junior.29, segun-
da-feira:Dia Nacional do Combate do Fumo,nasceu 
Michael Jackson,Aline Cruz Girardi, Camila Goulart, 
Cássio Gabus Mendes, Luana Piovani, Romeu Solferi-
ni Neto, 1982- morreu Ingrid Begman, Augusto Pas-
queto, Pedro Cezar Curti Filho.30, terça-feira:Mar-
celo Pinheiro Targas,Reasilvia Simardi Toscano,Edu 
Lobo,Luciano Hayasaki,Lisandro Piloni,Adriana Cas-
sia Neves,Fernanda Ribeiro Funes.31, quarta-feira: 
Dia do Nutricionista,nasceu Emilinha Borba,Fernando 
Fukasawa,Vislei Bossan, Paulo Roberto Dodi,Alexia 
Deschamps,Francis Hime,Richard Gere,1997-morreu 
Princesa Diana,Marcelo Paranhos de Moraes,Maria 
Gracinda C. Sidericoudes.1, quinta-feira:Início da Se-
mana da Pátria,Dráuzio Medina Estrella,provedor da 
Santa Casa, Nadim Cury,Regina Célia Marilhano Teixei-
ra da Costa,Lélia Grisi Cavalheiro,Maria Laura Louren-
ço de Arnaldo Silva, Roberto Eladio Di Lorenzo Arroyo,-
Gilda Lorencin,Alex Vaz de Lima,Flavio Cêntola,Jorge 
Abdanur,Claudio Antonio Tarraf Filho. 

CHAMPÃ & CAVIAR
*O empresário Nilton Delazari,sócio de 

Zezinho Bonacina no Rancho do Cupim, e fundador com ele 
do Grupo Sal & Brasa de churrascarias espalhadas pelo 

Brasil,retornou a Rio Preto e foi recepcionado na semana 
passada com um jantar concorrido no salão “Quinta do 

Redondo” do Rancho do Cupim.

*O Automóvel Clube vai bombar ama-
nhã na hora do almoço,com o Sabadão Sertanejo no Bar 

Aperitivo, com comida de buteco no cardápio, e animação 
de Edy Carlos e a dupla Márcio e Marcelo. 

*E já que faz assunto, Odilon Wagner se apresen-
ta no sábado à noite,na boate de casais. E no almoço de 

domingo,o Automóvel Clube traz André ao piano e buffet 
assinado pelo novo chef Guilherme Sandinello que já ar-

rancou elogios domingo passado na sua estreia.

*Em nossa cidade, visitando amigos e 
familiares,a rio-pretense Priscila Conte que hoje reside em 

Palma de Majorca onde é casada.

*Whindersson Nunes dia 24 de setembro no 
Centro Regional de Eventos. 

*A partir de 7 de setembro,a TV Cultura vai exibir 
a minissérie “Independências” com 16 episódios e Antonio 

Fagundes no papel de D . João VI,que aliás,recentemente 
confirmou-se que morreu por envenenamento.

A6|

Titular da cadeira de Nº22 da ARLEC-Academia 
Rio-pretense de letras e cultura
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A bonita e classy Aline Girardi-nessa foto com um elegante mo-
delo da griffe Valentino-ao lado do marido Paulo Girardi.  Ela 
ganha idade nova na próxima segunda-feira.

Um foco de luz sobre os rio-pretenses Fábio e Daniela Arroyo 
Vitagliano Fleury, que residem há muitos anos no Texas.

Os cirurgiões–dentistas Fábio Guerra e Carlão Cesário, em en-
contro de amigos.

THE LADY
A partir desta semana,vou publicar na coluna, uma 
homenagem a mulheres do high,gente de persona-
lidade marcante, estrelas cintilantes, com robustos 
atributos para folhear a vida com desenvoltura,ca-
pazes de escrever silêncios e notar o inexplicável 
em seus cotidianos,de compreender a personalidade 
de seus interlocutores e transformar suas palavras 
em atitudes.São mulheres cujas presenças trazem 
encanto nas festas e locais que frequentam.Criati-
vas,ousadas,corajosas,que desafiam adversidades, e, 
sobretudo,inconformadas  com a desigualdade social, 
com as limitações econômicas, com o preconceito 
racial e sexual,com os limites de conhecimento. Mu-
lheres que usam a ciência,cultura, política,negócios, 
trabalho social e muita determinação para encontrar 
soluções para pequenos e grandes problemas, para 
melhorar a vida das pessoas,contribuir para uma so-
ciedade mais justa,mais produtiva, com mais opor-
tunidades e maior inclusão e com seu trabalho,me-
lhorando o desenvolvimento de nossa cidade.Através 
de seu jeito de ser,comunicam-se com o universo.A 
minha primeira homenageada na seção “Thr Lady” é 
a elegante empresária Aline Cruz Girardi- esposa do 
engenheiro empreendedor e viticultor Paulo Girardi. 
Ela comemora aniversário na próxima segunda-feira.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
Pregão Eletrônico 428/2018 – Processo 13391/2018 
INSTRUMENTO DE CONTRATO: Contrato PRE/0171/18
CONTRATADA: GAPS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI ME
ASSUNTO: RESCISÃO CONTRATUAL
Tendo em vista as diversas notificações de intercorrências em relação ao 
descumprimento contratual por parte da contratada, sendo que a empresa 
inadimplente foi notificada e contatada diversas vezes para cumprir o acordado 
e regularizar as exigências dispostas no Instrumento Convocatório (cláusulas 
4.2.13 e 4.2.28), o que não ocorreu. Considerando que houve prejuízos à 
prestação do Serviço Público; Considerando que foi garantido a contratada 
o direito ao contraditório e a ampla defesa, conforme registros constantes do 
processo e a empresa não conseguiu regularizar as irregularidades apontadas. 
Considerando o parecer da Procuradoria Geral do Município. Considerando os 
Princípios da Legalidade, da Moralidade Administrativa, da Indisponibilidade 
do Interesse Público, o da Vinculação ao Instrumento Convocatório e o Poder 
Discricionário da Administração Pública; DECIDO: 1-    Com fundamento nos 
artigos 78, incisos I e II e 79, I, ambos da Lei 8.666/93, bem como cláusula 
11.1 e 11.2, “a” do Instrumento de Contrato, RESCINDIR O INSTRUMENTO 
DE CONTRATO, de forma unilateral; 2-           Aplicar à empresa GAPS 
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI ME a penalidade de multa de 20% 
sobre obrigações não cumpridas conforme estipulado na Cláusula 9.2, item 
IV do Instrumento de Contrato; 3-          Suspender o direito da empresa 
GAPS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI ME em licitar e contratar com 
esta Administração, pelo prazo de 3 anos, nos termos do Artigo 7º da Lei 
Federal nº 10.520/02, bem como cláusula 9.8 do Instrumento de Contrato; 
4-  Determinar que o valor da multa aplicada seja descontado, caso existam, 
de valores devidos por esta Administração à referida empresa, conforme 
estabelecido na Clausula 9.3 do Instrumento de Contrato; Fica concedido o 
prazo de 5 dias úteis para a empresa, em querendo, apresentar contraditório, 
em atendimento aos ditames constitucionais– Fabiana Zanquetta de Azevedo 
– Secretária Municipal de Educação.          
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
EMPENHO 15560/22
CONTRATADA: HELOISA BRENTAN FERRAMENTAS LTDA
EMPENHO 9923/22
Notifico os representantes legais das contratadas, para entregarem no 
prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, 
a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA 
CONTRATADA: L K FLEX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI ME
ATA 0837/21
Fica indeferida a prorrogação do prazo para apresentação das Certidões. 
Considerando editais dos processos licitatórios quanto à regularidade fiscal 
do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea b e c, bem como previsão 
contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3. Fica o representante legal da empresa 
supramencionada NOTIFICADO DERRADEIRAMENTE para apresentar a 
CERTIDÃO ESTADUAL DE SP e CERTIDÃO DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 
nesta S. M. Saúde, no prazo de 24h, contados do recebimento desta, de forma 
a dar real cumprimento ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à 
aplicação das penalidades contratuais. Concedemos o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO nº 231/2022 – PROCESSO 12103/2022
Objeto: Óleo lubrificante e afins.
Prezado: Considerando que consta em aberto as notas de empenho nº 17279 
e 17384/2022, cujo prazo de entrega se expirou. Considerando que o atraso no 
fornecimento causa transtornos a rotina administrativa; Fica o representante 
legal de empresa Piracaia Comércio de Produtos Eletro Eletrônicos Ltda., 
NOTIFICADO, a regularizar a entrega dos produtos, de forma imediata, sob 
pena de aplicação das penalidades cabíveis. Assim, fica concedido o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação nos termos do artigo 110 da 
lei 8.666/93, ficando na inércia, sujeita as penalidades contratuais que pode, 
inclusive, culminar na rescisão unilateral do contato. Publique-se, ADILSON 
VEDRONI - Secretário M. Administração.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 384/2021
Objeto: Aquisição de materiais de alvenaria para os Cemitérios Municipais.
Prezada Senhora: Considerando que consta em aberto a Nota de Empenho 
nº 7907/2022, cujo prazo de entrega se expirou; Considerando que o atraso 
no fornecimento causa transtorno a rotina administrativa. Fica a representante 
legal de empresa RAFAELA LAURIANO CANALLE, NOTIFICADO, a 
regularizar a entrega dos produtos, de forma imediata, nos termos da cláusula 
2.1 do contrato, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. Concedemos, 
ainda, 05 (cinco) dias úteis para, em querendo, apresentar o contraditório 
e a ampla defesa, tendo em vista os graves indícios de descumprimento 
contratual, que poderá acarretar a pena de multa e suspensão de contratar e 
licitar com o poder público. Publique-se, ADILSON VEDRONI - Secretário M. 
Administração.
EXTRATO 
16º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 02/18 – Contrato: PRE/0126/18
Contratada: Staff’s Recursos Humanos Ltda
Nos termos do art. 65 §1º da Lei 8666/93 fica acrescido em aproximadamente 
2,6018% do valor inicial do contrato supramencionado. SMS – Aldenis A. 
Borim
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2022
CONTRATO Nº TOP/0033/22
CONTRATADA: KM & M ENGENHARIA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA 
ME
OBJETO Empreitada de mão de obra com fornecimento de materiais e 
equipamentos a execução da obra de reconstrução de muro de arrimo na 
E.M. Roberto Jorge – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Prazo de 
vigência: 225 dias – Valor Total R$121.433,85
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2022
CONTRATO Nº TOP/0034/22
CONTRATADA: ENTIN SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA 
INCENDIO LTDA EPP
OBJETO: Mão de obra com fornecimento de materiais e equipamentos a 
execução dos serviços de adequação do sistema de prevenção e combate a 
incêndio em 38 unidades escolares – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Prazo de vigência: 285 dias – Valor Total R$636.921,30
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 280/2022
ATA Nº 0690/22
CONTRATADA: MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares - Valores Unitários - Item 
3 - R$8,78; Item 4 - R$13,19 - SMS– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 373/2022
ATA Nº 0691/22
CONTRATADA: L.N.C. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

OBJETO: Fornecimento de luvas de latex - Valores Unitários - Item 1 - 
R$14,79; Item 2 - R$14,79 - SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo 
de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 433/2022
ATA Nº 0692/22
CONTRATADA: BRINK E D + COMERCIAL DE BRINQUEDOS EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de tatames em EVA - Valores Unitários - Item 1 - 
R$37,00; Item 2 - R$37,00; Item 3 - R$37,00; Item 4 - R$37,00; Item 5 - 
R$37,00; Item 6 - R$37,00 - SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo 
de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 477/2022
CONTRATO nº PRE/0168/22
CONTRATADA: DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
OBJETO: Fornecimento e instalação de sistema de controle de acesso no 
Hospital Municipal – Item 1 – SMS- Prazo de Vigência: 15 meses. Valor Total: 
R$110.000,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 330/2022 – Processo 12.716/2022
Objeto: Aquisição de aparelho de anestesia. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on line com início dia 24/06/2022, sendo declarada 
vencedora do item 02 a empresa DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
Item 01: Fracassado. Houve manifestação de intenção de recurso pelas 
empresas TOP CARE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI 
ME e ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA. Foram apresentadas 
as razões e as contra razões recursais. A pregoeira, após manifestação da 
Secretaria Municipal de Saúde, manteve a decisão prolatada na sessão do 
Pregão. O processo foi encaminhado ao Sr. Secretário Municipal de Saúde 
que ratificou a decisão da pregoeira, negando provimento aos recursos. 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
ADJUDICO o item 02 à empresa DRÄGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 
conforme proposta declarada vencedora e HOMOLOGO este procedimento 
licitatório por não vislumbrar qualquer irregularidade. Aldenis A. Borim - 
Secretário Municipal de Saúde. O inteiro teor encontra-se a disposição dos 
interessados no Portal de Compras e nos autos do processo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 339/2022 – Processo n.º 12.766/2022
Objeto: Aquisição de lâmpadas de fenda para o Hospital Municipal. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início 
dia 28/06/2022, sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: 
ANDES COMERCIAL LTDA. (item 1). Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Aldenis A Boeim - Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 483/2022 – Processo n.º 14.001/2022
Objeto: aquisição de bancadas de aço inox para o Hospital Municipal. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início 
dia 25/08/2022. O pregão em epígrafe foi declarado FRACASSADO em razão 
dos valores finais alcançados em todos os itens ficarem acima da estimativa 
constante dos autos do processo. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Eloisa 
Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 464/2022 – 
PROCESSO Nº 13.889/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de marmitex. Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento. Fica designada a data da sessão de retomada 
do pregão em epígrafe para o dia 29/08/2022 às 09:00h 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° 502/2022, processo 
14.291/2022 objetivando a contratação de empresa para fornecimento e 
instalação de coifas para o Hospital Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 12/09/2022 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° 518/2022, processo 14.289/2022 
objetivando a contratação de empresa para serviços de dedetização, 
descupinização, controle de formigas, combate a animais peçonhentos e 
controle/manejo de pombos, morcegos, caramujos, animais silvestres, vespas 
e similares nas unidades da 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° 521/2022, processo 
14.292/2022 objetivando a contratação de empresa para fornecimento e 
instalação de coifas para o Hospital Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 12/09/2022 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
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 039/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO 
EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E DE PÓRTICO DE 
ENTRADA NA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ IZALTINA MARIA (RUA ISAIAS 
LUCIANO DA SILVA, 291, B. GUIOMAR MAIA) CONFORME PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL 
DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. Valor 
estimado: R$ 174.736,18 - Prazo de execução: 180 dias - Data Limite 
para recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a proposta: 15/
SETEMBRO/2022 às 17:00 horas. Data da sessão pública de abertura dos 
envelopes: 16/SETEMBRO/2022 às 08:30 horas - Local: Diretoria de Compras 
e contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras 
informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 040/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E READEQUAÇÃO DA COZINHA 
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DA E.M. CENOBELINO DE BARROS SERRA (AV. DA SAUDADE, 3719, VL. 
ERCILIA), CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA 
FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL 
– SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. Valor estimado: R$ 170.847,20 - Prazo de 
execução: 90 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes contendo 
a habilitação e a proposta: 16/SETEMBRO/2022 às 17:00 horas. Data da 
sessão pública de abertura dos envelopes: 19/SETEMBRO/2022 às 08:30 
horas - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar do Paço Municipal  
- Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/Visitante.action
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 041/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DO MURO E READEQUAÇÕES 
NA ESCOLA MUNICIPAL “A BELA ADORMECIDA” (PRAÇA UGOLINO 
UGOLINI, 48, VL. MACENO), CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, 
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO 
AO EDITAL – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. Valor estimado: R$ 219.179,19 - 
Prazo de execução: 180 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes 
contendo a habilitação e a proposta: 19/SETEMBRO/2022 às 17:00 horas. 
Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 20/SETEMBRO/2022 às 
08:30 horas - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar do Paço 
Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 042/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO ELÉTRICA NA E.M. 
WILSON ROMANO CALIL (AV. ALBERTO OLIVIERI FILHO, 2695, SOLO 
SAGRADO), CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA 
FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL 
– SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. Valor estimado: R$ 117.239,90 - Prazo de 
execução: 30 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes contendo 
a habilitação e a proposta: 20/SETEMBRO/2022 às 17:00 horas. Data da 
sessão pública de abertura dos envelopes: 21/SETEMBRO/2022 às 08:30 
horas - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar do Paço Municipal  
- Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/Visitante.action
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 043/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO NA ESCOLA 
MUNICIPAL CÉLIA HOMSI DE MELO (RUA FRANCISCO ALVES DE 
ANDRADE, S/Nº, B. JOÃO PAULO II), CONFORME PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL 
DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. Valor 
estimado: R$ 278.471,55 - Prazo de execução: 180 dias - Data Limite 
para recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a proposta: 21/
SETEMBRO/2022 às 17:00 horas. Data da sessão pública de abertura dos 
envelopes: 22/SETEMBRO/2022 às 08:30 horas - Local: Diretoria de Compras 
e contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras 
informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 044/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO NA ESCOLA 
MUNICIPAL ORLANDO GUARESCHI (RUA REGENTE FEIJÓ, 33, VL. 
RECILIA), CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA 
FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL 
– SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. Valor estimado: R$ 408.732,44 - Prazo de 
execução: 180 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes contendo 
a habilitação e a proposta: 22/SETEMBRO/2022 às 17:00 horas. Data da 
sessão pública de abertura dos envelopes: 23/SETEMBRO/2022 às 08:30 
horas - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar do Paço Municipal  
- Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/Visitante.action
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 045/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO TECNICO AMBIENTAL VISANDO A INVESTIGAÇÃO 
AMBIENTAL COMPLEMENTAR DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO 
MUNICIPAL (RUA GONÇALVES VIEIRA GIGLIO, S/Nº, DISTRITO 
INDUSTRIAL CARLOS ARNALDO E SILVA), CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL 
DESCRITIVO E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. DO MEIO 
AMBIENTE E URBANISMO. Valor estimado: R$ 685.776,49 - Prazo de 
execução: 660 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes contendo 
a habilitação e a proposta: 23/SETEMBRO/2022 às 17:00 horas. Data da 
sessão pública de abertura dos envelopes: 26/SETEMBRO/2022 às 08:30 
horas - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar do Paço Municipal  
- Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/Visitante.action
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 046/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO AMBIENTAL VISANDO A ADOÇÃO 
DE MEDIDAS E PROCEDIMENTOS PARA O MONITORAMENTO DA 
ESTABILIDADE GEOTÉCNICA DO MACIÇO DE RESÍDUOS DO ANTIGO 
ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL (RUA GONÇALVES VIEIRA GIGLIO, S/
Nº, DISTRITO INDUSTRIAL CARLOS ARNALDO E SILVA), CONFORME 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, 
MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. 
DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO. Valor estimado: R$ 438.413,10 - 
Prazo de execução: 730 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes 
contendo a habilitação e a proposta: 26/SETEMBRO/2022 às 17:00 horas. 
Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 27/SETEMBRO/2022 às 
08:30 horas - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar do Paço 
Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 047/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DE REPAROS ESTRUTURAIS E OBRAS COMPLEMENTARES 
NA PONTE “JULIO ZACARIN” (AV. SABINO CARDOSO FILHO, S/Nº), 
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CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO 
FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. 
DE OBRAS. Valor estimado: R$ 447.434,34 - Prazo de execução: 60 dias 
- Data Limite para recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a 
proposta: 27/SETEMBRO/2022 às 17:00 horas. Data da sessão pública de 
abertura dos envelopes: 28/SETEMBRO/2022 às 08:30 horas - Local: Diretoria 
de Compras e contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló 
nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 048/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DO RECINTO DE 
EXPOSIÇÕES ALBERTO BERTELLLI LUCATTO, CONFORME PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL 
DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. DE OBRAS. Valor estimado: 
R$ 2.586.306,86 - Prazo de execução: 90 dias - Data Limite para recebimento 
dos envelopes contendo a habilitação e a proposta: 28/SETEMBRO/2022 
às 17:00 horas. Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 29/
SETEMBRO/2022 às 08:30 horas - Local: Diretoria de Compras e contratos 
– 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras 
informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto
O Conselho Municipal de Previdência (C.M.P.), órgão superior de deliberação 
colegiada da RIOPRETOPREV, em conformidade com o disposto no seu 
Regimento Interno, faz saber que na reunião ordinária realizada no dia 
25/08/2022, foi deliberado (a):
a) Pela aprovação das Atas nº 293, 294 e 295;
b) Pela aprovação da Proposta Orçamentária da RIOPRETOPREV para o 
exercício de 2023;
c) Pela aprovação dos relatórios gerenciais de gestão atuarial relativos ao 2º 
e 3º Bimestres de 2022;
d) Pela apreciação da Portaria nº 471/2022, do Diretor Superintendente, que 
designa a 5ª Audiência Pública de Prestação de Contas da RIOPRETOPREV 
para o dia 15/09/2022, às 18h00min, na modalidade presencial;
e) Pelo referendo das decisões proferidas pelo Comitê de Investimentos no 
mês de agosto de 2022;
f) Pela aprovação do balancete contábil de julho de 2022;
g) Pela aprovação das informações sobre os investimentos da entidade no 
mês de julho de 2022.
São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2022.
(assinatura digital)
ANGELO BEVILACQUA NETO
Presidente do C.M.P. 

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2020
Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do 

Rio Preto – RIOPRETOPREV.
Processo Administrativo: (1DOC) 1106.01.260/2020.39.
Processo Licitatório: (Dispensa) nº 16/2020.
Modalidade: Cotação nº 15/2020.

Objeto:

Serviços de Gestão na Área Atuarial, visando 
a realização de Consultoria Permanente 
Atuarial e a elaboração do cálculo e avaliação 
atuarial para apuração do resultado técnico 
do plano de benefícios do Regime Próprio de 
Previdência Social de São José do Rio Preto 
– RIOPRETOPREV (Contratante), conforme 
requisitos do Termo de Referência (ANEXO I)  - 
Prorrogação Contratual.

Contratada: BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA. 
EPP.

Documento (CNPJ): 05.068.624/0001-64.

Valor estimado:

R$ 37.313,40 (trinta e sete mil, trezentos e treze 
reais e quarenta centavos), com pagamento 
mensal de R$ 3.109,45 (três mil, cento e nove 
reais e quarenta e cinco centavos).

Vigência: 12 meses, de 01/09/2022 até 31/08/2023.
Data de Assinatura: 25/08/2022.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO 39/2021 - TOMADA 
DE PREÇOS 08/2020 – PROC. nº 69/2020. Contratada: STENGPRO 
PROJETOS ESTRUTURAIS S/S.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução da elaboração do Anteprojeto e 
Projeto Executivo da Recuperação Estrutural e Hidráulica do Reator UASB 1 
e Projeto Básico dos Reatores UASB 2 e 3.
Prazo prorrogado: 60 dias Assinatura: 16.08.2022
S.J. Rio Preto 16.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do 
SeMAE
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO – INEXIGIBILIDADE 
05/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 81/2022. Objeto: Contratação direta, por 
inexigibilidade de licitação, de fornecedor exclusivo no fornecimento de peças 
de reposição das bombas dosadoras tipo peristálticas da marca Watson 
Marlow.
Contratada: WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE 
BOMBAS LTDA.  
Ordem de Fornecimento nº: 126/2022 recebida em 15.08.2022. Valor: R$ 
36.425,24.
Prazo de entrega: 45 dias úteis.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 37/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO 54/2022 – PROCESSO 
63/2022
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto para fornecimento 
de combustíveis líquidos por um período de 12 meses para abastecimento 
dos veículos da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 24.08.2022. Valor do decréscimo: R$ 51.037,58 Valor 
total: R$ 1.861.822,42.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2022 – PROCESSO 
SICOM 3293/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e 
instalação de placas fabricadas em ACM 3 mm (alumínio composto) com 
película retrorrefletiva Tipo X segundo NBR ABNT 14644:2013.
Sessão pública realizada on line no dia 22.08.2022, sendo adjudicado o 
objeto à vencedora SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELLI para o item. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2022 – 
PROCESSO SICOM 3293/2022
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, não 
vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 24.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – 
Superintendente do SeMAE.
S.J. Rio Preto, 25.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do 
SeMAE.  

EXTRATO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DAS INSTALAÇÃO DA 
ÁREA III – CABOCLÃO “RECINTO DE EXPOSIÇÕES ALBERTO BERTELLI 
LUCATTO” EM FAVOR DE PARIS EVENTOS E TURISMO LTDA.
PROTOCOLO: 2022237807
OBJETO: REPÚBLICA PARIS 
DATA: 01/09/2022
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2022
VALOR: NOS TERMOS DO DECRETO N° 18.335 DE 14 DE JUNHO DE 
2019, FOI RECOLHIDO O VALOR PREÇO PÚBLICO NO TOTAL DE 40 
UFM – R$ 2.771,70 – DOIS MIL SETENCENTOS E SETENTA E UM REAIS 
E SETENTA CENTAVOS.
BASE LEGAL: DECRETO N° 18.335 DE 14 DE JUNHO DE 2019.
A. PEDRO PEZZUTO JR. -SECRETÁRIO MUN. DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO

EXTRATO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DAS INSTALAÇÕES 
DAS ÁREAS I – RANCHO DO TROPEIRO E IX - ESTACIONAMENTO DO 
“RECINTO DE EXPOSIÇÕES ALBERTO BERTELLI LUCATTO” EM FAVOR 
DE VICTOR VISCONE FERNANDES - ME
PROTOCOLO: 2022225504/2022231974
OBJETO: UNI FARRA UNIVERSITÁRIO
DATA: 27/08/2022
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2022
VALOR: NOS TERMOS DO DECRETO N° 18.335 DE 14 DE JUNHO DE 
2019, FOI RECOLHIDO O VALOR PREÇO PÚBLICO NO TOTAL DE 100 
UFM – R$ 6.929,00 – SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS)

BASE LEGAL: DECRETO N° 18.335 DE 14 DE JUNHO DE 2019.
A. PEDRO PEZZUTO JR. -SECRETÁRIO MUN. DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO

Secretaria Municipal de Administração
CONVOCAÇÃO PARA POSSE
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 02/2019, para provimento dos cargos 
de Analista em Vigilância Sanitária – Engenheiro Químico, Auxiliar 
de Saúde Bucal, Biomédico,  Cirurgião Dentista,  Médico Pediatra, 
Nutricionista, Técnico de Enfermagem, Técnico em Farmácia e 
Técnico em Patologia Clínica. 
Fica designado o dia 05 de setembro de 2022 às 08:30 horas para os 
candidatos abaixo citados a comparecerem ao Auditório Juan Bérgua, 
localizado no Paço Municipal, na Avenida Alberto Andaló, nº 3030, 
nesta cidade, para sessão de nomeação, posse e exercício. O não 
comparecimento à sessão ensejará a desistência dos candidatos.
Dos ocupantes de cargos ou empregos
Os candidatos que necessitam se desligar e/ou afastar de outros órgãos 
públicos e/ou vínculos privados, deverão apresentar o requerimento e/
ou protocolo de desligamento e/ou afastamento, na data da posse, 
atentando-se que, para os vínculos privados e empregos públicos 
(Celetistas), a data de saída deve ser anterior ao dia da posse e para 
os cargos públicos, a data de saída poderá ser até o dia da posse. 
Posteriormente, aqueles que apresentarem apenas o requerimento e/
ou protocolo na data da posse, terão até 30 (trinta) dias corridos para 
apresentarem a Publicação da Portaria de Exoneração e/ou Afastamento 
ou documento oficial correspondente.
ANALISTA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ENGENHEIRO QUÍMICO
LUIZ FELIPE LIMA PANIZZI
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
ELAINE CRISTINA DA CUNHA GILDO
BIOMÉDICO
NATHALIA MACIEL MANIEZZO STUCHI
CIRURGIÃO DENTISTA 
MARIANA DE MATOS
SAMUEL LUCAS FERNANDES
MÉDICO PEDIATRA 
NYLA THYARA MELO LOBAO FRAGNAN
NUTRICIONISTA 
VANESSA BATISTA PIGIONI
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
ALAN RODRIGO DO AMARAL RIBEIRO
LOREANE SILVA LOURENCO
TÉCNICO EM FARMÁCIA 
VINICIUS MEDEIROS DA SILVA
TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA
ANA PAULA BOTARO
São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2022. 
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 1241/2022
FICA ADVERTIDO(A): DO VIZINHO HAMBURGUERIA LTDA; ENDEREÇO: 
R. REDENTORA Nº: 2649 COMPL.: BAIRRO: IMPERIAL - VILA CIDADE: 
SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15015-780 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / 
CADASTRO: 3786710 PFJ: 1698966 CPF/CNPJ/RG: 40852722/0001-99 
IRREGULARIDADES A empresa em epígrafe não cumpriu a Notificação 
nº 22225, deixando de realizar as adequações ambientais necessárias à 
prática das suas atividades econômicas, razão pela qual lavra-se a presente 
ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir: MOTIVO Armazenar e 
depositar adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. Informar 
a destinação final desses resíduos CAPITULAÇÃO Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 
3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002 BASE 
DE CÁLCULO 126 UFM VALOR R$ 8.730,54 OBSERVAÇÃO APRESENTAR 
COMPROVANTE DESCARTE RESÍDUOS GERADOS NAS ATIVIDADES DA 
EMPRESA (ÓLEO DE COZINHA) enviar e-mail abaixo Do exposto, fica a 
empresa ADVERTIDA a realizar no prazo de 30 dia(s) a partir do recebimento 
desta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto o prazo, sem que seja atendida à 
presente, estará sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação 
do Alvará de Funcionamento e Lacração do estabelecimento. Assinada 
pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma 
vez que ocorreu a devolução da missiva, acusando “NÃO PROCURADO”, 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do 
objeto do AR: BR 79334499 4 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22547/2022
FICA NOTIFICADO(O): ADRIA PAULA PEREIRA FELIPE 26193888802 
ENDEREÇO: R. IMPERIAL Nº: 184 COMPL.: BAIRRO: IMPERIAL - VILA 
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15015-610 INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL / CADASTRO: 3543940 PFJ: 1563801 CPF/CNPJ/RG: 
31308522/0001-89 De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º 
inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS 
Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência 
desta Notificação, o abaixo relacionado: MOTIVOS Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. Informar a 
destinação final desses resíduos LEI VIGENTE Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 
4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002 PRAZO 5dia(s) 
NÃO CUMPRIMENTO  Multa de 126 UFM (x1 R$8.730,54). OBSERVAÇÃO 
PROTOCOLAR CÓPIA na Secretaria: COMPROVANTE DESTINAÇÃO 
FINAL RESÍDUO(ÓLEO/GORDURA/OUTROS). ATENÇÃO Fica Vossa 
Senhoria ciente que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO no prazo 
estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades impostas 
pela legislação vigente. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas JANE 
ADRIANA MORETTI uma vez que ocorreu a devolução da missiva, Motivo 
“NÃO PROCURADO” pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob 
o nº de registro do objeto do AR: BR 79334500 5 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22600/2022
FICA NOTIFICADO(O): CALIL JOAO ABUD; ENDEREÇO: R. SEM 
DENOMINAÇÃO Nº: Compl.: VILA VELHA BAIRRO: MORAES - FAZ. 
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO, Endereço de correspondência: Av. 
dos Estudantes, 2717 – Compl. CA 11 – Jd. Novo Aeroporto, CEP: 15035-
010 – São José do Rio Preto/SP, INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 
554871000 PFJ: 347774 CPF/CNPJ/RG: 324368588-53 / 3535216-(SSP) 
De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por 
infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria 
a regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, 
o abaixo relacionado: MOTIVOS  Adequar empreendimento para que os 
resíduos sólidos, líquidos ou qualquer estado de matérias provenientes 
atividades industriais, comerciais, residenciais, não venha poluir o solo e os 
cursos d’água LEI VIGENTE Artigo 1.º da Lei Municipal n.º2268/1978 PRAZO 
15dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 50 UFM (x1 R$3.464,50). MOTIVOS 
Derramar óleo, gordura, graxa, tinta, combustíveis, líquidos de tinturaria, nata 
de cal, cimento e similares nos passeios e no leito das vias e logradouros 
públicos LEI VIGENTE Art. 2º, inciso III da LC 504/2016  PRAZO 0dia(s) 
NÃO CUMPRIMENTO Multa de 10 UFM (x1 R$692,90). OBSERVAÇÃO 
EXECUTAR REGULARIZAÇÃO REF. LÍQUIDOS, ESGOTO E AFINS SENDO 
LANÇADOS NA VIA PÚBLI, ESTRADA E AFINS SOB PENA DE MULTA. 
ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da presente 
NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes 
penalidades impostas pela legislação vigente. Assinada pelo(a) Agente 
Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS MARINO  uma vez que ocorreu a 
devolução da missiva, Motivo “NÃO PROCURADO” pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79334556 
1 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22640/2022
FICA NOTIFICADO(O): IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DE SJRP COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. ABELARDO MENEZES 
Nº: COMPL.: PROX DIST IND ULISSES GUIMARÃE BAIRRO: PIEDADE - 
FAZ. CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15092-607 INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL / CADASTRO: 552143000 PFJ: 342199 CPF/CNPJ/RG: 
59981712/0001-81. De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º 
inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS 
Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta 
Notificação, o abaixo relacionado: MOTIVOS Proibido fazer queimadas 
de qualquer natureza, na área urbana do município. LEI VIGENTE Art. 90 
da LC nº 650/2021 PRAZO 10dia(s) NÃO CUMPRIMENTO   Multa de 20 
UFM (x1 R$1.385,80). OBSERVAÇÃO CONSTATADO NO DIA 18/07/22, 
QUEIMADA URBANA NO IMÓVEL ACIMA (REINCIDENTE). ATENÇÃO Fica 
Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO 
no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades 
impostas pela legislação vigente. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
NORIEDSON MATEUS MARINO  uma vez que ocorreu a devolução da 
missiva, Motivo “DESCONHECIDO” pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79334595 5 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22721/2022

FICA NOTIFICADO(O): OSC EDUCANDARIO ESPIRITA 
COMPROMISSÁRIO: OSC EDUCANDARIO ESPIRITA ENDEREÇO: AV. 
MARGINAL AO CORREGO FELICIDADE Nº: S/N COMPL.: R FERNAN 
PESSOA BAIRRO: JOÃO PAULO II - JD. CIDADE: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15051-200, Endereço de correspondência: Rua Fernando 
Pessoa, 391 – Jd. João Paulo II, CEP: 15051-150 – São José do Rio Preto/
SP. INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 318018008 PFJ: 395207 CPF/
CNPJ/RG: 02412354/0001-79. De acordo com a Lei Orgânica do Município, 
artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), 
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir 
da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: MOTIVOS Proibido fazer 
queimadas de qualquer natureza, na área urbana do município. LEI VIGENTE 
Art. 90 da LC nº 650/2021 PRAZO 10dia(s). NÃO CUMPRIMENTO Multa de 
20 UFM (x1 R$1.385,80). OBSERVAÇÃO Sem observações. ATENÇÃO Fica 
Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO 
no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades 
impostas pela legislação vigente. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES uma vez que ocorreu a devolução da 
missiva, Motivo “AUSENTE” pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79331407 9 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22795/2022
FICA ADVERTIDA(O): J SILVA PAINEIS LTDA; ENDEREÇO: AV. AV 
MAURICIO COSTA Nº: 30 COMPL.: BAIRRO: CENTRO CIDADE: CEDRAL 
CEP: 15895-000 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: PFJ: 345641 CPF/
CNPJ/RG: 51858934/0001-08 De acordo com a Lei Orgânica do Município, 
artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), 
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir 
da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: MOTIVOS A exploração 
de qualquer meio de publicidade depende de Licença de Publicidade, 
previamente emitida pela municipalidade. LEI VIGENTE Art. 93 da LC 
650/2021 PRAZO 0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 770 UFM (x1 
R$53.353,30). OBSERVAÇÃO PROVIDENCIAR LICENCIAMENTO DAS 
PUBLICIDADES DOS ENDEREÇOS ELENCADOS NO “ANEXO”, QUE 
ENCONTRAM-SE INSTALADA IRREGULARMENTE, SOB PENA DE MULTA. 
ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da presente 
NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes 
penalidades impostas pela legislação vigente. Publica-se referida notificação 
Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas EDSON FRANCISCO DA SILVA 
JUNIOR.  

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0387 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “DECLARAÇÃO VIA EMAIL, REFERENTE 
ADVERTENCIA 1192.”, PROTOCOLO: 2022000221869, A PEDIDO DE: 
BILAQUE & SANTOS BUFFET INFANTIL COMERCIO DE CARNE, CNPJ/
CPF: 44963875/0001-64; DATADA EM: 19 AGOSTO DE 2022, localizada na 
Av. Octacílio Alves de Almeida, 1027 – Lot. Res. Palestra – CEP: 15040-691 
– São José do Rio Preto/SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, 
segundo cognição fiscal, informa-se que, informamos que a Advertência nº 
1192 refere-se a Notificação nº 22103, esta com validade por 02 anos, sendo 
assim, solicitamos que a empresa entre em contato com essa Secretaria no 
momento em que estiver ativa, para que seja agendada vistoria no local e, 
após tal ato, apresente-nos o comprovante de descarte de residuos de óleo 
de cozinha (comprovante este que pode ser enviado via e-mail: smaurb.
fiscalizacao@riopreto.sp.gov.br), referente ao protocolo I-Cad: 202291046. 
Publica-se o referido Ofício, em virtude do protocolo ter sido digital em sua 
origem, de modo que o documento ora exarado foi enviado também via e-mail 
para o respectivo requerente.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0388 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “ENTREGA DE DOCUMENTOS EM 
ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO.”, PROTOCOLO: 2022000180060, A 
PEDIDO DE: AMARIZELI SOARES ZENATTI, CNPJ/CPF: 312650358-
65 ; DATADA EM: 19 AGOSTO DE 2022, localizada na AV. GERASSINA 
TAVARES, 1100 - JD. VISTA ALEGRE, CEP: 15061-650; CIDADE: SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, segundo 
informação fiscal, anuncia-se o seu parcial deferimento, sendo prazo 
concedido cujo término dar-se-á em 19/09/2022, para adequação requerida, 
mediante denúncia de perturbação do sossego e poluição atmosférica. 
Publica-se o referido Ofício, em virtude do protocolo ter sido digital em sua 
origem, de modo que o documento ora exarado foi enviado também via e-mail 
para o respectivo requerente.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0390 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “ENTREGA DE DOCUMENTO VIA 
EMAIL, DECLARAÇÃO DE DESCARTE, REFERENTE ADVERTÊNCIA 
1223.”, PROTOCOLO: 2022000212864, A PEDIDO DE: IPE CENTER 
HOTEL LTDA, CNPJ/CPF: 10379449/0001-66; DATADA EM: 19 AGOSTO 
DE 2022, localizada na AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 117 - JD. 
PINHEIROS, CEP: 15091-330; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em 
atenção ao protocolo acima referenciado, segundo informação fiscal, anuncia-
se o seu indeferimento, pois o comprovante de resíduos apresentado não se 
mostra hodierno. Publica-se o referido Ofício, em virtude do protocolo ter sido 
digital em sua origem, de modo que o documento ora exarado foi enviado 
também via e-mail para o respectivo requerente.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0393 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “ENTREGA DE DOCUMENTOS VIA 
EMAIL, PROJETO DE TRATAMENTO ACÚSTICO.”, PROTOCOLO: 
2022000222400, A PEDIDO DE: TEMPLO DA SALVACAO, CNPJ/CPF: 
37284233/0001-73; DATADA EM: 22 AGOSTO DE 2022, localizada na R 
GIOVANNI CONTINO - 26 - LOTE 02 QUADRA B – JARDIM FONTALIS, 
CEP: 02360-170; CIDADE: SAO PAULO/SP. Em atenção ao protocolo acima 
referenciado, anuncia-se o seu indeferimento. Nesta senda, fica concedido 
o prazo até 04/09/2022 para protocolar os documentos indicados no item 
“10” do documento apresentado, por nome “ART nº 28027230220897996 
e pro-acu-tds-01” e, se possível, a empresa deve apresentar-nos telefones 
de contato. Por fim, informa-se que pressupõe-se que o vidro da janela da 
fachada trata-se da porta frontal principal. Publica-se o referido Ofício, em 
virtude do protocolo ter sido digital em sua origem, de modo que o documento 
ora exarado foi enviado também via e-mail para o respectivo requerente.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0395 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “APRESENTAÇÃO VIA E-MAIL DE 
DOCUMENTAÇÃO DE DESCARTE DE RESÍDUOS REFERENTE A 
NOTIFICAÇÃO N:22526.”, PROTOCOLO: 2022000239510, A PEDIDO DE: 
ANTONIO CELSO RIMUNDO, CNPJ/CPF: 00507448/0001-04; DATADA 
EM: 22 AGOSTO DE 2022, localizada na RUA JORGE CURY, 2750 - VILA 
REDENTORA, CEP: 15015-420; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. 
Em atenção ao protocolo acima referenciado, segundo informação fiscal, 
anuncia-se o seu parcial deferimento, face a apresentação do comprovante 
de descarte de resíduos(contrato). Neste ínterim, fica concedido o prazo de 
30 (trinta) dias, após o recebimento da Advertência nº 1309 e Notificação 
nº 22774, para o cumprimento do exigido por este Fisco. Publica-se o 
referido Ofício, em virtude do protocolo ter sido digital em sua origem, de 
modo que o documento ora exarado foi enviado também via e-mail para o 
respectivo requerente.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0396 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “APRESENTAÇÃO VIA E-MAIL DE 
PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. 60 DIAS.”, PROTOCOLO: 
2022000235795, A PEDIDO DE: METALMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS 
LTDA, CNPJ/CPF: 43943764/0001-23; DATADA EM: 22 AGOSTO DE 2022, 
localizada na RUA AUGUSTA TONELLI MICELI, 890 - MINIDIST. IND. PROF. 
ADAIL VETORAZZO, CEP: 15046-777; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, segundo informação fiscal, 
anuncia-se o seu parcial deferimento, sendo prazo concedido cujo término 
dar-se-á em 15/09/2022. Publica-se o referido Ofício, em virtude do protocolo 
ter sido digital em sua origem, de modo que o documento ora exarado foi 
enviado também via e-mail para o respectivo requerente.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0397 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO VIA E-MAIL DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM 30 DIAS. NOT 22528, FISCAL JANE.”, 
PROTOCOLO: 2022000233470, A PEDIDO DE: MAURO RICARDO 
CAPELIM, CNPJ/CPF: 266379868-10; DATADA EM: 22 AGOSTO DE 2022, 
localizada na RUA DORIVAL MUSSI, 88 - PQ. AROEIRAS, CEP: 15042-080; 
CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo acima 
referenciado, segundo informação fiscal, anuncia-se o seu deferimento, 
sendo prazo concedido cujo término dar-se-á em 12/09/2022.  Publica-se 
o referido Ofício, em virtude do protocolo ter sido digital em sua origem, de 
modo que o documento ora exarado foi enviado também via e-mail para o 
respectivo requerente.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
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  | B3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, sexta-feira, 26 de agosto de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
OFÍCIO 0398 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “ENTREGA DE DOCUMENTOS, 
REFERENTE NOTIFICAÇÃO 22583.”, PROTOCOLO: 2022000218522, 
A PEDIDO DE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CNPJ/
CPF: 47508411/0213-15; DATADA EM: 22 AGOSTO DE 2022, localizada 
na Av.Bady Bassitt, 5300 – Boa Vista – CEP: 15025-000 – São José do 
Rio Preto/SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, anuncia-se 
o seu indeferimento, pois segundo informação fiscal, faz-se necessária a 
apresentação dos comprovantes de resíduos gerados em sua atividade 
papelão/embalagens/plástico e sebo/osso (açougue) - com prazo para 
apresentação dos documentos até 12/09/2022, e, caso não apresente, 
a empresa será autuada, referente a Notificação nº 22583. Desta feita, 
a Notificação citada permanece vigente, referente ao Protocolo “I-Cad”: 
2022125955. Publica-se o referido Ofício, em virtude do protocolo ter sido 
digital em sua origem, de modo que o documento ora exarado foi enviado 
também via e-mail para o respectivo requerente.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0400 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITA LICENÇA PUBLICIDADE PARA 
IMPLANTAÇÃO DE PAINEL DIGITAL.”, PROTOCOLO: 2022000152073, 
A PEDIDO DE: J SILVA PAINÉIS LTDA ENCERRADA, CNPJ/CPF: 
51858934/0002-80; DATADA EM: 22 AGOSTO DE 2022, localizada na AV 
MAURICIO COSTA, 30 - DIST. IND., CEP: 15895-000; CIDADE: CEDRAL/
SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, anuncia-se o seu 
indeferimento, pois segundo informação fiscal, o projeto arquitetônico está 
incorreto, não retratando a real disposição, recortes e imóveis do terreno, de 
modo que não foram apresentadas as medidas variadas do passeio público, 
e a medida do avanço do engenho sobre o passeio. Publica-se o referido 
Ofício, em virtude do protocolo ter sido digital em sua origem, de modo que 
o documento ora exarado foi enviado também via e-mail para o respectivo 
requerente.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0401 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “OFÍCIO SEI Nº 210621/2022/ME, 
PROCESSO Nº 10154.141400/2022-98, REF. NOTIFICAÇÃO 22527 E 
AIIMS.”, PROTOCOLO: 2022000229723, A PEDIDO DE: MINISTERIO 
DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTA, CNPJ/CPF: 
00489828/0002-36; DATADA EM: 22 AGOSTO DE 2022, localizada na 
AVENIDA PRESTES MAIA, 733, 17º ANDAR - BAIRRO LUZ, CEP: 01031-
001; CIDADE: SÃO PAULO/SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, 
segundo cognição fiscal, informa-se que, foi encaminhado o presente pedido 
para a Coordenadoria de Manutenção das Áreas Públicas Praças e Jardins 
da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, através do Protocolo interno nº 
2022233253, para análise do pedido. Publica-se o referido Ofício, em virtude 
do protocolo ter sido digital em sua origem, de modo que o documento ora 
exarado foi enviado também via e-mail para o respectivo requerente.

Secretaria Municipal de Cultura
Prêmio Nelson Seixas 2022
Edital 01/2022-SMC – Ações Artísticas e Culturais
Prazo para saneamento - documentação complementar.
A Secretaria Municipal de Cultura informa que, tendo vencido o prazo 
estabelecido para recebimento de documentação exigida para contratação 
dos selecionados do Prêmio Nelson Seixas 2022, descrita nos artigos 27 
a 29 do Edital e realizada análise técnica dos mesmos, os projetos abaixo 
relacionados não apresentaram a referida documentação, no todo ou em 
parte.
Fica estabelecido o prazo de 07 (sete) dias úteis a contar da data desta 
publicação para o envio da documentação ou complementos, em cumprimento 
ao § 2º do Art. 30 do Edital 01/2022.
A documentação ou complemento deverá ser enviada à SMC através do 
e-mail: editaisnelsonseixas@riopreto.sp.gov.br

Abner Tofanelli Não apresentou documentação

Flávia Silva Castro Falta CND Federal

G R E S Império do Sol (Silvia Helena 
Serroni) Falta CND Federal

Jéssica Zago Paladino Faltam dados bancários e CND 
Estadual

Leandro Augusto Bellini Não apresentou documentação

Mayara Martinelli Faltam dados bancários e CND 
Estadual

Sarah de Carvalho Não apresentou documentação

Thiago do Nascimento Costa Não apresentou documentação

São José do Rio Preto, 26 de agosto de 2022
Pedro Ganga
Secretário Municipal e Cultura

Secretaria Municipal da Educação
Convocação nº 52/2022 – SME
A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, convoca 66 
(sessenta e seis) ESTAGIÁRIOS DE PEDAGOGIA abaixo relacionados, 
classificados no Processo Seletivo Simplificado para Estagiários – Pedagogia 
- Edital SME nº 004/2022, conforme lista publicada em 24/08/2022.
O convocado abaixo relacionado deverá comparecer na Secretaria Municipal 
de Educação (Rua General Glicério – 3947 – Vila Imperial), no dia 29/08/2022, 
às 14h.
O convocado que não comparecer na data, hora e local supracitados terá 
os dias 30 e 31/08/2022, para comparecer na Secretaria Municipal de 
Educação, para atendimento exclusivamente às 9h no período da manhã ou 
às 14h no período da tarde. O não comparecimento no prazo acima, será 
considerado desistente.
O candidato que comparecer no prazo e local acima citado, terá o prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis a partir da data de publicação desta Convocação, para o 
envio dos documentos abaixo relacionados, excepcionalmente, para o e-mail 
setordeestagio@riopreto.sp.gov.br 
O candidato deverá ter disponibilidade de horário para cumprir carga horária 
de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

Classif. NOME

1 BRUNA FERNANDA PASCHOALATO BORTOLETO 

2 LARISSA CAROLYNE TIBUCO DA SILVA

3 MARIANA DE ALMEIDA FERRAZ

4 DAYANE SOUZA DE ABREU

5 JESSICA DEL VECCHIO

6 FRANCISCA RAFAELA PIRES DA SILVA

7 JACQUELINE CRISTIANE DA SILVA CORREA

8 EDUARDA CRISTINA ZANA FEITOSA

9 SARAH MUNISI ALVES PEREIRA 

10 LETICIA DANIELLY FERREIRA DA SILVA

11 BIANCA DE OLIVEIRA RODRIGUES

12 IVANETE FREIRE TEODORO

13 MARIA LUCIANA BARBOZA OLIVEIRA DOS SANTOS

14 PAULA CESAR CANDIDO

15 ADRIANA CRISTINA BARRIVIERA

16 DENISE GUEDES MEDEIRO DE FREITAS

17 ANDREIA DE JESUS OLIVEIRA MOREIRA

18 ANDREA PINHEIRO DOS SANTOS

19 JULIANA RODRIGUES DE SOUZA

20 LOURENNE DE ÁVILA MACHADO MODESTO

21 BARBARA ALINE VEIGA DE OLIVEIRA

22 ANGELA AIMEE VERDI DOS SANTOS

23 ALEXANDRA BIANCA DE OLIVEIRA

24 ISABELLA SOUZA

25 MARCELO GOMES TRINDADE JUNIOR

26 ANA CRISTINA MAZZO RUIZ 

27 PATRICIA APARECIDA DA SILVA LEPORONI

28 GIOVANNA DE SOUZA SIFONTES

29 ESTHER ELIZABETHE CANDEU AMORIM

30 GRACINETE OLIVEIRA DE CARVALHO

31 DANIELA DOS REIS ZANOVELLO

32 PATRÍCIA DE JESUS SANTOS

33 SANDRA REGINA CARREIRO

34 ANA CLAUDIA DA SILVA

35 AMANDA LETICIA TEIXEIRA SOUZA

36 BHRENDA KESSY MARCUCI

37 YASMIN VELLO REBOUÇAS 

38 SUZANA LUIZA DE ABREU LIMA

39 YARA DA SILVA MARTINS

40 ARLETE DOS SANTOS FAGUNDES

41 MARLON VITORIO DE QUEIROZ

42 RAPHAELA SIMONATO BUENO

43 LAUANA D`CASSIA COELHO MARTINO

44 SILVANA APARECIDA PIOVAN GARCIA

45 MARLENE RODRIGUES PENA

46 DANIELA GOES RUIZ GARCIA

47 PAULO HENRIQUE NUNES GONÇALVES

48 SILVIA MARA MORAIS

49 OTAVIA ANGELA DA SILVA POSTIGO

50 FERNANDA SANTANA RIBEIRO LEANI

51 RENATA CRISTINA DE LIMA

52 FRANCIELE CRISTINA SANTANA DE SOUZA

53 JOSIANE RODRIGUES DE ANDRADE

54 DRIELLY CRISTINA GIMENES

55 HELDER BATISTA DE OLIVEIRA FOLONI

56 LARA FERNANDA DE SOUZA PEDRONI

57 MARIA DO CARMO TREVISAN QUINTINO DOS SANTOS

58 THAIS LETICIA SAITO

59 MARIA CAROLINA CARRERO SILVA 

60 PÂMELA SALES SANTIAGO

61 JESSICA CAROLINA DA CRUZ

62 MARIANA ESTER DA COSTA MARTINS

63 JAYANE CLÁUDIA DA SILVA OLIVEIRA

64 LORENA DOMINGOS DE CARVALHO

65 GIULIA KIARA ROMÃO MENDES DA SILVA

66 SABRINA MAGNANI PACHECO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO – Edital 
SME nº 004/2022
Excepcionalmente, esses documentos deverão ser digitalizados e 
salvos em arquivo no formato “pdf”, para o envio por e-mail.
1) Carteira de Identidade – RG (não será aceita a CNH);
2) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
3) Certidão de Nascimento ou Casamento;
4) Comprovante de endereço;
5) Declaração de matrícula atualizada da Faculdade – (CONSTANDO 
INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO (MÊS/ANO), EM QUAL SEMESTRE 
ESTÁ CURSANDO, QUANTOS SEMESTRES TEM O CURSO, PERÍODO 
(MANHÃ/TARDE/NOITE OU EAD);
6) Comprovante de consulta efetuada no site do eSocial: www.
consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste 
pendência no resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser 
sanada, conforme campo “orientação”, até a entrega da documentação. O 
resultado da pesquisa deverá constar “ Os dados estão corretos’’.
7) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido do RG, CPF e comprovante de 
endereço para abertura da Conta Salário – vinculada ao CNPJ da Prefeitura 
Municipal de São José do Rio Preto (Enviar comprovante de abertura de 
conta salário constando os dados da conta, estagiário e Prefeitura).
8) Exame Médico Admissional – agendamento deverá ser feito pelo link
h t t p s : / / c i d a d a o . r i o p r e t o . s p . g o v. b r / ? a p l = A G E N D A M E N TO S _
SERVICOS&chave=2094, ou pelo Aplicativo oficial da Prefeitura de São José 
do Rio Preto (Prefeitura de Rio Preto), disponível nas lojas de aplicativos. 
No dia e horário agendado, comparecer ao local indicado, levando a Ficha de 
Avaliação e o Formulário de Anammese devidamente preenchido.
Local do Exame Médico: SEESMT, Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do Paço 
Municipal, tel.: (17) 3203-1128. 
OBSERVAÇÃO:
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS.
Prazo para protocolo da documentação:
Convocação nº 52/2022 – SME
Publicado em 26/08/2022
Término 12/09/2022 
São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2022.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação
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Secretaria Municipal de Educação
Instrução Normativa SME N° 01/2022
Estabelece procedimentos para assegurar a frequência dos alunos, a redução 
do risco da evasão e o abandono escolar na Rede Municipal de Ensino de 
São José do Rio Preto.
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, em 
consonância com o artigo 73 da Lei Orgânica do Município, considerando: 
os preceitos legais que conferem os direitos às crianças e adolescentes no 
que tange à educação no sentido de assegurar a frequência dos alunos, 
reduzir o risco da evasão e abandono escolar, efetivar o processo de ensino 
aprendizagem, bem como, nos termos do §3º do artigo 208, da Constituição 
Federal: zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.
Resolve:
Art. 1º Com objetivo da redução do risco de evasão e abandono escolar dos 
alunos regularmente matriculados na educação básica obrigatória, a unidade 
escolar deverá intensificar as ações estratégicas para sua localização e do 
responsável para participação do aluno nas atividades escolares.
§ 1º. Deverá ser considerado risco de evasão e abandono o aluno regularmente 
matriculado no ensino obrigatório, Educação Infantil nas Etapas I e II e 
Ensino Fundamental, constatada faltas reiteradas do aluno, durante 3 (três) 
dias consecutivos ou 04 (quatro) ausências alternadas no período de 1 mês.
§ 2º. A ausência será justificada por atestado médico.
§ 3º. Ausência por motivos particulares deverá ser comunicada mediante 
registro/ficha de atendimento da unidade escolar, constando, aos pais, ciência 
dos prejuízos pedagógicos e registro no Diário de Classe.
§ 4º. A ausência justificada não implicará na retirada das faltas do aluno.
Art. 2º Os gestores e professores adotarão medidas necessárias para que 
os alunos do Ensino Fundamental possam compensar as ausências, quando 
estas ultrapassarem o limite de 20% do total de dias letivos de cada mês.
Art. 3º A Unidade Escolar deverá manter atualizado o cadastro na plataforma 
SED - Secretaria Escolar Digital, com dados pessoais, documentos, 
endereço residencial e telefones indicando no complemento o grau de 
parentesco do contato, garantindo comunicação ágil com a família.
Parágrafo único. Deverá ser observado se o aluno está regularmente 
matriculado na unidade escolar ou em outra unidade escolar do estado de 
São Paulo, ou se há pedido de transferência. 
Art. 4º Caberá aos professores:
I. registrar diariamente a frequência dos alunos, mantendo o diário de classe 
atualizado.
II. controlar e apurar a frequência, alimentando os instrumentos de registro 
compartilhados com os gestores. 
III. entrar em contato com os pais ou responsáveis, no intuito de conscientizá-
los sobre os implicativos legais e pedagógicos da infrequência escolar, 
promovendo o convencimento da frequência regular, fortalecendo o vínculo 
entre o professor e a família.
IV. registrar o atendimento aos pais ou responsáveis mediante Ficha de 
Atendimento ao Responsável, indicando providências e encaminhamentos 
referentes a busca ativa, com data, nome e telefone do contato, bem como 
entrega de atestados médicos e outras justificativas e inserção no horário de 
recuperação paralela, se necessário.
V. identificar as necessidades do discente e os conteúdos desenvolvidos 
durante sua ausência.
VI. promover a compensação de ausências dos alunos do ensino fundamental, 
a fim de amenizar as defasagens de aprendizagem decorrentes das faltas, 
registrando as ações pedagógicas.

Parágrafo único. Após 3 tentativas de contato sem sucesso, dentro do prazo 
de até 10 dias úteis, o professor deverá encaminhar o caso ao diretor da 
unidade escolar para convocação e demais providências.
Art. 5° Caberá ao Coordenador Pedagógico:
I. acompanhar os casos de alunos faltosos, com risco de evasão e abandono 
escolar, definindo estratégias de ações de recuperação das aprendizagens e 
reconstrução dos vínculos. 
II. acompanhar e orientar os professores do ensino fundamental para 
promover a compensação de ausências, a fim de amenizar as defasagens 
de aprendizagem decorrentes das faltas, registrando as ações pedagógicas.
Art. 6º Caberá ao Diretor da unidade escolar: 
I. identificar os casos de alunos faltosos, com risco de evasão e abandono 
escolar, sistematizando e definindo estratégias de acompanhamento. 
II. convocar os pais ou responsáveis para comparecimento à unidade escolar.
III. promover a escuta do responsável convocado, detectando possíveis 
causas e dar ciência sobre a necessidade da participação do aluno nas 
atividades escolares e sua responsabilidade legal.
IV. Registrar a reunião em Ficha de Atendimento ao Responsável, devendo 
o responsável pelo aluno assinar o termo de compromisso.
§1°. Após as tentativas iniciais e resultado infrutífero do chamamento escolar, 
o diretor da unidade escolar enviará para o endereço cadastrado a convocação 
do responsável para comparecimento à unidade escolar, via visita domiciliar, 
serviço de malote da SME, Carta Registrada – AR e telegrama. 
§2°. Para visita domiciliar via serviço de malote, os dados deverão ser 
inseridos na planilha compartilhada denominada “Agendamento Maloteiro” 
de acesso restrito via EMPRO Cloud disponibilizada via e-mail institucional. 
Art. 7º Caberá aos pais ou responsáveis pelo aluno comparecer às reuniões, 
cumprir os acordos e promover o acesso às propostas ofertadas.
Art. 8º O gestor da unidade escolar contará com o apoio do GGI - Grupo 
Gestor Intersetorial e de Articulação das Políticas Públicas nas Regiões 
instituídas através da Divisão Geográfica da área do Município devendo 
inserir os dados do aluno não localizado em planilha compartilhada entre as 
Secretarias de Assistência Social, Saúde e Habitação:
§1º. Para os alunos não localizados os dados deverão ser inseridos na planilha 
compartilhada de acesso restrito via EMPRO Cloud denominada “Endereços 
Rede de Apoio” do GGI.
§ 2º. Para os casos de alunos que não realizaram as ações acordadas entre 
a unidade escolar e o seu responsável, os dados deverão ser inseridos na 
planilha compartilhada de acesso restrito via EMPRO Cloud denominada 
“Verificar Vulnerabilidade – CRAS e CREAS” do GGI para identificar se as 
famílias estão referenciadas no CRAS - Centro de Referência da Assistência 
Social e CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
§3°. Para os alunos, cujas famílias são acompanhadas pelo CRAS e/ou 
CREAS, o diretor da unidade escolar entrará em contato com o técnico de 
referência informado na planilha, para traçar estratégias de abordagem para 
garantir o direito à educação deste aluno.
Art. 9° Após ultrapassar o percentual permitido e esgotados os recursos 
escolares o caso deverá ser encaminhado ao Conselho Tutelar.
§1º. Encaminhar o caso ao Conselho Tutelar, mediante o preenchimento 
do instrumental, disponível no sítio eletrônico da Secretaria de Educação, 
anexado cópia de relatório de cunho informativo, relatos/registros e 
documentos comprobatórios indicando as ações e providências adotadas e a 
articulação intersetorial com a rede de apoio.
§ 2º.  Os casos encaminhados ao Conselho Tutelar devem ser inseridos na 
planilha compartilhada de acesso restrito via EMPRO Cloud denominada 
“Infrequência escolar” do GGI.
Art. 10. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), 
Lei Federal nº 13.709/2018 é vedada a publicação para fins de busca ativa 
de dados pessoais do aluno ou responsável em plataformas abertas, redes 
sociais ou em grupos de aplicativos de mensagens.
Art. 11. Revogam-se dispositivos em contrário.
Art. 12. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2022.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
Secretária de Educação

Secretaria Municipal de Educação
Instrução Normativa SME N° 02/2022
Estabelece procedimentos para assegurar a frequência dos alunos e redução 
do risco de abandono na Educação Infantil – creche (0 a 3 anos), da Rede 
Municipal de Ensino de São José do Rio Preto
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, em 
consonância com o artigo 73 da Lei Orgânica do Município, considerando: os 
preceitos legais que conferem os direitos às crianças e adolescentes no que 
tange à educação no sentido de assegurar a frequência dos alunos, reduzir o 
risco de abandono escolar, efetivar o processo de ensino aprendizagem, bem 
como, nos termos do §3º do artigo 208, da Constituição Federal: zelar, junto 
aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.
Resolve: 
Art. 1º Com objetivo da redução do risco de abandono escolar dos alunos 
regularmente matriculados na Educação Infantil – creche (0 a 3 anos), a 
unidade escolar deverá intensificar as ações estratégicas para sua localização 
e do responsável para participação do aluno nas atividades escolares.
§ 1º. Deverá ser considerado risco de abandono o aluno regularmente 
matriculado na Educação Infantil – creche (0 a 3 anos), constatada faltas 
reiteradas do aluno, durante 5 (cinco) dias consecutivos.
§ 2º. A ausência será justificada por atestado médico.
§3º. Ausência por motivos particulares deverá ser comunicada mediante 
registro/ficha de atendimento da unidade escolar, constando, aos pais, ciência 
dos prejuízos pedagógicos e registro no Diário de Classe.
§ 4º. A ausência justificada não implicará na retirada das faltas do aluno.
Art. 2º  A Unidade Escolar deverá manter atualizado o cadastro na plataforma 
SED - Secretaria Escolar Digital, com dados pessoais, documentos, 
endereço residencial e telefones indicando no complemento o grau de 
parentesco do contato, garantindo comunicação ágil com a família.
Parágrafo único. Deverá ser observado se o aluno está regularmente 
matriculado na unidade escolar ou em outra unidade escolar do estado de 
São Paulo, ou se há pedido de transferência. 
Art. 3º  Caberá aos professores:
I. registrar diariamente a frequência dos alunos, mantendo o diário de classe 
atualizado.
II. controlar e apurar a frequência, alimentando os instrumentos de registro 
compartilhados com os gestores. 
III. entrar em contato com os pais ou responsáveis, no intuito de conscientizá-
los sobre os implicativos legais e pedagógicos da infrequência escolar, 
promovendo o convencimento da frequência regular, fortalecendo o vínculo 
entre o professor e a família.
IV. registrar o atendimento aos pais ou responsáveis mediante Ficha de 
Atendimento ao Responsável, indicando providências e encaminhamentos 
referentes a busca ativa, com data, nome e telefone do contato, bem como 
entrega de atestados médicos e outras justificativas.
Parágrafo único. Após 3 tentativas de contato sem sucesso, dentro do prazo 
de até 10 dias úteis, o professor deverá encaminhar o caso ao diretor da 
unidade escolar para convocação e demais providências.
Art. 4°  Caberá ao Coordenador Pedagógico acompanhar os casos de 
alunos faltosos, com risco de  abandono escolar, definindo estratégias para 
reconstrução dos vínculos. 
Art. 5º  Caberá ao Diretor da unidade escolar: 
I. identificar os casos de alunos faltosos, com risco de abandono escolar, 
sistematizando e definindo estratégias de acompanhamento. 
II. convocar os pais ou responsáveis para comparecimento à unidade escolar.
III. promover a escuta do responsável convocado, detectando possíveis 
causas e dar ciência sobre a necessidade da participação do aluno nas 
atividades escolares e sua responsabilidade legal.
IV. Registrar a reunião em Ficha de Atendimento ao Responsável, devendo 
o responsável pelo aluno assinar o termo de compromisso.
§1°. Após as tentativas iniciais e resultado infrutífero do chamamento escolar, 
o diretor da unidade escolar enviará para o endereço cadastrado a convocação 
do responsável para comparecimento à unidade escolar, via visita domiciliar, 
serviço de malote da SME, Carta Registrada – AR e telegrama. 
§2°. Para visita domiciliar via serviço de malote, os dados deverão ser 
inseridos na planilha compartilhada denominada “Agendamento Maloteiro” 
de acesso restrito via EMPRO Cloud disponibilizada via e-mail institucional. 
Art. 6º  Caberá aos pais ou responsáveis pelo aluno comparecer às reuniões, 
cumprir os acordos e promover o acesso às propostas ofertadas.
Art. 7º  O gestor da unidade escolar contará com o apoio do GGI - Grupo 
Gestor Intersetorial e de Articulação das Políticas Públicas nas Regiões 
instituídas através da Divisão Geográfica da área do Município devendo 
inserir os dados do aluno não localizado em planilha compartilhada entre as 
Secretarias de Assistência Social, Saúde e Habitação:
§1º. Para os alunos não localizados os dados deverão ser inseridos na planilha 
compartilhada de acesso restrito via EMPRO Cloud denominada “Endereços 
Rede de Apoio” do GGI.
§ 2º. Para os casos de alunos que não realizaram as ações acordadas entre 
a unidade escolar e o seu responsável, os dados deverão ser inseridos na 
planilha compartilhada de acesso restrito via EMPRO Cloud denominada 
“Verificar Vulnerabilidade – CRAS e CREAS” do GGI para identificar se as 
famílias estão referenciadas no CRAS - Centro de Referência da Assistência 
Social e CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
§3°. Para os alunos, cujas famílias são acompanhadas pelo CRAS e/ou 
CREAS, o diretor da unidade escolar entrará em contato com o técnico de 
referência informado na planilha, para traçar estratégias de abordagem para 
garantir o direito à educação deste aluno.
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Art. 8°  Deverá ser encaminhado ao Conselho Tutelar os casos de suspeita de violação de direitos.
§1º. Encaminhar o caso ao Conselho Tutelar, mediante o preenchimento do instrumental, disponível no sítio 
eletrônico da Secretaria de Educação, anexado cópia de relatório de cunho informativo, relatos/registros e documentos 
comprobatórios indicando as ações e providências adotadas e a articulação intersetorial com a rede de apoio.
§ 2º.  Os casos encaminhados ao Conselho Tutelar devem ser inseridos na planilha compartilhada de acesso restrito 
via EMPRO Cloud denominada “Infrequência escolar” do GGI.
Art. 9º.  De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei Federal nº 13.709/2018 é vedada a 
publicação para fins de busca ativa de dados pessoais do aluno ou responsável em plataformas abertas, redes sociais 
ou em grupos de aplicativos de mensagens.
Art. 10.  Revogam-se dispositivos em contrário.
Art. 11.  Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2022.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
Secretária de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Cidimar Rodrigues Antunes
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento de Multa do Comércio (div 
31) vencimento em 30/05/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo de “ Mudou-
se”, na data  15/08/2022
São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Gildazio dos Santos Oliveira
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento de Auto de Infração (div 379) 
vencimento em 31/05/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo de “ 
Desconhecido”, na data  15/08/2022
São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Kwus Store Comercio de Alimentos e Serviços em Franchising
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento de Auto de Infração (div 379) 
vencimento em 19/07/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo de “ 
Desconhecido”, na data  15/08/2022
São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Valquiria Figueira
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema as execuções fiscais: 00683055520038260576 e 
10611635020218260576, devidamente ajuizadas dentro do prazo prescricional.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo de “ Ausente”, 
na data  18,20,22/07/2022
São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A) DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO-

SOCIAL
TIPODESOLICITAÇÃO

2022000138579 00802/22 ANANKE PHARMA MANIPULA-
ÇÃO E HOMEOPATIA 
LTDA

LAUDO TÉCNICO 
DE AVALIAÇÃO 
Nº2257

2022000215057 01022/22 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LAR-
DEBETÂNIA

LAUDO TÉCNICO 
DE AVALIAÇÃO 
Nº2258

2022000171025 00877/22 CLINICA MÉDICA E 
ODONTOLÓGICA SJRP LTDA

LAUDO TÉCNICO-
DE AVALIAÇÃO 
Nº2256

2022000234804 01116/21
MF DISTRIBUIDORA 

DE COSMÉTICOS RIOPRETO 
EIRELI

LAUDO TÉCNICO 
DE AVALIAÇÃO 

Nº2097 - RETIFI-
CADO

EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A) INDEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROTOCOLO PROCESSO RAZÃOSO-

CIAL
TIPODESOLICITAÇÃO

2021000287192 02464/21 MANZOTTI & ROSA 
LTDA

LAUDO TÉCNICO 
DE AVALIA-
ÇÃO

São José do Rio Preto, 26 de Agosto de 2022
Karina Elias de Souza Coordenadora da Vigilância Sanitária

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃOSO-
CIAL

TIPODESOLICITAÇÃO

2022000170179 01195/13 1001 UTILIDADES 2 COMERCIO
EIRELI

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000164821 00136/21 ACADEMIA UBER TRAINING LTDA Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000162144 00864/22 ACAI NOROESTE PAULISTA LTDA Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000155591 00846/22 ALINE COELHO ROCHA CANDOLO Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000155600 00847/22 ANA LIVIA ARAUJO DE SOUZA Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000161018 00660/10
ARCD ASSOCIACAO DE

REABILITACAO DA CRIANCA 
DEFICIENTE SAO JOSE DO RIO-

PRETO

Alteração de Dados Cadastrais 
- Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2022000132248 00376/22 ARMAZEM BREW SHOP LTDA Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000159230 00855/22 AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO
PRETO LTDA

Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000150154 00178/22 AZZINI & TOME SERVICOS
MEDICOS S/S

Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000148171 01254/10 BARBERATO & MACIEL S/S LTDA Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000152635 01633/09 BASMAR COMERCIO DE DOCES
LTDA

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000144543 01316/20
BENSAÚDE PLANO DE
ASSISTÊNCIA MÉ-

DICA HOSPITA-
LAR LTDA

Alteração de Dados Cadas-
trais - Assunção de Respon-
sabilidade Técnica

2022000144551 01316/20
BENSAÚDE PLANO DE
ASSISTÊNCIA MÉ-

DICA HOSPITA-
LAR LTDA

Alteração de Dados Cadas-
trais - Baixa de Responsabili-

dadeTécnica

2022000161373 00622/16 BORGES BEBIDAS E LOCAÇÃO
LTDA

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000160561 01369/08 CAMPOS & LIMA CLINICA MEDICA
LTDA

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000145174 00812/22 CAPRICCIOSA RP PIZZARIA LTDA Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000152544 00347/09 CASA D ECARNES DOIS IRMAO S
RIO PRETO LTDA

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000152551 00347/09
CASA DE CARNES DOIS IR-

MAOS RIO PRETO 
LTDA

Alteração de Dados Cadas-
trais - Responsabilidade 
Legal

2022000157286 00551/00 CHURRASCARIA BATISTELLA RIO
PRETO LTDA

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000148224 00824/22 CLIBRANP CENTRO INTEGRADO
LTDA

Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000163605 00599/12 CLINICA MEDICA DADIVA LTDA RenovaçãodeLicença de
Funcionamento

2022000149947 00828/22 COMUNIDADE SOLIDARIEDADE 
SOL

Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000157869 01664/17 CONVENIENCIAESTORILRIO
PRETOLTDA

RenovaçãodeLicençade
Funcionamento

2022000128923 00634/99
DE LIMA PRODUTOS OTI-

COS EIRELI 
ME

AlteraçãodeDadosCadastrais-
BaixadeResponsabilidadeTéc-

nica

2022000128928 00634/99
DE LIMA PRODUTOS OTI-

COS EIRELI 
ME

AlteraçãodeDadosCadas-
trais-
AssunçãodeResponsabilida-

deTécnica

2022000128935 00634/99 DE LIMA PRODUTOS OTICOS
EIRELI ME

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000154732 00842/22 DUCK BILL CAFETERIA LTDA Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000153027 01041/98 ELENY MARIA JAMAL Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000033991 00105/22 ELETROMELO DESENTUPIDORA E 
LIMPEZA LTDA

Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000147865 00010/19 ESTEVAO L P MENDES
FISIOTERAPIA

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000165445 00166/19 ESTEVAO L P MENDES
FISIOTERAPIA

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000160106 01297/17 FERREIRA NETO MERCEARIA E
PADARIA LTDA

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000158207 02600/16 FORNO DEGUSTE PADARIA EI-
RELI

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000151120 01571/19 GDU SHOPPING CIDADE NORTE
ESMALTERIA LTDA

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000151124 01570/19 GDU SHOPPING CIDADE NORTE
ESMALTERIA LTDA

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000150703 01728/13 GILMAR ALVES DOS SANTOS
HORTIFRUTI GRANJEIROS

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000163267 00405/13 GISLAINE KEILE DE MORAES
SOUZA FIGUEIREDO

Alteração de Dados Cadas-
trais - Endereço

2022000138379 00390/22 GLECIA CRISTINA DE OLIVEIRA Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000153101 01425/06 HERMINIO CASSEMIRO FILHO 
ME

Renovaçãode Licença de
Funcionamento

2022000159361 00651/13 I DE L F FREITAS ME Renovaçãode Licença de
Funcionamento

2022000172662 00704/99 INST RIO PRETENSE DOS CEGOS
TRABALHADORES

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000172666 00996/11 INST RIO PRETENSE DOS CEGOS
TRABALHADORES

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000121368 00425/22 JAIRO AIRES DE SOUZA
COMERCIO DE ALIMENTOS

Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000121380 00426/22 JAIRO AIRES DE SOUZA
COMERCIO DE ALIMENTOS

Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000121398 00427/22 JAIRO AIRES DE SOUZA
COMERCIO DE ALIMENTOS

Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000158386 01791/13 JFI ACADEMIA LTDA EPP Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000152554 00762/00 JMM RIO PRETO COMERCIAL 
LTDA

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000119770 01044/10 KAISER BARALDI EIRELI ME RenovaçãodeLicençade
Funcionamento

2022000241272 01044/10 KAISER BARALDI EIRELI ME Alteração de Dados Cadas-
trais - Razão Social

2022000153563 00431/22
KWUS STORE COMERCIO DE ALI-

MENTOS E SERVICOS EM
FRANCHISING LTDA

Cadastro/Licença 
de Funcionamen-
to Inicial

2022000121717 00417/22 LEJ TRANSPORTES E COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000160265 00678/99 LOURENCO & RIBEIRO
PANIFICADORA LTDA

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000164152 00139/21 LUIZ OVERTANCAVALCANTE
CIDRAO

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000169416 00554/17 LUMA DAYLE RESTAURANTE E
BAR EIRELI

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000158215 00474/17 M A D A SILVA GAS MERCEARIA E
LANCHONETE

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000169409 00437/18 MACEDO E VALADARES
RESTAURANTE LTDA

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000157294 01025/17 MARAMBAIA CONVENIENCIARIO
PRETO LTDA

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000150798 00707/16 MARCIA CRISTINA FERREIRA
VENERANDA ME

Renovação deLicença de
Funcionamento

2022000161878 00345/09 MARIA BEATRIZ AMARAL DE LIMA
SANTOS

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000156163 01288/06 N MARTINS PERLE PADARIA ME Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000151861 00830/22 NAKAGAWA ACADEMIA LTDA Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000161512 02320/19 NEIDE NATALINA CANOVAS
ALBANEZ CONVENIENCIA

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000150710 02602/20 P M MATARAGIA DOS SANTOS Renovação de Licença de
Funcionamento
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2022000163807 00005/05 PAULO MARCIO PERES Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000106462 01472/15 PRISCILA FUSCO COSTA
NIETMANN

Alteração de Dados Cadas-
trais - Endereço

2022000165415 00881/22 QUESIA LOPES TEIXEIRA GARCIA
FISIOTERAPIA

Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000153309 00930/17 R DE J BARBOSA EMBALAGENS 
ME

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000154844 00843/22 REDE DE SAUDE COMUNITARIA
CREVIDA MED

Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000154023 00841/22 SANDRA HELENA BARBOSA NU-
NES

Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000158448 00854/22 SATTVA ESCOLA E ATIVIDADE
FISICALTDA

Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000163779 01192/02 SEBASTIAO SANTANA RIO PRE-
TO

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000161547 00817/22 SEMEANDO PASSOS FISIOTERA-
PIA LTDA

Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000153300 01160/05 SIDNEY DA SILVA PAULA ME Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000159882 00180/22 SIVIERO MASSAS ARTESANAIS
LTDA

Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000165440 01030/15 SPAGUETTO PASTA & GRILL EI-
RELI

Alteração de Dados Cadas-
trais - Responsabilidade 
Legal

2022000165471 01030/15 SPAGUETTO PASTA & GRIL LEI-
RELI

Alteração de Dados Cadas-
trais - RazãoSocial

2022000165452 00630/04 SPAGUETTO PASTA & GRILL 
LTDA

Alteração de Dados Cadas-
trais - Responsabilidade 
Legal

2022000165481 00630/04 SPAGUETTO PASTA & GRILL 
LTDA

Alteração de Dados Cadas-
trais - RazãoSocial

2022000165508 00630/04 SPAGUETTO PASTA & GRILL 
LTDA

Alteração de Dados Cadas-
trais - Endereço

2022000152645 00119/21 STUDIO LOVE LASHES ESTETICA
FACIAL EIRELI

Renovação d eLicença de
Funcionamento

2022000155655 01555/00 SUPER MERCADO SAO 
DEOCLECIANO LTDA

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000150720 01077/12 T C MATARAGIA DOS SANTOS 
ME

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000161175 00106/14 TAPARO & GOMES PASTELARIA
PORÇOES E SUCOS LTDA

Alteração de Dados Cadas-
trais - RazãoSocial

2022000161208 00106/14 TAPARO & GOMES PASTELARIA
PORÇOESESUCOSLTDA

Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000162582 00106/14
TAPARO & GOMES PASTELA-

RIA PORÇOES E SUCOS 
LTDA

Alteração de Dados Cadas-
trais - Responsabilida de 
Legal

2022000165097 00868/22 THE BEST ACAI RIO PRE TO 
LTDA

Cadastro/Licença de
Funcionamento Inicial

2022000151112 01835/19 V A SOUSA ESMALTERIA EIRELI Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000151116 01836/19 V A SOUSA ESMALTERIA EIRELI Renovação de Licença de
Funcionamento

2022000161766 00817/17 VIVIANE BATISTA DOS SANTOS
SOUZA

Renovação de Licença de
Funcionamento

São José do Rio Preto, 26 de agosto de 2022.
Karina Elias de Souza
Coordenadorada Vigilância Sanitária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
ANTONIO GIANINI S J RIO PRETO ME 01359/22 AIF-M-B 000019

APARECIDO DA SILVA BARBOZA 01358/22 AIF-A-M 00311

ARBOR SAUDE E BEM ESTAR CLINICA RESIDENCIAL LTDA 01350/22 AIF-S-E 000187

CDAC CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE ANALISE CLINICAS LTDA 01361/22 AIF-P-C 000359

DIEGO PEREIRA DA SILVA PIZZARIA LTDA 01351/22 AIF-A-N 000416

REGINA BERNADETE GRECCO GIANINI ME 01360/22 AIF-M-B 000018

RIO PRETO AUTOMOVEL CLUBE 01353/22 AIF-A-M 000309

RPS COMERCIO DE DOCES EIRELI 01352/22 AIF-A-N 000418
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
ARBOR SAUDE E BEM ESTAR CLINICA RESIDENCIAL LTDA 01350/22 AIP-S-E 000143

FRANCIS CARVALHO INSTITUTO DE ESTETICA EIRELI 01314/22 AIP-S-D 000319
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADE

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
CDAC CENTRO DE DIAGNOSTICOS DE ANALISE CLINICAS LTDA 01361/22 AIP-P-C 000309

EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE INDEFERIDOS

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO
FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI 01242/20 2021000027108 AIP-S-H 000181

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR NOTIFICAÇÃO

CASA DE REPOUSO MINHA VIDA 
LTDA ME 00351/19

12.592,00 (DOZE MIL, 
QUINHENTOS E NOVENTA E 

DOIS REAIS)
NRM-S-E 000061

CASA DE REPOUSO VIVER BEM 
LTDA 00921/20 3.148,00 (TRÊS MIL, CENTO E 

QUARENTA E OITO REAIS) NRM-S-V 000074

CASA DE REPOUSO VIVER BEM 
LTDA 00938/20

12.592,00 (DOZE MIL, 
QUINHENTOS E NOVENTA E 

DOIS REAIS)
NRM-S-E 000065

CENTRO TERAPEUTICO NOVOS 
HORIZONTES RIO PRETO LTDA 01028/20

4.407,20 (QUATRO MIL, 
QUATROCENTOS E SETE REAIS 

E VINTE CENTAVOS)
NRM-S-E 000058

CLINICA DE RECUPERAÇÃO 
MÁXIMUS LTDA ME 01000/20 6.296,00 (SEIS MIL, DUZENTOS 

E NOVENTA E SEIS REAIS) NRM-S-E 000057

CLINICA DE RECUPERAÇÃO NOVA 
ESPERANÇA 01154/20

4.407,20 (QUATRO MIL, 
QUATROCENTOS E SETE REAIS 

E VINTE CENTAVOS)
NRM-S-D 000170

CLINICA DE RECUPERAÇÃO NOVA 
ESPERANÇA EIRELI 01150/20 6.296,00 (SEIS MIL, DUZENTOS 

E NOVENTA E SEIS REAIS) NRM-S-D 000171

CLINICA DE RECUPERAÇÃO NOVO 
MUNDO LTDA 01156/20

1.888,80 (MIL, OITOCENTOS 
E OITENTA E OITO REAIS E 

OITENTA CENTAVOS)
NRM-S-D 000173

CLINICA ODONTOLOGICA JAGUARE 
LTDA ME 00251/20

4.407,20 (QUATRO MIL, 
QUATROCENTOS E SETE REAIS 

E VINTE CENTAVOS)
NRM-S-V 000075

CLINICA TERAPEUTICA FEDERALI 
LTDA 00352/19

2.518,40 (DOIS MIL, 
QUINHENTOS E DEZOITO REAIS 

E QUARENTA CENTAVOS)
NRM-S-E 000066

FORT LUB PRODUTOS 
AUTOMOTIVOS EIRELI 01242/20

1.204,80 (MIL, DUZENTOS E 
QUATRO REAIS E OITENTA 

CENTAVOS)
NRM-S-V 000073

HOSPITAL DE TRANSIÇÃO RIO 
PRETO LTDA 00302/19

1.259,20 (MIL, DUZENTOS E 
CINQUENTA E NOVE REAIS E 

VINTE CENTAVOS)
NRM-S-E 000060

ITAU UNIBANCO S/A 01240/20
1.807,20 (MIL, OITOCENTOS 

E SETE REAIS E VINTE 
CENTAVOS)

NRM-S-D 000174

LUANA AREDES BARBOSA ME 00229/20
25.184,00 (VINTE E CINCO MIL, 
CENTO E OITENTA E QUATRO 

REAIS)
NRM-S-E 000064

M C M MOTA ME 01165/20
1.259,20 (MIL, DUZENTOS E 

CINQUENTA E NOVE REAIS E 
VINTE CENTAVOS)

NRM-S-E 000063

MOVIMENT ACTION ACADEMIA LTDA 
ME 01729/20

1.259,20 (MIL, DUZENTOS E 
CINQUENTA E NOVE REAIS E 

VINTE CENTAVOS)
NRM-P-A 000111

NBM LOTERICAS LTDA 01987/20
1.888,80 (MIL, OITOCENTOS 
E OITENTA E OITO REAIS E 

OITENTA CENTAVOS)
NRM-P-A 000113

OLIVEIRA JUNIOR CASA DE 
REPOUSO LTDA 00942/20

4.407,20 (QUATRO MIL, 
QUATROCENTOS E SETE REAIS 

E VINTE CENTAVOS)
NRM-S-V 000076

RECANTO ESPERANÇA CLINICA DE 
RECUPERAÇÃO LTDA 00981/20

3.777,60 (TRÊS MIL, 
SETECENTOS E SETENTA 

E SETE REAIS E SESSENTA 
CENTAVOS)

NRM-S-E 000059

RESTAURANTE COMA AQUI LTDA 
ME 00427/19

1.259,20 (MIL, DUZENTOS E 
CINQUENTA E NOVE REAIS E 

VINTE CENTAVOS)
NRM-A-L 000193

RESTAURANTE COMA AQUI LTDA 
ME 00426/19

4.407,20 (QUATRO MIL, 
QUATROCENTOS E SETE REAIS 

E VINTE CENTAVOS)
NRM-A-L 000192

ROBE MODAS COMERCIO DE 
CONFECÇÕES LTDA 00929/20

3.313,20 (TRÊS MIL, 
TREZENTOS E TREZE REAIS E 

VINTE CENTAVOS)
NRM-M-C 000141

SANDRA REGINA PAIXÃO INACIO 00213/20
2.518,40 (DOIS MIL, 

QUINHENTOS E DEZOITO REAIS 
E QUARENTA CENTAVOS)

NRM-S-D 000172

SÃO JOAQUIM CASA DE REPOUSO 
LTDA 00993/20

31.480,00 (TRINTA E UM MIL, 
QUATROCENTOS E OITENTA 

REAIS)
NRM-S-E 000062

UNIDAS S.A 01741/20
1.807,20 (MIL, OITOCENTOS 

E SETE REAIS E VINTE 
CENTAVOS)

NRM-P-A 000114

São José do Rio Preto, 26 de Agosto de 2022.
Karina Elias de Souza
Gerente da Vigilância Sanitária

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
EXTRATO DO 5.ª ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2019: que entre si celebram a Secretaria Municipal do 
Trabalho e do Emprego e Cooperativa de Trabalho de Produção em Panificações e afins de São José do Rio Preto 
doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, inscrita no CNPJ sob n.º 32.597.631/0001-26 
com sede na Rua Maximiano Mendes, 269, Bairro Santa Cruz, em São José do Rio Preto - SP, representado neste ato 
por seu dirigente, João Lopes de Oliveira, RG nº 23851190-X SSP/SP, CPF nº 114.684.748-39, em conformidade com 
a Lei Federal nº13.019 31 de julho de 2014, e com Decreto Municipal nº17.708 de 07 de fevereiro de 2017, alterado 
pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017 e alterações pelo Decreto n.º 17.800 de 29 de junho de 2017,  
firmados nos autos do processo de chamamento público n.º 001/2019, celebram o aditivo de valor ao valor global do 
termo 001/2019.
OBJETO: FOMENTO PARA COOPERATIVA DE PANIFICAÇÃO COM OBJETIVO DE QUALIFICAR 
PROFISSIONALMENTE MUNÍCIPES DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E INCLUSÃO NA COOPERATIVA DE 
QUALIFICADOS, COM CONSEQUENTE GERAÇÃO DE RENDA CONSOANTE COM AS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO NORMATIZADO PELO DECRETO 15.994 DE 06 
DE OUTUBRO DE 2011 E SUAS ALTERAÇÕES PELO DECRETO 18.187 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018, PELO 
PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DA ASSINATURA DO TERMO, A SEREM FORMALIZADOS ATRAVÉS DE 
TERMO DE FOMENTO.QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NO MÍNIMO 40 MUNÍCIPES RESIDENTES EM SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO. INCLUSÃO DE NO MÍNIMO SEIS NOVOS COOPERADOS ORIUNDOS DA QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL.
VALOR DO 5.º ADITIVO: R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO 5.º ADITIVO:  25 de Agosto de 2022 a 31 de Outubro de 2022.
DATA DA ASSINATURA DO 5.º ADITIVO:  25 de Agosto de 2022
O termo de colaboração em sua versão completa, contendo os respectivos anexos, está disponível no portal da 
Transparência desse município www.riopreto.sp.gov.br
ADRIANA ROMANO
Secretária Municipal do Trabalho e do Emprego

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
EXTRATO DO 5.ª ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2018: que entre si celebram a Secretaria Municipal 
do Trabalho e do Emprego e Associação Riopretense de Educação e Saúde de São José do Rio Preto doravante 
denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, inscrita no CNPJ sob n.º 51.858.561/0001-67 com sede 
na Rua Iriritiba, 1370, Jardim Sonia- 15050-462, em São José do Rio Preto - SP, representado neste ato por sua 
dirigente, Sra. Luciana de Oliveira Monteiro, RG nº026.748.447-1 SSP/SP, CPF nº 257.465.578-89, em conformidade 
com a Lei Federal nº13.019 31 de julho de 2014, e com Decreto Municipal nº17.708 de 07 de fevereiro de 2017, 
alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017 e alterações pelo Decreto n.º 17.800 de 29 de junho de 
2017,  firmados nos autos do processo de chamamento público n.º 002/2017, celebram o aditivo de prorrogação do 
termo 004/2018.
OBJETO: PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO POR MEIO DE COLETA 
SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, SEPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS COLETADOS NO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
VALOR DO 5.º ADITIVO: R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO 5.º ADITIVO:  25 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022.
DATA DA ASSINATURA DO 5.º ADITIVO:  25 de Agosto de 2022.
O termo de colaboração em sua versão completa, contendo os respectivos anexos, está disponível no portal da 
Transparência desse município www.riopreto.sp.gov.br
ADRIANA ROMANO
Secretária Municipal do Trabalho e do Emprego

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
EXTRATO DO 6.ª ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2018: que entre si celebram a Secretaria 
Municipal do Trabalho e do Emprego e COOPERLAGOS - COOPERATIVA DE TRABALHO E COLETA SELETIVA 
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, doravante 
denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL-OSC, inscrita no CNPJ sob n°. 08.348.130/0001-21 com sede 
na Av. Lécio Anawate, 500, Distrito Industrial Valdemar Verdi em São José do Rio Preto – SP, representado neste 
ato por sua dirigente Helena Maria Carvalho, RG n°9.308.975-2 SSP/SP, CPF n°023.216.368-58, em conformidade 
com a Lei Federal n°13.019 de 31 de julho de 2014 e com Decreto Municipal n°17.708 de 07 de fevereiro de 2017, 
alterado pelo Decreto n°17.723 de 23 de fevereiro de 2017 e alterações pelo Decreto n°17.800 de 29 de junho de 
2017, firmados nos autos do processo de chamamento ao público n°002/2017, celebram o aditivo de valor do termo 
003/2018.
OBJETO: PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO POR MEIO DE COLETA 
SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, SEPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS COLETADOS NO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
VALOR DO 6.º ADITIVO: R$ 69.000,00 (Sessenta e Nove Mil Reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO 6.º ADITIVO:  25 de Agosto de 2022 a 31 de  Dezembro de 2022.
DATA DA ASSINATURA DO 6.º ADITIVO:  25 de Agosto de 2022
O termo de colaboração em sua versão completa, contendo os respectivos anexos, está disponível no portal da 
Transparência desse município www.riopreto.sp.gov.br
ADRIANA ROMANO
Secretária Municipal do Trabalho e do Emprego 

Prefeitura Municipal de 
Tanabi

Prefeitura do Município de Tanabi. 
Pregão Presencial n° 28/2022. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de gêneros farmacológicos (medicamentos), para o 
município de Tanabi, conforme especificações e quantitativos estimados, ficando designada para o dia 12 de setembro 
de 2022, as 09h15min, à sessão de entrega, credenciamento e abertura dos envelopes proposta. O edital completo 
poderá ser obtido 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, 25 de agosto de 2022. 
Keila Mara Mourão Costa de Souza. Pregoeira.
Norair Cassiano da Silveira. Prefeito do Município.

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. ANTONIO MARCOS FRANCO CARDOSO e VALÉRIA GOMES ALVES, sendo ELE filho de SEBASTIÃO 
ALVES CARDOSO e de ONEIDA FRANCO CARDOSO e ELA filha de ARI ALVES e de NEUSA NIZETE GOMES 
ALVES; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 25/08/2022
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Falta coletiva lembra dia que 
seria “massacre” em escola

COLÉGIO ESTADUAL MIZIARIA

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Os alunos da escola es-
tadual José Felício Miziara 
faltaram coletivamente à aula 
nesta quinta-feira (25). Foi 
um protesto simbólico para 
marcar o dia em que ocorreria 
o “massacre” anunciado em pi-
chação no banheiro feminino. 
A informação também correu 
nas redes sociais. 

Um grupo de aproxima-
damente 200 pais também 
decidiu que vai entrar com 
uma ação na Justiça contra a 
Secretaria Estadual de Ensino. 
Os seus filhos estão abalados 
e traumatizados, não que-
rem mais ir à escola e dizem 
que a Secretaria não tomou 
nenhuma providência ao ser 
informada. 

Os acusados
Os 4 alunos que seriam os 

responsáveis pelo pânico que 
tomou conta da escola e dos 
pais foram apreendidos pela 
Polícia Civil, que abriu um 
inquérito. O delegado João 
Lafayette Sanches informa 
que ele corre sob segredo de 
Justiça. Com os alunos foram 
encontradas armas brancas e 
um caderno com um suposto 
plano para um ataque a uma 

escola. Os celulares do grupo 
estão sendo periciados. 

Associação
Kadma Mendonça dos Reis 

Santana, uma das mães que 
começou a organizar o grupo, 
que vai se transformar em uma 
Associação, disse após reunião 
dos pais e a direção do colégio 
na quarta-feira (24) à noite que 
o encontro foi positivo e que a 
escola está providenciando o 
que foi reivindicado numa pri-
meira manifestação, há 15 dias. 

Eles elencaram uma série 
de providências para impedir 
que qualquer ação violenta 

possa acontecer. 
A escola está providencian-

do um sistema de biometria 
na entrada e vai cadastrar os 
alunos, um monitor com as 
câmeras na secretaria da es-
cola, um sistema de QRCode 
nas dependências internas 
para denúncias anônimas, a 
permissão para entrada apenas 
no horário dos turnos, mais 
funcionários para cuidar da 
escola, alunos novos só entram 
após a identificação com docu-
mentos, reunião bimestral com 
pais ou responsáveis, psicólogo 
para tratar dos alunos mas 
traumatizados  pais e visitantes 

só entram após a apresentação 
de documentos. 

Os alunos suspeitos serão 
mantidos fora da escola, com 
ensino online, sem prejuízo 
pedagógico. Kadma também 
informa que o grupo organiza 
uma passeata que deve sair de 
um ponto na região central e 
terminar na porta da escola. 
Também estão com uma rela-
ção de autoridades que serão 
procuradas para intervir por 
melhores condições de segu-
rança. Eles pedem, por exem-
plo, a presença da Ronda Esco-
lar e da Guarda Civil Municipal 
na frente e arredores da escola. 
 
 

Os pais também anunciaram uma ação na Justiça contra a Secretaria Estadual de Ensino

Um grupo de apro-
ximadamente 200 
pais também decidiu 
que vai entrar com 
uma ação na Justiça 
contra a Secretaria 
Estadual de Ensino

Divulgação

Prefeitura Municipal de 
Mirassolândia

Editais 

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 70/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 104/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 43/2022
OBJETO: Contratação de empresas para prestação de serviços de 
fornecimento de diárias de hospedagem e hotelaria.
Data da realização da Sessão Pública: 16/09/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor 
Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 25 de agosto de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2022
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 
13/2022, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, visando a Contratação 
de show artístico musical, visando apresentação no dia 10/09/2022, às 21 
horas no Centro Cultural “Ana Maria Ceneviva Berardo”, para a empresa 
MUNIZ PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
15.202.210/0001-30 com sede na Rua São Bento, 880, Centro, Andar Sala 
107, Araraquara-SP, CEP: 14.801-300, no VALOR GLOBAL R$ 4.000,00 
(quatro mil reais).
Monte Aprazível, 25 de agosto de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL 
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADM 54/2022
DISPENSA Nº 11/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 90/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: P&P COLIBRI – CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S LTDA
CNPJ sob nº 15.417.725/0001-57
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato locação e direito de uso 
de sistema para estruturação da imprensa oficial do município em meio 
eletrônico, com a respectiva disponibilização de acesso ao sistema para 
acompanhamento/diagramação e manutenção mensal, para uso da 
Contratante, assim como auxílio técnico para implantação e treinamento, na 
forma e condições estabelecidas neste contrato.

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) 
meses, iniciando-se na data de sua assinatura, vencendo em 15 de agosto 
de 2023.
VALOR TOTAL de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), 
dividido em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, nos valores 
de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). 
Monte Aprazível, 15 de agosto de 2022.

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADM 57/2022
DISPENSA Nº 12/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 91/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA
CNPJ sob nº 07.797.967/0001-95
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e 
comparação de preços praticados pela Administração Pública.

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) 
meses, iniciando-se na data de sua assinatura, vencendo em 17 de 
agosto de 2023.
VALOR TOTAL de R$ 10.865,00 (dez mil oitocentos e sessenta e 
cinco). 
Monte Aprazível, 17 de agosto de 2022.

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADM 56/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 11/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 95/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: ADORE EVENTOS LTDA
CNPJ sob nº 12.377.872/0001-52
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de show 
artístico musical com o cantor “JULIANO SON”, para apresentação no dia 
16 de setembro de 2022, no AVIVA MONTE 2022.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será compreendido 
até 30 de setembro de 2022, para efeito de quitação total.
VALOR TOTAL de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 
Monte Aprazível, 17 de agosto de 2022.

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Para encerrar o mês de 
agosto reforçando o compro-
misso da Prefeitura da Estân-
cia Turística de Olímpia em 
fomentar a cultura e o lazer, 
o projeto Cultura no Coreto 
traz nesta sexta-feira, dia 26, 
a partir das 20h30, na Praça 
Rui Barbosa, um show de rock 

OLÍMPIA

“Cultura no Coreto” leva rock n’ roll à praça
n’ roll com a banda Mr. Rhide. 

Com três décadas dedica-
das ao rock, o grupo paulistano 
da Mooca formado em 1991, 
tem no elenco músicos da 
noite, dissidentes de diversas 
formações e em comum o gosto 
pela boa música. Em julho para 
comemorar os 31 anos da Mr. 

Rhide, a banda que é conhe-
cida em todo país, lançou seu 
novo videoclipe na versão rock 
com a música “Like a Prayer” 
da cantora pop star Madonna. 

O grupo que navega pelo 
Pop & Rock Nacional e In-
ternacional promete agitar o 
público de Olímpia com um 

repertório selecionado que 
inclui Van Halen, Deep Purple, 
Aerosmith, Led Zeppelin, The 
Doors, Queen, Pink Floyd, Bon 
Jovi, Ramones, Barão Verme-
lho, Titãs, Skank, Jota Quest, 
além dos discos dos anos 70 
como Kool & The Gang entre 
outras.


