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ESCOLA MIZIARA

Polícia faz buscas nas casas de 
alunos que planejavam massacre
ESPORTES

Mirassol 
vence e salta 
à liderança 
do grupo
Mirassol e Botafogo en-
traram em campo na noite 
deste sábado (27) em duelo 
válido pela 2ª rodada do 
quadrangular do acesso 
da Série C do Campeonato 
Brasileiro. No estádio José 
Maria de Campos Maia, 
em Mirassol, os mandantes 
venceram por 1 a 0 e Negue-
ba foi o autor do único gol. 
Com o resultado, o Mirassol 
pula para a liderança do 
Grupo B. 
               ESPORTES  Pág.6

WEILERS VENCE
NO BRASILEIRO
O  Weilers entrou em campo 
para enfrentar a equipe de 
Rondonopolis-MT, o Hawks-
Venceu pelo  placar de 42 a 0. 
ESPORTES P.6

Ivan Feitosa/SMCS

Nesta segunda-feira (29) os dois macacos-prego que foram resgatados com sinais de intoxicação foram reintroduzidos 
à natureza. Na primeira semana de agosto, dez macacos foram resgatados com sinais de violência. Desses dez, apenas 
três sobreviveram. Segundo Guilherme Guerra gestor do Zoológico de Rio Preto, foi quase um mês de tratamento des-
sas três fêmeas sobreviventes; uma ainda aguarda o laudo do ortopedista – pois foi submetida à cirurgia do fêmur..   
              CIDADES Pág.5

A Polícia Civil fez buscas e apreensões na manhã desta segunda-feira (29) na residência 
dos 4 adolescentes suspeitos de planejarem um massacre na escola José Felícia Mi-
ziara. Os suspeitos moram nos bairros João Paulo 2º, Luz da Esperança do e Jardim 
São Francisco. CIDADES Pág.4

DEPUTADA

Zambelli está 
em Rio Preto e 
dá entrevista 
ao DHoje
POLÍTICA    Pág.3

ANISTIA

PPI do Semae 
recebe 
adesões 
até amanhã
O Serviço Municipal Autôno-
mo de Água e Esgoto de Rio 
Preto (Semae) renegociou R$ 
3.065.011,65 com o Programa 
de Pagamento Incentivado 
até esta segunda-feira, 29. 
O prazo para que devedores 
com débitos junto a autarquia 
possa renegociar as dívidas 
termina nesta quarta-feira, 
31.  POLÍTICA Pág.3

BOATE

Assassinos de 
seguranças
já eram 
investigados
A informação do dele-
gado Hélio Fernandes, 
que lavrou o flagrante 
do primeiro detido, disse 
que eles são suspeitos de 
vários roubos e assaltos 
em Potirendaba, Uchôa, 
Cedral e Guapiaçu.Agora 
o caso será enviado ao 3º 
Distrito em Rio Preto será 
para instaurar o inquérito 
para investigar o duplo as-
sassinato na boate Baiuca 
na madrugada de sábado 
CIDADES Pág.4

AMANHÃ

Câmara analisa 
cinema para 
autistas e fim do 
uso de gravatas
Renato Pupo reapresenta 
o projeto de cinema para 
autistas com novo texto, 
determinando que os cine-
mas que descumprirem a 
norma serão multados em 
10 UFMs (R$ 692,90) e 
em caso de reincidência o 
valor será dobrado. O fim 
do uso de gravatas durante 
as sessões também está na 
pauta de amanhã. 
POLÍTICA  Pág.3

Aproveitar os dias quentes do verão em uma das belas praias do Nordeste brasileiro ficou mais fácil para os paulistas. Entre 16 de 
dezembro até 11 de fevereiro de 2023, a Azul Viagens vai aumentar a oferta de voos dedicados partindo de cidades do interior do estado. 
Em Rio Preto, por exemplo, passa a ter opção de voos diretos para Fortaleza, Natal, João Pessoa e Salvador às sextas e sábados. As ci-
dades de Araçatuba, Bauru, Presidente Prudente, Ribeirão Preto também terão amis voos diretos, segundo a companhia aérea. 
CIDADES  Pág.5

ALIMENTOS

APM e alunos 
de medicina 
arrecadam 
10 toneladas
A campanha arrecadou 10 
toneladas de alimentos,  
mais de 1.300 peças de 
agasalhos e 330 itens de 
higiene pessoal, calçados 
e cobertores. Além disso, 
foram feitos mais de 100 
cadastros de medula óssea 
e mais de 80 doações de 
sangue. CIDADES  Pág.5

Divulgação Polícia Civil

Divulgação/Weilers

Guilherme Batista

Rio Preto terá mais voos diretos 
para o Nordeste no verão

Os quatro alunos suspeitos de planejar um possível massacre no colégio já tinham sido detidos; operação dá sequência ao inquérito

APÓS RECUPERAÇÃO, MACACOS VOLTAM À NATUREZA

A PARTIR DE DEZEMBRO
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Haddad vai de esfihas 
Fernando Haddad, candidato do PT ao governo do Estado 

de São Paulo, é aguardado nesta terça-feira, 30, em Catanduva 
e Rio Preto. Ele vai se encontrar com a companheira de partido 
Beth Sahão pela manhã no munícipio vizinho, retornando às 13 
horas para Rio Preto. A concentração de apoiadores na cidade 
ocorre na esquina da rua Silva Jardim com General Glicério. 
Do local, o petista realizada caminhada com grupo de apoia-
dores pelo centro da cidade. Antes de partir para Barretos, o 
almoço de Haddad está garantido pela companheirada: será 
os deliciosos pratos árabes do tradicional Kiberama do centro.
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Bob: barrado no baile 
O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Carlos 

Horbach determinou nesta segunda-feira (29) que o candidato 
à Presidência da República pelo PTB, Roberto Jefferson, não 
participe do horário eleitoral gratuito até o plenário do tribu-
nal decidir sobre a legalidade da candidatura. Mais cedo, o 
Ministério Público Eleitoral havia pedido que Jefferson fosse 
vetado da propaganda. O vice-procurador-geral Eleitoral, Pau-
lo Gonet, afirmou que a medida busca impedir que candidatu-
ras desprovidas de viabilidade jurídica, como a de Jefferson, 
tenham acesso a formas públicas de financiamento. Segundo 
o MP, o político está inelegível até dezembro de 2023, como 
consequência de ter sido condenado pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), em 2012, no julgamento do mensalão.

Há alguns dias, por volta 
de 4h30, um investigador da 
Polícia Civil paulista posta-
va em sua rede social uma 
selfie tirada no elevador. Na 
legenda, algo sobre sair para 
trabalhar enquanto a cidade 
dormia. Ainda nas primeiras 
horas do dia, postava um ví-
deo curto de algumas viaturas 
em comboio, com a inscrição 
“missão cumprida”. Pouco 
depois, em uma nova selfie, 
explicava sobre o orgulho de 
ser policial civil e ter libertado 
mais um refém de sequestro. 
O texto era simples e objeti-
vo, “operação bem-sucedida, 
bandidos presos e vítima de 
volta à família”.

Temos assistido a uma 
escalada de sequestros re-
lâmpagos, roubos de celula-
res e golpes digitais, em que 
bandidos se aproveitam da 
popularidade dos aplicativos 
bancários e da facilidade 
do PIX para extorquir um 
número cada vez maior de 
vítimas. A onda de crimes tem 
amedrontado tanto a popula-
ção, que acabou criando uma 
situação inusitada: o “celular 
do banco”, um aparelho que 
concentra aplicativos ban-

ARTIGOS

Polícia Civil à serviço da 
população paulista

cários e em geral é deixado 
em casa.

Se o perfil do crime mu-
dou, o mesmo vale para a 
Polícia Civil bandeirante. Se 
os bandidos se aproveitam 
das inovações tecnológicas 
para criar novos golpes, a 
Polícia Civil acompanha pari 
passu. Setores importantes da 
Instituição, como o Departa-
mento de Operações Policiais 
Estratégicas (DOPE), o De-
partamento Estadual de In-
vestigações Criminais (DEIC), 
o Departamento e Inteligência 
da Polícia Civil (DIPOL), entre 
outros, trabalham diuturna-
mente e com excelência a fim 
de desbaratar as quadrilhas, 
prender criminosos, resgatar 
as vítimas, e, também, evitar 
novas práticas criminosas.

Hoje, é menos comum as 
famosas campanas, policiais 
disfarçados, infiltrados, e 
outras práticas de outrora. 
Com a evolução dos crimes, 
o trabalho policial também se 
modernizou. A Polícia Civil 
atua com inteligência, em 
investigações cada vez mais 
qualificadas e munidas de tec-
nologia. Mas cabe dizer que a 
missão e o orgulho do policial 
civil seguem iguais.

A Polícia Civil é uma ins-
tituição de Estado, e não de 
governo. Embora pareça um 
clichê, esse entendimento 
permite que os policiais civis 
sigam comprometidos com a 
população paulista, cumprin-
do seu dever de proteger o 
cidadão e buscar uma socie-
dade mais justa e segura. Em 
ano eleitoral, quando muitos 
enxergam na Polícia uma 
oportunidade meramente 
eleitoreira, cresce em nós, po-
liciais civis, o desejo de bradar 
aos quatro ventos que dentro 
de uma viatura, vestindo um 

uniforme, empunhando uma 
arma, há um ser humano 
que teme por sua vida. Mas, 
ao mesmo tempo, coloca o 
temor de lado para combater 
o crime.

Para além dos problemas 
que a Polícia Civil enfrenta 
diariamente, como baixos 
salários e infraestrutura ruim, 
é fundamental que os candi-
datos ao governo do estado 
compreendam que valorizar o 
policial civil e investir em um 
plano de segurança pública 
eficaz é também fortalecer a 
sociedade. Um estado seguro 
atrai investimentos diversos, 
que geram mais empregos, e 
incrementam a economia.

Compreender que a Polícia 
Civil não pertence à nenhum 
governo, e que tem como des-
tinatário final de seus serviços 
a população, pode ajudar o 
próximo governador a enxer-
gar os policiais como aliados 
na busca por um Estado for-
te. Investir em tecnologia, 
qualificação e valorização, 
garantindo a autonomia da 
Polícia Civil, é o caminho para 
combater o crime organizado, 
reduzir a criminalidade e a 
sensação de insegurança que 
assombra o cidadão paulista.

Nós, policiais civis vocacio-
nados, que saímos de nossas 
casas enquanto a cidade ainda 
dorme, que nos orgulhamos a 
cada missão cumprida, segui-
mos caminhando lado a lado 
do cidadão. E gostaríamos de 
ver o próximo governo tam-
bém ao lado da Polícia Civil e 
do povo paulista. 

Dario Elias Nassif
Delegado de Polícia e 

secretário-geral da Asso-
ciação dos Delegados de 
Polícia do Estado de São 
Paulo (ADPESP)

Divulgação

Vardo e Abner: a dupla
Depois de ter a relação estremecida com o deputado federal 

e candidato a reeleição Luiz Carlos Motta (PL), o ex-prefeito 
Valdomiro Lopes, candidato do PSB a Assembleia Legislativa, 
voltou de amores ao jovem artista de rua e violoncelista Abner 
Tofanelli que tenta cadeira como deputado federal pelo PDT. 
A improvável dobrada em Rio Preto ganhou toques de dupla 
sertaneja nesta segunda-feira, 29. Vardo publicou em suas redes 
sociais a imagem dos dois segurando instrumentos musicais: 
Abner com seu imponente violoncelo e o ex-prefeito um violão. 
Vira e mexe os dois tocam uma palinha para registrar os en-
contros sempre em busca do voto. Valdomiro tem dificuldade 
de obter apoio das classes mais jovens.

Showmício do Capitão 
O PDT - partido do candidato à Presidência Ciro Gomes 

- apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral uma repre-
sentação contra o presidente Jair Bolsonaro atribuindo 
ao candidato à reeleição o uso da 65ª Festa do Peão do 
Boiadeiro em Barretos como showmício. A legenda diz 
que houve “desvirtuamento da participação” do chefe do 
Executivo no evento, realizado na sexta, 26, indicando que 
o presidente transformou a festa em “comício eleitoral 
estruturado”. “O Senhor Jair Messias Bolsonaro valeu-se 
da sua participação na 65ª Festa do Peão do Boiadeiro, em 
Barretos (SP), para realizar showmício corporificado em 
discursos inflamados e difusão de programas de campanha, 
tudo sob o comando de um animador no contexto de uma 
festa tradicional que contou com a participação de inú-
meras pessoas, sendo o ato ainda divulgado e transmitido 
pela internet”, registra a peça.

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

Receba notícias 
no seu whatsapp

Acesse o portal 
DHojeinterior

Lula e Adélio 
A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do TSE, concedeu 

liminares, no domingo, 28,para determinar a remoção de 
publicações que relacionavam o ex-presidente Lula (PT) a um 
falso irmão de Adélio Bispo e à falsa promessa de acabar com 
serviços de aplicativo como Uber e iFood caso seja eleito.A fake 
news sobre o suposto parente do autor da facada no presidente 
Jair Bolsonaro (PL) foi reproduzida por diversos perfis das re-
des sociais. A magistrada também ordenou que as plataformas 
forneçam os dados de acesso e registro e o endereço de IP para 
identificação dos responsáveis. Os posts, veiculados nas redes 
desde 2020, mostravam Lula ao lado de um homem e afirma-
vam tratar-se do irmão de Adélio Bispo. O sujeito da foto, na 
verdade, era o médico Marcos Heridijanio, que foi candidato a 
deputado federal pelo PT em 2018.

Arquivo PESSOAL

Dedico ao nobre Espírito 
dr. Bezerra de Menezes (1831-
1900) — respeitado homem 
público brasileiro que faz jus 
ao título de “Médico dos Po-
bres” e aniversariava em 29 de 
agosto — o artigo de hoje. Ele 
que soube amar, como poucos, 
o seu próximo.

Amar de Alma pura é uma 
Lei, e, se soubermos vivê-la 
dignamente, nos elevaremos, 
renovando tudo à nossa volta. 
É semelhante a uma explosão 
de átomos de concórdia, ilu-
minação que ocorrerá, passo 
a passo, à medida do nosso 
amadurecimento. Educar com 
Espiritualidade Ecumênica 
é transformar. Reformada a 
criatura, restaurado estará o 
planeta. Contudo, sabemos 
muito bem que tamanho su-
cesso não se dá de uma hora 
para outra. Alguns milênios 
são insignificantes em cálculo 
histórico. A maturação das 
mentes requer esforço, paci-
ência... Descressem os que nos 
antecederam da realidade da 
vitória à frente do caminho, 
onde estaríamos? A Esperança 
não morre nunca! Ela é fun-
damental. A nossa Esperança 
é Jesus!

Jamais se esqueçam de que 
Jesus é o Libertador Celeste. 
Ele afiançou que, se conhe-

Bezerra, Amor e
convivência planetária

cermos a Verdade, claro que a 
Divina, ela nos tornará livres. 
Nada em termos apenas mate-
riais concederá ao cidadão a sua 
carta de alforria. Ninguém apri-
siona a alma de quem possui o 
coração espiritualmente livre. 
Gosto de valer-me do exemplo 
do Gandhi (1869-1948). Mui-
tas cadeias pegou na luta pela 
independência da Índia. Que 
realizava então na frieza do 
cárcere? Escrevia, e suas pági-
nas constituíram-se bandeiras 
libertárias não somente para o 
seu povo, como também para 
outras nações.

Com muita propriedade, 
ensinou o saudoso dr. Bezerra 
de Menezes: “(...) A plena liber-
dade dá a consciência da suma 
responsabilidade (...). O bem 
tem grande força de expansão! 
(...) Um povo que tem fé cria-se 
numa atmosfera moral em que 
bebe a força para o cumprimen-
to de todos os deveres, a mais 
expansiva força das alegrias da 
alma, desde a vida terrena”.

Busquemos, pois, a convi-
vência planetária firmada no 
Amor e no respeito mútuo, 
sem esquecer a mais elevada 
concepção de Justiça.

Bonifácio, Kennedy, Shaw e 
o Mundo Invisível

John Fitzgerald Kennedy 
(1917-1963), em seu discur-
so diante do Parlamento, no 
dia 28 de junho de 1963, em 
Dublin, Irlanda, afirmou que 
“George Bernard Shaw, falando 
como um irlandês, sugeriu uma 
nova perspectiva à vida. ‘Algu-
mas pessoas’, ele disse, ‘veem 
as coisas e perguntam: Por quê? 
Mas eu sonho com coisas que 
nunca existiram — e questiono: 
Por que não?’”

E, como um descendente de 
imigrantes irlandeses, prosse-
gue JFK: “É esta a qualidade do 
povo irlandês: a notável combi-
nação de esperança, convicção 
e imaginação — que, mais do 
que nunca, é preciso ter. Os 

problemas do mundo não po-
dem ser resolvidos por céticos 
ou cínicos, cujos horizontes se 
limitam às realidades eviden-
tes. Precisamos de homens 
capazes de imaginar o que 
nunca existiu e de questionar 
‘por que não?’”

Ora, essas também são qua-
lidades do nosso bom povo 
brasileiro, iluminado de es-
perança, por pior que seja a 
conjuntura. Numa hora de 
satisfação, exclamou o notável 
José Bonifácio de Andrada e 
Silva (1763-1838), o Patriarca 
da Independência: “Os brasi-
leiros são entusiastas do belo 
ideal, amigos da sua liberdade!”

Ditas todas essas coisas, 
fica claro aos que “têm olhos 
de ver e ouvidos de ouvir” que 
o aprendizado neste mundo 
ainda é incompleto. O enten-
dimento hodierno da Vida 
Espiritual é semelhante ao da 
Lei da Gravitação Universal, 
de Newton (1643-1727), com 
as presentes contribuições de 
Einstein (1879-1955). Apenas 
como argumento, poderíamos 
dizer que não adiantaria sim-
plesmente negá-la, porquanto 
nosso saber científico contem-
porâneo não alcançou por in-
teiro todas as leis que a regem.

Realmente, é necessário rei-
terar o ensinamento: a reforma 
do social começa no Espiritual. 
Ponto de vista que viemos dis-
cutindo e desenvolveremos no 
transcurso das explicações do 
Evangelho-Apocalipse de Je-
sus, em Espírito e Verdade pelo 
prisma do Seu Mandamento 
Novo, “Amai-vos como Eu vos 
amei. Somente assim sereis 
reconhecidos como meus dis-
cípulos” (Evangelho, segundo 
João, 13:34 e 35).

José de Paiva Netto ― 
Jornalista, radialista e 
escritor.

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

Arquivo PESSOAL
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Política Na pauta
A Câmara Rio Preto analisa amanhã  
projeto que cria a Secretaria Municipal 
do Bem-Estar Animal

Punição de 5 dias
O procurador Arual Martins foi suspenso 
após publicações contra o presidente 
Jair Bolsonaro nas redes sociais

Apoiadora de primeira hora 
do presidente Jair Bolsona-
ro (PL) a deputada federal e 
candidata a reeleição Carla 
Zambelli (PL) cumpriu agen-
da de campanha em Rio Preto 
nesta segunda-feira, 29. Ela fez 
adesivaço ao longo de todo o 
dia próximo a loja Havan que 
tem como proprietário o em-
presário bolsonarista Luciano 
Hang. No final da tarde Zam-
belli visitou a sede do jornal 
Dhoje Interior onde concedeu 
entrevista. 

Zambelli destacou a im-
portância da região de Rio 
Preto para suas pretensões 
eleitorais de permanecer na 
Câmara Federal. Em 2018, ela 
obteve na cidade 1.126 votos e 
acredita que tem chances de 
potencializar. 

“Região com muita densida-
de demográfica. Era uma novi-
dade e eu acho que os traidores 
(de Bolsonaro) já passaram e 
o eleitor daqui vai olhar para 
quem fez por ele nos últimos 
anos. Eu por exemplo não 
tive uma votação tão expres-
siva aqui, mas como gosto da 
cidade, conheço muita gente, 
mandei mais de R$ 1,7 milhão 
e mais de R$ 7 milhões para a 
região”, diz Zambelli.

‘Rio Preto deu vitória a Bolsonaro, vai dar de 
novo. Tarcísio vem junto’, diz Carla Zambelli

VISITA AO DHOJE

Hoje ela faz caminha-
da no Calçadão de Rio 
Preto no início da tarde 
e depois vai até a Amicc

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

A deputada nega ao Dhoje 
de que o fato do governador Ro-
drigo Garcia (PSDB) que busca 
a reeleição tem transferência 
direta de votos por ter nascido 
na região. Carla Zambelli diz 
que o candidato do grupo bol-
sonarista, Tarcísio de Freitas 
(Republicanos) tem obtido 
transferência de votos automá-
tico dos eleitores do presidente 
Bolsonaro.

Tarcísio
“Todo mundo que vota Bol-

sonaro, vota Tarcísio. Essa 

região é de direita. Trabalha 
bastante com agropecuária, 
agricultura de uma forma geral. 
A agropecuária sendo forte, 
o Bolsonaro e o Tarcísio são 
fortes”, diz. 

Ela acredita que a eleição 
de João Doria (PSDB) há qua-
tro anos é pagina virada. “São 
Paulo está muito cansado do 
PSDB. Rodrigo Garcia é o Doria. 
O Rodrigo/Doria. Rio Preto deu 
vitória a Bolsonaro em 2018 
e acho que vai voltar a dar. O 
Tarcísio vem junto”, garante a 
deputado bolsonarista. 

ontem (no debate da Band) que 
foi absolvido em 1ª e 2ª instân-
cias e na ONU. Três fake News. 
Ele não foi absolvido pelo STF. 
Foi descondenado”, diz. 

Empresários 
Carla Zambelli voltou a de-

fender grupo de empresários, 
entre eles o dono da Havan, 
que acabou sendo investigado 
pela Polícia Federal a pedido 
do ministro do STF Alexandre 
de Moraes. Moraes solicitou 
busca e apreensão em vários 
endereços dos empresário por 
vazamento de um áudio em 
grupo privado do Whatsapp 
onde eles comentaram opiniões 
pessoais e, em tese, defendiam 
um golpe no Brasil. Zambelli foi 
uma das deputadas bolsonaris-
tas que mais vem criticando a 
atuação de Moraes a frente do 
Judiciário. 

“Eles não tinham que ser in-
vestigados e sofrer operação ou 
abertura de inquérito no STF. 
Teria que ser na 1ª instância. 
São conversas privadas. Se eu 
falar fora do ar para você que 
eu prefiro a Ditadura Militar do 
que a Ditadura do Judiciário, 
isso é crime? É minha opinião, 
nem por isso estou falando que 
haja uma intervenção militar”. 

Hoje no Calçadão 
A deputada continua com 

agenda política nesta terça-fei-
ra, 30, em Rio Preto. Ela faz ca-
minhada no Calçadão no início 
da tarde, vai até a Amicc que 
cuida de crianças com câncer e 
participa de entrevistas.

CÂMARA

Cinema para autistas e fim do uso de 
gravatas nas sessões estão na pauta

Depois de ter sido vetado 
pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB) projeto que obriga os 
cinemas da cidade a realiza-
rem ao menos uma sessão es-
pecial destinada a autistas re-
torna à pauta de votações na 
sessão desta terça-feira, 30, 
na Câmara de Rio Preto. 
A mesma proposta havia 
sido apresentada e aprova-
da pelos vereadores, mas foi 
vetada pelo prefeito Edinho 
que apontou que não estava 
previsto o tipo de punição em 
caso de descumprimento da 
lei. O autor, vereador Renato 
Pupo (PSDB), concordou com 
as razões apresentadas pelo 
prefeito e apoiou o veto que 
acabou acatado. 
Agora, Pupo reapresenta o 
projeto com novo texto, de-
terminando que os cinemas 
que descumprirem a norma 
serão multados em 10 UFMs 
(R$ 692,90) e em caso de 
reincidência o valor será do-

brado. 
O projeto mantém a forma 
como serão realizadas as 
sessões especiais para os au-
tistas: com as luzes acesas, 
volume do som reduzido e 
também sem exibição de pu-
blicidade. 
“Garantir aos Portadores de 
Autismo uma oportunidade 
de desfrutar do cinema por 
meio de sessões adaptadas à 
sua especificidade, assegu-
rando assim a inclusão so-
cial”, afirma Pupo. 

Gravata
Em votação final a Câmara 
também analisa projeto de 
resolução que altera o Regi-
mento Interno que disciplina 
o uso permitido dos trajes 
obrigatórios dos vereadores 
durante as sessões, permi-
tindo que os parlamentares 
fiquem desobrigados de uti-
lizar gravatas durante as ses-

sões. 
Na proposta o vereador Ju-
lio Donizete (PSD) modifica 
artigo do Regimento e deter-
mina que a roupa do homem 
seja composta de “calça, sa-
pato, camisa e blazer”. A lei é 
de 13 de dezembro de 1.990 e 
obriga o uso de gravatas por 
partes dos homens durante as 
sessões em plenário. Donizete 
justifica a mudança da obriga-
toriedade da atual vestimenta 
composta por calça, sapato, 
sapato, camisa e blazer para 
facilitar o dia-dia dos verea-
dores. “Fica dispensável o uso 
da gravata, pois acontece de 
estarmos em outras ativida-
des e/ou em viagem e devido 
a formalidade do traje social 
completo, muitas vezes ocor-
rem atrasos, ou até mesmo a 
impossibilidade de permane-
cer em Plenário, pela falta de 
vestimenta exigida regimen-
talmente”, afirma.

Sessão da Câmara ocorre nesta terça-feira

ESCÂNDALO

Direção do Podemos nega 
ilegalidades e contesta Moro

Assessoria de imprensa do di-
retório nacional do Podemos 
negou as supostas irregulari-
dades que foram denunciadas 
pela revista Veja e confirma-
das pelo ex-juiz e candidato 
ao Senado pelo Paraná, Sérgio 
Moro. As informações da ma-
téria não são verdadeiras, afir-
ma a assessoria. 
Moro confirmou à revista Veja 
que deixou o partido e sua can-
didatura à presidência pelo 
Podemos após relatório de um 
escritório de compliance, que 
teria apontado irregularidades 
e possível enriquecimento da 
direção do partido. O jornalista 
Fernando Vieira afirmou que 
ele “”tá usando de artimanhas. 
Típico dele... “Fortes indícios”, 
nunca com provas.”” 
O escritório que fez a inves-
tigação chamada de Projeto 
Cerrado, segundo a Veja, teria 
encontrado indícios de irre-
gularidade em Nova Granada. 
Uma mansão de 285 metros 
quadrados que seria do presi-
dente do diretório estadual do 
Podemos e secretário estadual 
de Esporte, Thiago Milhim, e 
um suposto contrato de reci-
clagem de lixo com a Prefeitura 
da cidade junto a uma empre-
sa ligada a presidente nacional 
do Podemos, deputada federal 
Renata Abreu. Dezoito pessoas 
foram investigadas. 
Milhim é de Nova Granada, 
onde a família teve proprieda-
de rural. A Prefeitura da cidade 

Novo texto deter-
mina que os cine-
mas que descum-
prirem a norma 
serão multados 
em 10 UFMs (R$ 
692,90)

Sobre a presidência da Re-
pública, Carla Zambelli acredita 
que em tese este ano a disputa 
é ainda mais fácil do que a de 
2018, mesmo tendo como ad-
versário o ex-presidente Lula 
(PT). Segundo ela, a dificuldade 
de agora é o fato de se tratar 
de um ex-presidente, mas um 
condenado. 

“Eu acho que muita gente 
tinha menos resistência com o 
Haddad do que tem o Lula por-
que o Haddad não estava envol-
vido em esquema de corrupção 
e já condenado. O Lula disse 

de diz que não mantém contra-
to com empresa de reciclagem 
de lixo. 
O assessor pergunta porque 
Sérgio Moro não pediu uma 
auditoria no União Brasil, para 
onde se transferiu. O União 
Brasil tem vários filiados res-
pondendo à inquéritos e ações 
na Justiça. Um nome conheci-
do e que acumula ações é o de-
putado Luciano Bivar, ex-pre-
sidente do PSL. 
O relatório final foi apresenta-
do em julho, segundo a asses-
soria, bem depois da saída de 
Sérgio Moro. A assessoria diz 
que ele confirmou as informa-
ções da Veja, por interesse pes-
soal. Ele é adversário na dispu-
ta pela única vaga ao Senado 
pelo Paraná, com o atual sena-
dor Álvaro Dias, do Podemos 
daquele estado. Fernando diz 
que a revista Veja lhe fez uma 
única pergunta genérica e não 
detalhou o que seria publicado. 

Por isso, não foram dadas as 
informações adequadas. 

A nota 
Inicialmente é necessário in-
formar, corretamente, que a 
conclusão da auditoria inter-
na foi de que não há qualquer 
irregularidade no Podemos, 
sendo que o resultado foi ape-
nas consolidado pela empresa 
em 21 de julho, muito tempo 
após a saída de Sergio Moro do 
partido que ocorreu em março. 
Aliás, o Podemos é o primeiro 
partido do País a implantar o 
compliance em sua gestão. E 
foi a pedido da direção par-
tidária que foi contratada a 
auditoria interna, justamente 
como uma das fases do pro-
grama. 
“É um processo padrão para 
aprimoramento da adminis-
tração partidária, avaliação 
de caráter geral demandada a 
partir do compliance”, diz.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Adesão do 
PPI do Semae 
termina 
amanhã

O Serviço  Munic i-
pal Autônomo de Água 
e Esgoto de Rio Preto 
(Semae) renegociou R$ 
3.065.011,65 com o Pro-
grama de Pagamento In-
centivado até esta se-
gunda-feira, 29. O prazo 
para que devedores com 
débitos junto a autarquia 
possa renegociar as dívi-
das termina nesta quar-
ta-feira, 31. 

Foram até o momento 
859 usuários que procura-
ram o Semae para colocar 
as contas em dia, com 
incentivo e descontos para 
pagamentos à vista. “É 
uma oportunidade única 
para quem está com dívi-
da com o Semae quitá-la. 
Os descontos e as formas 
de pagamento são bem 
atraentes”, declarou Mar-
celino Ruiz, gerente fi-
nanceiro da autarquia. As 
adesões ao PPI terminam 
neste dia 31 de agosto.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Direção do Podemos nega ilegalidades e contesta o que Moro

Deputada esta na cidade; hoje anda no Calçadão e ontem deu entrevista ao DHoje

Câmara Municipal Agência BRASIL

Guilherme Batista

Divulgação
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CIDADES PF e fertilizantes
A venda de fertilizantes sem registro 
do Ministério da Agriculturano Sergipe 
está na mira da Polícia Federal 

Ouvido e liberado
Um homem de 50 anos é suspeito 
de estuprar três crianças, de 3,8 e 12 
anos,  no último sábado, 27, em Uchoa.

RIO PRETO

Mães de jovens desaparecidos 
relatam extorsão e desespero
Vinícius Jacob Macário está 
desaparecido desde a última 
quinta-feira, 25, após sair de 
casa para ir ao dentista. 
Segundo a mãe, Mirian Jacob 
de Almeida, o jovem saiu de 
casa às 9h58 e desde então o 
seu celular encontra-se desli-
gado. 
Mirian diz que está sendo 
extorquida por golpistas que 
ligam oferecendo ajuda para 
localizar filho, em troca de di-
nheiro. 
Na quinta-feira passada, ela 
realizou um Pix de R$ 1 mil, 
mas após ir ao local não havia 
nada. 
Ela ainda destaca que boatos 
nas redes sociais dizem que o 
filho está morto em virtude de 
facções criminosas que pos-
suem suas próprias leis. 
“Faço um apelo para que 
qualquer tipo de ajuda ve-
nha até nós para que eu possa 
encontrar meu filho, vivo ou 
morto. Ele tem família e esta-
mos desesperados sem saber 
aonde ir”, desabafa. Segundo 
a DIG de Rio Preto, todas as 
providências necessárias já 
foram adotadas para localizar 
o rapaz.

Amigo 
A última vez que Felipe Ga-

briel Castro da Conceição de 
17 anos foi visto pela mãe foi 
na última quinta-feira, 25. 
Em entrevista ao Dhoje Inte-
rior, Carmem Célia alega que 
horas antes de o menino desa-
parecer ela teve um sonho de 
algo ruim. Quando ela chegou 
do serviço na sexta-feira, já 
não viu mais o filho, porém 
acreditou que ele havia saí-
do para alguma festa com os 
amigos. 
“No sábado, interfonaram  da 
portaria do meu prédio, fa-
lando que a polícia estava no 
portão, quando fui falar com 
os policiais, falaram que ha-

viam encontrado a moto dele 
próximo ao bairro Residencial 
Garcia”, afirma Carmem. 
Desde quando ele e o amigo 
desapareceram as mães rela-
tam que não param de apa-
recer golpistas querendo que 
elas transfiram dinheiro para 
liberarem os filhos, “Falaram 
que eles estavam machuca-
dos e em mãos da facção”. O 
carro de Vinicius Jacob Ma-
cário também foi encontrado 
no sábado abandonado no 
mesmo bairro. A DEIC de Rio 
Preto está investigando o caso 
e procura os dois jovens. (Co-
laborou Sarah BELLINE)

O 3º Distrito da Polícia 
Civil em Rio Preto será a 
delegacia encarregada de 
instaurar o inquérito para 
investigar o duplo assassinato 
na boate Baiuca na madruga-
da de sábado, cometido por 
dois moradores de Guapiaçu. 
O delegado Marcelo Ferrari 
deverá abrir o inquérito. O 
pedido ainda não chegou na 
delegacia. 

Eles também estão sendo 
investigados pelo Setor de 
Investigações Gerais (SIG) de 

Após prisões, 3º DP investiga 
dupla de assassinos da Baiuca

SEGURANÇAS MORTOS

Os assassinos dos dois 
seguranças na boatef 
foram detidos e presos 
no final de semana

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Baep prende 
procurado com 
R$ 7,6 mil em 
ponto de tráfico

Durante patrulhamen-
to de rotina, às 22h30 
deste domingo, 28, no 
cruzamento das ruas João 
Mesquita e General Gli-
cério, uma guarnição do 
Baep flagrou um jovem, 
de 25 anos, entregando 
algo para um homem em 
ponto conhecido como de 
tráfico. O usuário conse-
guiu fugir, mas o acusado 
foi detido 400 metros de-
pois quando tentava fugir 
pelos trilhos do trem. 

Com o suspeito foram 
apreendidos R$ 7.646,00, 
quatro porções de cocaína 
e uma porção de crack, 
além de um celular e três 
cartões bancários. 

Em pesquisa, os pms 
descobriram que eleera 
procurado.Material apreendido com os acusados; no detalhe fotos do seguranças assassinados

Arquivo Dhoje

Jacob e o amigo desaparecidos;  veículos das vítimas foram localizados

AMEAÇA DE MASSACRE

Polícia faz buscas nas casas de 
alunos da escola Miziara
A Polícia Civil fez busca e 
apreensões na manhã desta 
segunda-feira (29) na resi-
dência dos 4 adolescentes 
suspeitos de planejarem um 
massacre na escola José Felí-
cia Miziara, nos bairros João 
Paulo 2º, Luz da Esperança 
do e Jardim São Francisco.

Material recolhido
A polícia recolheu para perícia 
um computador, um desenho 
com uma caveira e o nome da 
escola e botas. O desenho su-
gere um ataque na escola. As 
informações são do delegado 
Hélio Fernandes dos Reis, do 
1º DP. 

Postagens
A polícia investiga os suspei-
tos por postagens de apologia 
ao nazismo e ameaças ao Mi-
ziara. 

Armas
No dia 15 de agosto, os 4 fo-
ram apreendidos. Eles es-
tavam com canivetes, facas, 
duas armas, os celulares e ou-
tros objetos. Entre as armas, 
um “revolver pequeno apa-
rentando ser de espoleta”, se-
gundo o boletim de ocorrên-
cia, além de uma espingarda 
de pressão. 

O possível massacre na esco-
la Miziara foi descoberto por 
outros alunos que viram as 
informações nas redes sociais. 

Pichação
Eles também picharam o ba-
nheiro feminino com a data 
em que ele ocorreria. Um 
inquérito policial investi-
ga todas as informações e os 
objetos encontrados. Após a 
denúncia feita pela direção da 
escola, eles foram afastados 
das aulas. 

Mobilização 
A informação do massacre 

mobilizou um grupo de apro-
ximadamente 200 pais que 
exigem da escola um esquema 
especial de segurança. Os ou-
tros alunos estão com medo e 
traumatizados. 

Biometria
Os pais afirmam que vão 
acionar a Secretaria Estadual 
de Educação na Justiça para 
conseguir o que pedem. Eles 
organizam uma passeata. 
A direção do Miziara teria 
aceitado colocar um sistema 
de biometria na entrada da 
escola para monitorar os alu-
nos, pais e visitantes. 

Policias do 1º Distrito cumpriram mandados na casa dos alunos

Abilio de Oliveira, natural de Ta-
nabi-SP, faleceu aos 93 anos de 
idade. Era viúvo de Sra. Valdevina 
de Lima Oliveira e deixa os filhos 
Gilmar (falecido), Gilberto, Gisel-
do, Paulo Cesar e Sandra. Será 
sepultado no dia 27/08/2022 às 
16h 30min, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista. 

Maria Esther Medina Magdalena, 
natural de Ponta Porã-MS, faleceu 
aos 101 anos de idade. Era viúva 

de Sr. Paulo Rocha Magdalena e 
deixa os filhos Norma Matilde (fa-
lecida), Maria Amélia, Paulo Ricar-
do, Cybele Yara, Maria José, Maria 
Vera Helena, Julio Breno Upiano, 
Osvaldo José Alexandre, Regina 
Paulo Semiramis e Paulo. Será se-
pultada no dia 27/08/2022 às 13h, 
saindo seu féretro do velório São 
Paulo para o Cemitério São Paulo. 
 
Alceu Mazetti, natural de Guapia-
çu-SP, faleceu aos 76 anos de idade. 
Era viúvo de Sra. Valdeci de Lourdes 

Fernandes Mazetti e deixa os filhos 
Andréa Márcia, Alessandra Cristina 
e Vanessa. Será sepultado no dia 
28/08/2022 às 17h, saindo seu fé-
retro do velório Jardim da Paz para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 
Antonio Vicente Parro, natural de 
Bálsamo-SP, faleceu aos 84 anos 
de idade. Era viúvo de Sra. Maria 
Aparecida Sabino Parro e deixa 
os filhos Cesar Antonio Parro, Cel-
so Luis Parro, Silvia Cristina Par-
ro Lopes e Fabio Luis Parro. Será 

sepultado no dia 28/08/2022 às 
16h 30min, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Durvalino Nunes de Oliveira, natu-
ral de Adolfo-SP, faleceu aos 70 anos 
de idade. Era casado com Sra. Ma-
ria Aparecida Gomide de Oliveira e 
deixa os filhos Valeria Aparecida, 
João Paulo, Diego e Durvalino Nu-
nes de Oliveira Filho. Será sepultado 
no dia 28/08/2022 às 11h, saindo 
seu féretro do velório Adolfo para 

o Cemitério Municipal de Adolfo. 
 
Silmara da Silva, natural de São Pau-
lo, faleceu aos 52 anos de idade. Era 
divorciado e deixa os filhos Alexan-
dre Henrique, Kahauan Henrique 
e Vitória Anne. Será sepultada no 
dia 28/08/2022 às 14h, saindo seu 
féretro do velório São João Batista 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Zilda Amancio Vani, natural de 
Poloni-SP, faleceu aos 89 anos 
de idade. Era viúva de Sr. Pedro 

Vani e deixa os filhos Neide, Ge-
nivaldo Antonio, Cleide, Anto-
nio Carlos e Julia Antonia. Será 
sepultada no dia 28/08/2022 às 
14h, saindo seu féretro do ve-
lório Municpal de Poloni para o 
Cemitério Municipal de Poloni. 
Moacyr Ravazzi, natural de São 
José do Rio Preto, faleceu aos 88 
anos de idade. Era solteiro. Será se-
pultado no dia 28/08/2022 às 17h, 
saindo seu féretro do velório Direto 
para o Cemitério Parque Jardim da 
Paz.

FALECIMENTOS E MISSAS

Potirendaba. O delegado João 
Otávio Spaca de Souza disse 
que não tem informações e 
que vai investigar as denún-
cias. Ele não adiantou quais 
são. A informação do delegado 
Hélio Fernandes, que lavrou o 
flagrante do primeiro detido, 
disse que eles são suspeitos 
de vários roubos e assaltos em 
Potirendaba, Uchôa, Cedral e 
Guapiaçu. 

Eles já estavam sendo 
investigados e a polícia de 
Potirendaba havia solicita-
do um mandado de busca e 
apreensão contra eles. O juiz 
de primeira instância negou. 
O Ministério Público apelou 
para o TJ, que ainda não ana-
lisou o recurso. 

Os dois homens detidos no 
sábado (27) e domingo (28) 
confessaram o crime e, após o 
Boletim de Ocorrência, foram 
transferidos para o CDP. Eles 
são suspeitos de assassinarem 
o agente penitenciário Fenan-
do Costa Chagas, 42, e Silmara 
da Silva (52), que trabalhavam 
coo segurança na casa notur-
na. Após uma briga logo após 
a meia noite, os dois foram re-
tirados por eles. Voltaram em 
uma moto roubada, armados, 
e mataram os dois. Não houve 
tempo para o socorro. 

Já eram investiga-
dos por diversos 
crimes; mandado 
de busca contra 
eles  havia sido ne-
gado pela Justiça

Divulgação Polícia Civil Arquivo PESSOAL

Divulgação Polícia Civil

Divulgação
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COMO VAI SUA SAÚDE PSIQUICA?!
Hoje tentaremos abor-

dar um pouco sobre o com-
portamento auto lesivo 
(cometidos a si mesmo), 
também conhecido como 
Automutilação!

Por se tratar de um tema 
muito complexo, iremos nos 
estender em alguns artigos 
posteriores sobre o assunto, 
pois não temos a pretensão 
de esgotar aqui, em breves 
palavras, um assunto muito 
delicado e complexo.

Automutilação é tratado 
como um fenômeno com-
plexo e multideterminado. 
Trata-se da interação entre 
fatores dos três níveis de 
seleção natural, genético, 
experiencial/aprendido e 
da cultura! 

Estes três níveis são ob-
servados comportamental-
mente, sendo que o fator 
do aprendizado é onde o 
terapeuta clinico atua com 
maior ênfase.

A prevalência desse fe-
nômeno está entre os ado-
lescentes, sendo que o sexo 
não é determinante para que 
ocorra, ou seja, pode se dar 
tanto em meninos quanto 
meninas. 

Trata-se, portanto, de 
um problema de saúde pú-
blica e uma realidade cada 
vez mais preocupante para 
pais e cuidadores, sendo 
que na escola a observação 
de determinados compor-
tamentos estão sendo cada 
vez mãos discutidos e ob-
servados em sala de aula 
enquanto fator de ajuda 
efetiva e posteriormente 
aos encaminhamentos ne-
cessários. 

O comportamento auto 
lesivo sempre foi silenciado, 
ora por quem pratica, ora 
pela sociedade. Contudo, o 
tema tem passado a figurar 
nas discussões multidisci-
plinares e entre autoridades 
de Estado, especialistas em 
saúde pública, médicos, 
enfermeiros, psicólogos em 
conjunto com a família ou 
rede de apoio da pessoa, 
a sociedade civil de forma 
geral, na participação em 
discussões de audiências 
públicas, de seminários e de 
eventos de uma forma geral.

A tomada de decisão 
acertada por parte dos en-
volvidos em ajudar a pessoa 
nessas condições ou quando 
se deparar com um caso de 
automutilação, será vol-
tado para a identificação, 
prevenção e redução da 
automutilação.

Em uma abordagem ini-
cial sobre a automutilação 
enquanto prática, percebe-
-se apresentar divergências 
em torno de sua classifica-
ção nos sistemas CID-10 e 
DSM-5, bem como em seu 
contexto histórico. 

Já em uma segunda aná-
lise, “a compreensão mais 
aprofundada do assunto e 
suas características impor-
tantes para reconhecer o 
comportamento auto lesivo, 
o que se deve fazer e o que 
se deve evitar diante de sua 
identificação, as medidas 
para prevenir sua prática e 
quais são as formas para se 
obter ajuda e tratamento”, 
são fatores fundamentais 
para se agir no acolhimento 
com ações práticas para se 
tratar tal comportamento. 

Aqui será abordado a 
automutilação sem intenção 
suicida, pois há o contrário, 
sendo que automutilação, é 
um comportamento ou ato 

de ferir a si mesmo delibera-
damente, e como resultado 
poderá provocar um dano 
imediato a uma parte do 
corpo, e que não é aceita 
pela sociedade, nem mesmo 
enquanto exibição.

Isso exclui comportamen-
tos auto lesivos espontâneos 
ou acidentais involuntários, 
por exemplo: transtornos 
alimentares ou abusos de 
drogas, ou comportamentos 
socialmente aceitos como 
tatuagem, piercing ou rituais 
religiosos.

Nos dicionários médi-
cos aparece designado de 
“alienação mental”, já no 
Dicionário de Psiquiatria 
conceitua-se tal fenômeno 
como o “ato de deformar ou 
maltratar a si mesmo, com a 
motivação de aliviar senti-
mentos, que em sua maioria 
se dá por cortes, queimadu-
ras, autogolpes, coçar até 
ferir, mordidas, interferência 
na ferida (arrancar a casca) e 
bater a cabeça”.

Na prática, a automu-
tilação é uma alternativa 
extrema encontrada pela 
pessoa para aliviar momen-
taneamente o sofrimento e 
esquecer a situação que a 
provocou, e que em tal situ-
ação, não foram encontradas 
alternativas mais eficazes 
para lidar com tamanha dor 
psíquica. 

Tal prática vem sendo 
cada vez mais observada sem 
que o meio social individual 
de cada pessoa, ou seja, sua 
condição de classe financeira 
social, seja fator de inclusão 
ou exclusão de tal fenômeno. 

Para tal fenômeno se faz 
necessário a ajuda de alguém 
de sua rede de apoio, encami-
nhando a pessoa para profis-
sionais especializados, como 
psiquiatras e psicólogos, que 
seriam designados para ofe-
recer ajuda a tal pessoa em 
sofrimento psíquico. 

Todo o processo deverá 
ser feito e conduzido sem 
julgamentos e com muito 
acolhimento. 

Nos próximos artigos ire-
mos dar continuidade sobre 
esse fenômeno complexo e 
multideterminado, cheio de 
nuances dolorosas e especi-
ficas para cada caso. 

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

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

*E-mail :  psicoro-
s e b a l l e s t e r o 1 9 6 7 @
g m a i l . c o m  /  i n s t a -
gram: @rosemeire_te-
rapeutaskinneriana / 
watts:(14)997215150.

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

SAÚDE PSICOLÓGICA

ROSEMEIRE
BALLESTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 

Aproveitar os dias quentes 
do verão em uma das belas 
praias do Nordeste brasileiro 
ficou mais fácil para os paulis-
tas. Entre 16 de dezembro até 
11 de fevereiro de 2023, a Azul 
Viagens vai aumentar a oferta 
de voos dedicados partindo 
de cidades do interior do es-
tado de São Paulo para alguns 
dos destinos turísticos mais 
procurados do Nordeste. 

Cidades
As cidades de Araçatuba, 
Bauru, Presidente Prudente, 
Ribeirão Preto e São José do 
Rio Preto ganharão voos di-
retos para Maceió (AL), Natal 
(RN), Salvador e Porto Segu-
ro (BA), Recife (PE), Forta-
leza (CE) e João Pessoa (PB) 
para atender a demanda da 
alta temporada de verão. 
Serão, ao todo, 405 voos de-

Rio Preto terá mais voos 
diretos para o Nordeste

ALTA TEMPORADA

Serão, ao todo, 405 voos 
dedicados partindo des-
sas cidades diratemen-
te para municípios mdo 
Nordeste

dicados partindo dessas ci-
dades, possibilitando que os 
Clientes paulistas cheguem 
aos destinos com um voo di-
reto, oferendo mais comodi-
dade.
 “O interior de São Paulo é um 
dos nossos principais merca-
dos, com muito engajamen-
to e o melhor share entre os 
mercados emissores. Por isso, 

estamos extremamente ani-
mados e felizes com os mais 
de 400 voos diretos partindo 
do interior de São Paulo para 
destinos no Nordeste, ofe-
recendo ao Cliente o melhor 
produto e a melhor experiên-
cia através de nossos parcei-
ros agente de viagens”, afirma 
Ricardo Bezerra, gerente Co-
mercial da Azul Viagens. 

“Além das diversas opções de 
voos, teremos novas rotas e 
voos exclusivos para Natal e 
Réveillon”, completa o execu-
tivo. 

Fim de semana
Em Rio Preto, com opção de 
voos diretos para Fortaleza, 
Natal, João Pessoa e Salvador 
às sextas e sábados.

Azul Viagens amplia opções de voos diretos para o Nordeste

Da REPORTAGEM
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Aproximadamente 10 to-
neladas de alimentos e mais 
de 1.300 peças de agasalhos e 
330 itens de higiene pessoal, 
calçados e cobertores foram ar-
recadados. Além disso, foram 
feitos mais de 100 cadastros 
de medula óssea e mais de 80 
doações de sangue. 

Este foi o resultado da cam-
panha Dia ‘D’oação, promovi-

APM e alunos de medicina arrecadam 
10 toneladas de alimentos e roupas

SOLIDARIEDADE

Campanha teve adesão 
da Secretaria da Saúde, 
Hemocentro e faculda-
des e mobilizou doado-
res de medula

Da REPORTAGEM
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da pela Associação Paulista de 
Medicina (APM) – Regional de 
Rio Preto, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde, 
o Hemocentro e as faculdades 
de medicina da Faceres, Uni-
lago e Famerp. 

Balanço
O balanço foi divulgado 

no último sábado, em evento 
na Sociedade de Medicina e 
Cirurgia que contou com a pre-
sença do secretário de Saúde, 
Aldenis Borim, de diretores da 
APM Rio Preto e alunos das 
faculdades.

As doações são fruto da 
gincana realizada entres as três 
instituições de ensino superior 
e foram entregues à Prefeitura 
de Rio Preto para destiná-las a 

instituições filantrópicas. 

Associação
Leandro Colturato, presi-

dente da APM rio-pretense, 
agradeceu aos estudantes a 
grande adesão à campanha. 
“Esse empenho que tiveram 
vai além do que vocês imagi-
nam. Ajudará quem realmen-
te precisa, as pessoas mais 
carentes e as que necessitam 
de transfusão de sangue e 
transplante de medula ós-
sea. Independentemente de 
ser uma gincana e de ter um 
ganhador, toda a sociedade 
será beneficiada. Agradeço de 
coração todos os envolvidos e 
a Secretaria de Saúde de Rio 
Preto que teve participação 
ativa na campanha”, afirmou. 

Borim destacou a intenção 
nobre da gincana. “A minha 
vida inteira trabalhei com 
formação de alunos e formar 
alunos é formar ser humano. 
O livro não forma seres hu-
manos, forma bons médicos. 
O ser humano, quem forma 
é a sociedade. Por isso, essa 
ação de hoje, além de benefi-
ciar pessoas, promover uma 
competição saudável, forma 
o ser humano que a sociedade 
espera e precisa”, ressaltou o 
secretário de Saúde. 

Além dos alimentos e rou-
pas, os estudantes também 
arrecadaram duas caixas de 
equipamentos de proteção 
individual (EPIs) que serão 
encaminhados aos profissio-
nais de saúde.

Após tratamento, macacos voltam à mata

Nesta segunda-feira (29) os 
dois macacos-prego que foram 
resgatados com sinais de into-
xicação foram reintroduzidos 
à natureza. 

Na primeira semana de 
agosto, dez macacos foram 
resgatados com sinais de vio-
lência. Desses dez, apenas três 
sobreviveram. 

Segundo Guilherme Guerra 
gestor do Zoológico de Rio 
Preto, foi quase um mês de 
tratamento dessas três fême-
as sobreviventes; uma ainda 
aguarda o laudo do ortopedista 
– pois foi submetida à cirurgia 
do fêmur. 

A Polícia Militar Ambiental 
acredita que a motivação dos 
ataques é a nova varíola que, 
por envolver o nome dos maca-

cos, possa estar criando um cli-
ma equivocado de medo entre 
a população. De acordo com 
Guerra, a suspeita de maus 
tratos tem embasamento nos 
sinais que apresentaram, tais 
como: desorientação, apatia e 
desiquilíbrio. Para o gestor, é 
fundamental que a população 
entenda que os primatas não 
fazem parte da cadeia de trans-
missão. “A nova varíola, apesar 
do nome, não é transmitida 
por macacos. Eles são vítimas 
assim como nós”, diz. 

Ainda segundo Guilherme, 
a soltura é a parte mais feliz 
do processo no que tange à 
reabilitação de animais silves-
tres. Todas passaram por uma 
série de exames que constaram 
negativo para doenças infec-
ciosas. 

Luiz Octávio Cavalheiro, 
Capitão da Polícia Militar 
Ambiental diz o quanto é gra-

tificante devolver o animal ao 
bando.

 “Aguardamos o reconheci-
mento do bando e em seguida, 

MEIO AMBIENTE
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ele já demonstra sinais de que 
se alegra por voltar à maca. 
É um trabalho maravilhoso”, 
menciona.

Ivan FEITOSA/SMCS
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LIbertadores
Athletico-PR e Palmeiras iniciam a dis-
puta por uma vaga na final da Liberta-
dores nesta terça-feira, às 21h30.

Serie B
O Novorizontino visita o Sport nesta 
terça-feira pela Série B do Campeonato 
Brasileiro, a partir das 20h30.

Mirassol vence o Botafogo no Maião 
e vai para a liderança do grupo

BRASILEIRO SERIE C

Da REPORTAGEM
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Mirassol e Botafogo en-
traram em campo na noite 
deste sábado (27) em duelo 
válido pela 2ª rodada do qua-
drangular do acesso da Série 
C do Campeonato Brasileiro. 
No estádio José Maria de 
Campos Maia, em Mirassol, 
os mandantes venceram por 
1 a 0 e Negueba foi o autor do 
único gol. 

Com o resultado, o Miras-
sol pula para a liderança do 
Grupo B, com quatro pontos, 
enquanto o Botafogo fica na 
vice-liderança, com três. 

A partida começou em rit-
mo lento, mas aos poucos o 
Mirassol conquistou o domínio 
do jogo e Negueba quase mar-
cou logo aos 11 minutos. O ata-
cante antecipou a marcação e 
em um cruzamento de Osman 
desviou com perigo em direção 
à meta adversária. 

Aos 20 minutos, Negueba 
foi quem abriu o placar no 
interior de São Paulo. Depois 
de uma boa troca de passes dos 
companheiros, ele recebeu na 
área e encheu o pé para acertar 
o canto do gol, sem chances de 
defesa para o goleiro Deivity. 

Pouco tempo depois, Pau-
linho cabeceou para fora após 
cruzamento de Camilo e per-

deu a chance de ampliar o pla-
car. Durante os primeiros 45 
minutos, o Botafogo chegou à 
pequena área apenas uma vez. 
Aos 39 minutos, Gustavo Xuxa 
bateu forte de fora da área, mas 
a bola parou no goleiro Darley. 

Nos minutos iniciais da se-
gunda etapa, uma boa chance 
para o time de Ribeirão Preto. 
Salatiel desviou uma bola 

levantada na área, mas ela foi 
travada pelo lateral Léo Duar-
te. Os jogadores do Botafogo 
pediram pênalti, mas o juiz 
mandou seguir. Na parte final, 
o Botafogo quase alcançou 
o empate. Em um lance que 
partiu pelo lado direito, a bola 
sobrou para Vidal que chutou 
forte, mas Darley defendeu. 
Salatiel chutou cruzado e, mais 

uma vez, o goleiro do Mirassol 
desviou para escanteio. Pela 
terceira rodada, o Mirassol vai 
enfrentar o Volta Redonda-RJ 
no próximo domingo (4), às 
19h, no estádio Raulino de 
Oliveira, em Volta Redonda 
(RJ). O Botafogo também joga 
fora de casa no domingo (4), 
mas às 15h, diante da Apare-
cidense-GO.

Com o resultado, o Mirassol pula para a liderança do Grupo B, com quatro pontos,

Pela terceira rodada, 
o Mirassol vai en-
frentar o Volta 
Redonda no 
próximo domingo 
(4), às 19h, em 
Volta Redonda (RJ)

Em uma tarde tranquila 
de sábado, o Weilers entrou 
em campo para enfrentar a 
equipe de Rondonopolis-MT, 
o Hawks. Ambos vinham de 
vitórias em suas estreias e era 
um jogo muito esperado por 
ambos os times e mais uma 
vez o Weilers dominou o opo-
nente e conseguiu um placar 
de 42 a 0.

Esta que foi a segunda 
partida do Weilers no Cam-
peonato Brasileiro de Futebol 
Americano e marcou a estreia 
do norte americano Ricky Jo-

FOOTBALL

Weilers vence mais uma no Brasileiro
nes que além de ter feito uma 
excelente partida, ainda con-
seguiu uma interceptação para 
deixar ainda mais empolgada a 
torcida rio-pretense. 

O Weilers conquistou mais 
de 325 jardas ofensivas, en-
quanto o Hawks teve apenas 56 
jardas ofensivas. Um domínio 
total por parte da defesa do 
Weilers que não deu espaço 
e o ataque mostrou que não 
brinca em serviço. Foram seis 
tochdowns ao todo, sendo 
três anotados pelo quarter-
back norte americano Cody 
Lamoreaux, dois touchdowns 
de Thallys e um touchdown 
para Felipe Nunes. E como 

destaque defensivo fica para 
o experiente jogador de linha 
defensiva Renan, que conse-
guiu 3 sacks e 4 tackles for 
loss, mostrando toda força da 
defesa do Weilers. 

“Nossa defesa foi muito 
imponente. Nossa equipe es-
tudou muito com a comissão 
técnica o time do Rondopono-
lis que conta com dois atletas 
americanos, mas hoje a gente 
veio com vontade de mostrar 
nossa evolução e que esta-
mos na briga para conseguir 
uma vaga nas finais”, afirmou 
Renan Emanual, jogador de 
Defesa do Weilers. 

“Foi uma excelente vitória, 

o time segue entrosado, tive-
mos o retorno de alguns atletas 
lesionados, o reforço do Ricky 
que é um excelente atleta, 
então sinto que fizemos nosso 
trabalho. Mas para mim sinto 
que não foi meu melhor jogo, 
apesar dos três touchdowns, 
eu cometi alguns erros e irei 
melhorar para os próximos 
jogos”, disse Cody Lamoreaux. 

Próxima
O Weilers agora se isola 

como líder no grupo C do 
Campeonato Brasileiro e viaja 
para Brasilia no dia 11/9 para 
enfrentar a equipe Leões de 
Juda as 11h. 

MUNDIAL DE VÔLEI

Brasil supera Japão e se classifica às oitava
O Brasil se classificou ante-

cipadamente às oitavas de final 
do Mundial de Vôlei masculino 
ao derrotar a seleção do Japão 
neste domingo (28), por 3 sets 
a 0 (25/21, 25/18 e 25/16) , na 
Arena Stozice, em Ljubliana, 
capital da Eslovênia. Dife-
rentemente da estreia tensa 
na última sexta (26) - o país 
venceu Cuba de virada por 3 
sets a 2 – na manhã de hoje o 
time comandado pelo técnico 
Renan Dal Zotto demonstrou 
em quadra determinação para 
buscar o tetracampeonato 
mundial. 

“Sabíamos que seria um 
jogo tenso, pois o Japão vem 
crescendo a cada ano e exige 

muito dos adversários. Inicia-
mos com dificuldades com o 
saque deles, mas tivemos pa-
ciência e nos reorganizamos. 
Tivemos 40 bolas defendidas 
que geraram contra-ataques, 
enquanto os japoneses tiveram 
30. Este é um dado importan-
te, pois mostra como nosso 
sistema de bloqueio e defesa 
funcionou bem hoje. Ficamos 
felizes pela classificação an-
tecipada e pela evolução do 
time”, analisou Dal Zotto após 
o confronto, em depoimento 
à Confederação Brasileira de 
Vôlei (CBV). 

Com a segunda vitória se-
guida, a seleção lidera o Gru-
po B, com cinco pontos, um 
a mais que Cuba, segunda 
colocada. Já classificados às 
oitavas, os brasileiros voltam 

Weilers vence mais uma no Brasileiro

a competir na terça-feira (30), 
às 6h (horário de Brasília), 
em confronto contra o Catar, 
último jogo da fase da primeira 
fase. 

Neste domingo, o maior 
pontuador em quadra foi o 
ponteiro Leal, que anotou 17 
pontos (13 de ataque, dois 
de bloqueio e dois de saque). 
Assim como na esteia, a expe-
riência do oposto Wallace tam-
bém fez a diferença na partida: 
somou sozinho 13 acertos (11 
no ataque e dois no bloqueio). 

“Fizemos um belo jogo, e 
evoluímos em relação à es-
treia. Esta é uma vitória muito 
importante, trouxe mais con-
fiança. Estamos no caminho 
certo. Eu estou fazendo o meu 
trabalho como cada um aqui 
na equipe”, comemorou Leal. 

Agência BRASIL

Brasil supera Japão e se classifica às oitavas do Mundial de Vôlei

Da REPORTAGEM

Rio Preto 
vence 
e lidera 
Liga APV

As meninas do vôlei 
Rio Preto seguem invictas 
na Liga APV (Associação 
Pró Voleibol). Neste sá-
bado (27)  jogando em 
casa, no ginásio Monta-
nhez, a equipe bateu São 
João da Boa Vista, por 
3 sets a 0, com parciais 
de 25/21, 25/9 e 25/20, 
alcançou a liderança iso-
lada da competição e,  se 
aproximou da classifica-
ção para à semifinal. 

Agora, em três jogos, 
o time rio-pretense tem 
três vitórias e segue sem 
perder nenhum set na 
Liga APV. “Além da im-
portância de mantermos 
essa invencibilidade e já 
quase estarmos classifi-
cados para a fase final, o 
time está evoluindo bem 
e amadurecendo nas de-
cisões dentro de quadra”, 
afirmou o técnico Ade-
nilson Ambrozio, que já 
projetou o duelo contra 
Santos, pelo Campeonato 
Paulista. 

“A sequência de jogos 
está dando um bom ritmo 
de jogo para a equipe. 
Acredito que contra San-
tos a gente vai fazer um 
grande jogo e quem sabe 
buscar a primeira vitória 
no Paulista”, finalizou. 

No próximo sábado, 
3, as meninas do vôlei 
Rio Preto vão até Santos, 
onde encaram as donas 
da casa, o Realizar/Fu-
pes/TCDS, no ginásio do 
Santos Tênis Clube, às 
19h, em busca da primei-
ra vitória no Campeonato 
Paulista.

Divulgação

Marcos Freitas/Agência Mirassol 

Marcelo Schaffauser

Reprodução/Twitter

Divulgação/Weilers
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA 
CONTRATADA: BOM IMPRESSO EIRELI
EMPENHOS 15571/22 E 15561/22
Notifico derradeiramente o representante legal da contratada, para 
entregarem no prazo de 24 horas, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, a quantidade de 2.372 unidades do item referentes aos empenhos 
supramencionados. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ROMA COMERCIAL LTDA
EMPENHO 18045/22
CONTRATADA: ECOMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 6129/22
Ficam indeferidas as prorrogações solicitadas. 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
DECISÃO
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
EMPENHO 3684/22, 3698/22 E 3700/22
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento contratual por parte 
da empresa referente aos empenhos em epígrafe. Considerando que foram 
finalizadas as entregas. DECIDO: EXTINGUIR a penalidade anteriormente 
aplicada de multa de 20% do valor referente às obrigações contratuais não 
cumpridas. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA
EMPENHO 10624/22 E 10633/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega total dos 
empenhos supramencionados, DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da 
Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar 
pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência implicará 
em rescisão contratual e penalidades administrativas. Com fundamento no 
Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, II do contrato, 
aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 2,4% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o não 
cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da penalização. SMS 
ALDENIS BORIM.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
1. Pregão eletrônico 513/20 – Contrato: PRE/0022/21
Contratada: Staff’s Recursos Humanos Ltda
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 meses o 
prazo de vigência do contrato supramencionado. SME – Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2022
CONTRATO Nº COC/0022/22
CONTRATADA: MBM BAR EIRELI
OBJETO: Concessão Onerosa de uso, a Unidade Comercial identificada 
como Banca nº 11, com área útil de 11,35 m2 a ser utilizada com área de 
armazenamento/conservação dos gêneros a serem comercializados – SMAA 
– Antonio Pedro Pezzuto Junior - Prazo de vigência: 5 anos – Valor Total 
R$51.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2022
CONTRATO Nº COC/0023/22
CONTRATADA: GILVANA BORGES LOURENÇO 13340036888
OBJETO: Concessão Onerosa de uso, a Unidade Comercial identificada 
como Banca nº 19, com área útil de 11,35 m2 a ser utilizada com área de 
armazenamento/conservação dos gêneros a serem comercializados – SMAA 
– Antonio Pedro Pezzuto Junior - Prazo de vigência: 5 anos – Valor Total 
R$3.700,00
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2022
CONTRATO Nº COC/0024/22
CONTRATADA: ADONAI CORREIA BARANEK 45499083860
OBJETO: Concessão Onerosa de uso, a Unidade Comercial identificada 
como Banca nº 28, com área útil de 11,35 m2 a ser utilizada com área de 
armazenamento/conservação dos gêneros a serem comercializados – SMAA 
– Antonio Pedro Pezzuto Junior - Prazo de vigência: 5 anos – Valor Total 
R$8.500,00
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 004/2022
CONTRATO Nº COC/0025/22
CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRABALHO DE PRODUÇÃO EM 
PANIFICAÇÃO E AFINS DE S.J. RIO PRETO - COOPÃO
OBJETO: Concessão Onerosa de uso, a Unidade Comercial identificada 
como Banca nº 04, com área útil de 11,35 m2 a ser utilizada com área de 
armazenamento/conservação dos gêneros a serem comercializados – SMAA 
– Antonio Pedro Pezzuto Junior - Prazo de vigência: 5 anos – Valor Total 
R$3.350,00
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2022
CONTRATO Nº TOP/0035/22
CONTRATADA: LGR CONSTRUTORA LTDA
OBJETO Contratação de empreitada de mão de obra com fornecimento de 
materiais e equipamentos visando a execução da obra de construção de muro 
e portões de divisa na E.M. Egydio Zani (Rua Rosa Antônia Da Silva Azevedo, 
B. Egydio Zani) – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Prazo de vigência: 
345 dias – Valor Total R$1.021.711,28
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 30/2022
CONTRATO Nº TOP/0036/22
CONTRATADA: CAPI ENGENHARIA LTDA
OBJETO Contratação de empreitada de mão de obra com fornecimento de 
materiais e equipamentos visando a execução da obra de recuperação de 
erosões dos Lagos 2 e 3 da Represa Municipal – SMO – Israel Cestari Júnior- 
Prazo de vigência: 195 dias – Valor Total R$449.696,96
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 338/2022
CONTRATO nº PRE/0172/22
CONTRATADA: NEXT MEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 
PRODUTOS MEDICOS LTDA
OBJETO: Aquisição de foco cirúrgico móvel para o Hospital Municipal – Item 
1– SMS - Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Total: R$31.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 431/2022
ATA Nº 0705/22
CONTRATADA: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de cartuchos e toners - Valores Unitários - Item 1 
- R$32,00; Item 2 – R$35,99; Item 3 - R$68,99; Item 14 – R$54,99; Item 17 
- R$36,00; Item 18 – R$36,00; Item 19 - R$36,00; Item 20 – R$36,00; Item 

26 - R$29,70; Item 27 – R$29,80; Item 28 - R$34,99; Item 29 – R$34,99; Item 
30 - R$25,00 - SMA – Adilson Vedroni– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 431/2022
ATA Nº 0706/22
CONTRATADA: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME
OBJETO: Fornecimento de cartuchos e toners - Valor Unitário - Item 42 - 
R$68,00 - SMA – Adilson Vedroni– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 392/2022
CONTRATO nº PRE/0173/22
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
OBJETO: Aquisição de carro de refeição (térmico) para o Hospital Municipal – 
Item 1– SMS - Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Total: R$96.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 443/2022
CONTRATO nº PRE/0174/22
CONTRATADA: MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI
OBJETO: Aquisição de aparelho de ar condicionado split em atendimento ao 
Complexo Swift de Educação e Cultura – Item 1– SME – Fabiana Zanquetta 
de Azevedo - Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Total: R$40.400,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 435/2022
ATA Nº 0707/22
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MOVEIS V.V. LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de material hidráulico - Valores Unitários - Item 3 - 
R$87,50; Item 4 – R$8,95; Item 13 – R$1.068,98 - SME – Fabiana Zanquetta 
de Azevedo – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 435/2022
ATA Nº 0708/22
CONTRATADA: FZ DE CASTRO ME
OBJETO: Fornecimento de material hidráulico - Valores Unitários - Item 2 - 
R$22,85; Item 9 – R$150,90; Item 12 – R$373,54 - SME – Fabiana Zanquetta 
de Azevedo – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 435/2022
ATA Nº 0709/22
CONTRATADA: FERNANDO ROGERIO MARTIN - ME
OBJETO: Fornecimento de material hidráulico - Valores Unitários - Item 10- 
R$137,00; Item 11 – R$327,00 - SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – 
Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 435/2022
ATA Nº 0710/22
CONTRATADA: DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OBJETO: Fornecimento de material hidráulico - Valor Unitário - Item 8- 
R$160,00 - SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo de vigência: 12 
meses.    

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 430/2022 – Processo n.º 13.625/2022
Objeto: registro de preços para aquisição de postes de concreto e tela de 
alambrado. Secretaria Municipal de Serviços Gerais. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 17/08/2022, sendo adjudicados os itens às empresas 
declaradas vencedoras: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E 
FERRAGENS EIRELI (item 3) e LUCAS LAURIANO CANALLE 41420875841 
(itens 1, 2). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da Cunha 
Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Ulisses Ramalho de Almeida - Secretário Municipal de 
Serviços Gerais.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 453/2022 – Processo n.º 13.974/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS 
DE AR E PROTETORES RADIAIS PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA 
MUNICIPAL - DEPTO DE TRANSPORTES. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO. Sessão pública realizada on-line com início dia 
22/08/2022, sendo adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: 
VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA ( itens 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 
13, 14 e 15) e ZEUS COMERCIAL EIRELI ( itens 6, 7, 8 e 9). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Adilson Vedroni - Secretário Municipal de Administração.
AVISO
EXTRATO DA SESSAO
Pregão Eletrônico: 463/2022- Processo 13.856/2022
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de aplicação de 
concreto simples, serviços e agregados nas vias públicas do município. 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. Sessão pública 
realizada on line dia 29/08/2022, o pregão eletrônico restou FRACASSADO, 
uma vez que a única empresa participante não apresentou os documentos de 
habilitação. Adriana Tápparo – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2022 – 
PROCESSO Nº 11.468/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de ventilador pulmonar. Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 01/09/2022 às 10:00h para continuidade dos trabalhos 
– Adriana Tápparo - Pregoeira.
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 300/2022 – 
PROCESSO Nº 12.501/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de seringas. Secretaria Municipal 
de Saúde. Fica redesignada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 31/08/2022 às 10:00h para continuidade dos trabalhos – 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 406/2022 – 
PROCESSO Nº 13.277/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de curativo em lesões 
crônicas. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 01/09/2022 às 09:00h para 
continuidade dos trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 415/2022 – 
PROCESSO Nº 13.424/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais hospitalares. 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada 
do pregão em epígrafe para o dia 01/09/2022 às 11:00h para continuidade dos 
trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 447/2022 – 
PROCESSO Nº 13.771/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de capacetes de motociclista para 
a  Guarda Civil Municipal. Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e 
Segurança. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 31/08/2022 às 10:30h para continuidade dos trabalhos – 
Adriana Tápparo - Pregoeira.

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 467/2022 – 
PROCESSO Nº 13.920/2022. 
Objeto: Aquisição d equipamentos de informática. Secretaria Municipal de 
Habitação. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 31/08/2022 às 11:00h para continuidade dos trabalhos – 
Celia Candida Faria - Pregoeira.
COMUNICADO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 505/2022 - PROCESSO N.º 
14.287/2022
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de caixas 
de exaustão, caixas de ventilação, exaustores e ventiladores para o Hospital 
Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. 
Informamos a todas as empresas que retiraram o edital e demais interessados 
que, foi retificado o item 1.4 do capitulo IV com a inclusão da alínea “d” – 
Visita técnica obrigatória e o Anexo VII. Fica redesignada a data para o 
processamento do pregão para o dia 14/09/2022, às 08:30 hs, no site www.
riopreto.sp.gov.br - “PORTAL DE COMPRAS”. A retificação está disponibilizada 
no Portal de Compras juntamente com o Edital retificado. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DESPACHO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 022/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA COMPLEMENTAR DO TEATRO 
HUMBERTO SINIBALDI NETO (ACESSIBILIDADE DO ENTORNO E 
ADEQUAÇÃO DO LOCAL DA PLATÉIA) – SEC. MUN. OBRAS – Tendo em 
vista que a Comissão Municipal de Licitações declarou inabilitada no certame 
a empresa KAV ENGENHARIA RIO PRETO LTDA em razão dessa empresa 
não ter apresentado na integralidade o documento que consta do item 5.5.2 do 
edital e, por isso, restou prejudicada a análise quanto ao atendimento do que 
foi exigido nos itens 5.5.2.1 e 5.5.3 do instrumento convocatório, com fulcro 
no § 3º do art. 48 da Lei Federal nº 8666/93, fixo a licitante o prazo de 8 (oito) 
dias úteis para a apresentação de nova documentação (em envelope lacrado) 
escoimada das causas de sua inabilitação, a qual deverá ser protocolada até 
às 17 horas do dia 12/setembro/2022 na Diretoria de Compras e Contratos (2º 
andar do Paço Municipal). Ocorrendo o protocolo dessa nova documentação, 
fica designado o dia 13/setembro/2022 às 08:30 horas para a sessão pública 
de abertura do envelope contendo a nova documentação de Habilitação. 
Publique-se para ciência e para que surta os efeitos legais. Israel Cestari 
Junior – Sec. Mun. de Obras.
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° 511/2022, processo 14.238/2022 
objetivando a aquisição de manequim bissexual de simulação para o Núcleo 
de Educação em Urgência. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 13/09/2022 às 14h00min e abertura a partir 
das 14h02min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
REDESIGNAÇÃO DE DATA DA ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE DATA
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.brWBC6/, o pregão eletrônico n° 518/2022, processo 14.289/2022 
objetivando 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. Fica redesignada 
a data de recebimento das propostas para o dia 13/09/2022 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° 524/2022, processo 14.315/2022 
objetivando a aquisição de poltrona hospitalar reclinável par acompanhante, 
para o Hospital Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 14/09/2022 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° 525/2022, processo 14.317/2022 
objetivando a contratação de empresa para serviço de certificação de 
qualidade do Laboratório Municipal de Patologia Clínica. Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 13/09/2022 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° 526/2022, processo 14.331/2022 
objetivando a aquisição de suprimentos de informática em atendimento as 
Unidades Escolares. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 13/09/2022 às 13h30min e abertura a partir 
das 13h32min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
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EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO ADITIVO
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da EMPRO)
TERCEIRO TERMO ADITIVO N° 021/2022
CONTRATO ORIGINÁRIO Nº: 060/2019
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA EPP.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços e Sistemas 
de Processo Legislativo e Compilação de Legislação Municipal, incluso sua 
licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem, conforme 
especificações técnicas e condições de execução contidas no anexo I, do 
edital do Pregão Eletrônico n.º 009/2019.  
VALOR: R$ 213.746,63 (Duzentos e treze mil reais, setecentos e quarenta e 
seis reais e sessenta e três centavos)
VIGÊNCIA: 04 de setembro de 2022 a 03 de setembro de 2023
DATA DO CONTRATO: 18 de agosto de 2022.
São José do Rio Preto/SP, 29 de agosto de 2022. 
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.931 DE 26 DE AGOSTO DE 2022
REVOGA, a cessão da servidora municipal ANA CAROLINA RODRIGUES 
POLICARPO HASS, concedida pela Portaria n.º 35.838 de 22 de dezembro 
de 2021, em razão da classificação obtida no Processo de Relotação de 
Agentes Administrativos, Atendentes e Escriturários – PRAA, instituído pela 
Portaria nº 36.925 de 07 de janeiro de 2022, surtindo os efeitos desta a partir 
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de 01 de setembro de 2022.
PORTARIA N.º 36.932 DE 26 DE AGOSTO DE 2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto n.º 17.683 de 13 de janeiro de 2017,
 Considerando o Processo de Relotação de Agentes Administrativos, Atendentes e Escriturários – PRAA, instituído 
pela Portaria nº 36.925 de 07 de janeiro de 2022, bem como a publicação da classificação efetuada através da Portaria 
nº 36.528 de 14 de junho de 2022;
Considerando que em 15 de agosto de 2022 foi dada posse e exercício aos novos servidores aprovados no Concurso 
Público nº 04/2019, para o cargo de Agente Administrativo;
RESOLVE:
Art. 1º Relotar os servidores estatutários de acordo com a classificação obtida no Processo de Relotação de Agentes 
Administrativos, Atendentes e Escriturários – PRAA, Portaria nº 36.925 de 07 de janeiro de 2022, conforme segue:

SERVIDOR(A) SECRETARIA 
ORIGEM

SECRETARIA 
RELOTAÇÃO EFEITOS

ALESSANDRA PERPETUA DE CARVALHO DOS 
SANTOS EDUCAÇÃO TRÂNSITO 01/09/2022
ALINE CRISTINA DE LEMOS ASSISTÊNCIA PLANEJAMENTO 01/09/2022
ALINE MARIA BARRETO DA SILVA  EDUCAÇÃO AGRICULTURA  01/09/2022
ANA CAROLINA RODRIGUES POLICARPO HASS ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO 01/09/2022
CLEBER JOSE DA SILVA EDUCAÇÃO FAZENDA 01/09/2022
DANIELLE MUNHOZ SARDI SAÚDE ADMINISTRAÇÃO 01/09/2022
FLAVIA HELOIZA DA SILVA EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE 01/09/2022
LUCAS VINICIUS GONCALVES SANT ANA SAÚDE CULTURA 01/09/2022
MARIA APARECIDA VILLA EDUCAÇÃO MULHER 01/09/2022
MILTON CARLOS DA SILVA RODRIGUES SAÚDE EDUCAÇÃO 01/09/2022
ROSEMEIRE RONCATO GONCALVES EDUCAÇÃO FAZENDA 29/08/2022
WILLIANS VASQUES DO NASCIMENTO SAÚDE FAZENDA 29/08/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA N.º 36.933 DE 26 DE AGOSTO DE 2022
RELOTA, o(a) servidor(a) ANA CAROLINA DE ARAUJO BUENO da Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria 
Municipal de Educação, surtindo os efeitos desta a partir de 01 de setembro de 2022.
ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.935 DE 26 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, JOAO MARCOS CASA GRANDE TERENCIO para substituir o(a) servidor(a) JOAO BATISTA 
LOURENCATO – ocupante da função de confiança gratificada – Coordenador Executivo de Políticas Públicas – 
Nível II - FG.103.7, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 
30/08/2022 a 08/09/2022.
ISRAEL CESTARI JUNIOR
Secretário Municipal de Obras

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.936 DE 26 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, ANA BEATRIZ MENEZES ALVARENGA LEOVERGILIO para substituir o(a) servidor(a) DANIELE 
CRISTINA DE ASSIS GOMES – ocupante da função de confiança gratificada – Coordenador Executivo de Políticas 
Públicas – Nível III – FG.103.6, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período 
de férias, de 31/08/2022 a 09/09/2022.
ALDENES ALBANEZE BORIM
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO Nº 19.278
DE 29 DE AGOSTO DE 2022.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições e de acordo com os artigos 6º e 7° da Lei nº 14.046, de 02 de dezembro de 2021,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 122.864,70 
(cento e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais, setenta centavos), para reforço de dotação orçamentária 
a seguir descrita:
I – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 4 -------------------------------------------R$ 50.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.01.04.122.0002.2003.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
II – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 10 -----------------------------------------R$ 40.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.02.05.153.0002.2015.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
III – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 36 -----------------------------------------R$ 10.000,00
Programa 10 – Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil
01.06.06.182.0010.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Ficha 491 ---------------------------------------R$ 1.760,00
Programa 28 – Comunicação e Transparência
11.01.04.131.0028.2027.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Ficha 490 ---------------------------------------R$ 21.104,70
Programa 28 – Comunicação e Transparência
11.01.04.131.0028.2026.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 1 -------------------------------------------R$ 11.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.01.04.122.0002.2003.3390.14.01 – Diárias civil
II – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 9 -------------------------------------------R$ 8.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.02.05.153.0002.2015.3390.36.01 – Outros serviços de terceiros pessoa física
III – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 55  ----------------------------------------R$ 29.400,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.09.04.122.0002.2001.3390.36.01 – Outros serviços de terceiros pessoa física
IV – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 56  ----------------------------------------R$ 41.600,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.09.04.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
V – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 34  ----------------------------------------R$ 10.000,00
Programa 10 – Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil
01.06.06.182.0010.2001.3390.30.01 – Material de consumo
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 349 ---------------------------------------R$ 1.760,00
Programa 4 – Gestão Estratégica e Desenvolvimento Institucional de Políticas Públicas
08.01.04.121.0004.2040.3390.36.01 – Outros serviços de terceiros pessoa física
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
Ficha 645 ---------------------------------------R$ 21.104,70
Programa 17 – Modernização da Mobilidade Urbana e Segurança Pública
18.01.26.782.0017.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 6.000.000,00 
(seis milhões de reais), para reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
Ficha 651 ---------------------------------------R$ 319.000,00
Programa 17 – Modernização da Mobilidade Urbana e Segurança Pública
18.02.26.244.0017.2001.3390.30.03 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
Ficha 653 ---------------------------------------R$ 5.616.000,00
Programa 17 – Modernização da Mobilidade Urbana e Segurança Pública
18.02.26.244.0017.2001.3390.39.03 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
Ficha 654 ---------------------------------------R$ 65.000,00
Programa 17 – Modernização da Mobilidade Urbana e Segurança Pública
18.02.26.244.0017.2001.3390.40.03 – Serviços de tecnologia da informação e comunicação-PJ
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 3º decorrem do provável excesso de 
arrecadação na rubrica de receita 102 no exercício de 2022, nos termos do que dispõe o inciso II §1º e § 3º do artigo 
43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 2022/2025 e LDO 2022, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 29 de agosto de 2022, 170º Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

LEI Nº 14.233
DE 25 DE AGOSTO DE 2022.
Inclui, no Calendário Oficial do Município, o Dia Municipal do Biomédico, a ser comemorado, anualmente, no dia 20 
de novembro.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto � SP, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído, no Município de São José do Rio Preto, o “Dia Municipal do Biomédico”, a ser comemorado, 
anualmente, no dia 20 de novembro.
Art. 2º A Câmara Municipal, em decorrência de legislação própria, poderá realizar solenidade pertinente ao disposto no 
artigo 1º, conferindo homenagem a profissionais a serem escolhidos em comum acordo pela entidade representativa 
da categoria e o autor da propositura.
Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de verbas próprias orçamentárias, suplementadas, 
se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local. 
Autógrafo nº 15.792/2022
Projeto de Lei nº 089/2022
Autoria da propositura: Ver. Renato Pupo de Paula

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 60/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 70/2022
Objeto: Aquisição de tubos em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), diâmetro nominal (DN) / diâmetro interno (DI) 
Ø 400 mm, Ø 500 mm e Ø 800 mm, lisos internamente e corrugados externamente, para utilização no sistema de 
esgotamento sanitário de São José do Rio Preto/SP e distritos.
Contratada: GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI
Ordem de Fornecimento nº 131/2022, recebida em 25.08.2022. Valor: R$ 252,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Item: 4
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2022 – PROCESSO SICOM 3261/2022
Objeto: Aquisição de pá carregadeira de rodas, zero, nova, fabricação nacional, com kit de revisões durante o período 
de garantia.
Sessão pública realizada on line no dia 12.08.2022, sendo adjudicado o objeto à vencedora SOTREQ S/A para o item. 
A empresa VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A, apresentou recurso sendo NEGADO O PROVIMENTO. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2022 – PROCESSO SICOM 3261/2022
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 26.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 76/2022, Processo SICOM 3316/2022 objetivando a Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo no valor 
do contrato o fornecimento de peças e materiais necessários às manutenções, higienização, desinstalação, 
reinstalação e recarga de gás em aparelhos condicionadores de ar do SeMAE tipo janela e tipo split hi-wall.
Prazo de execução: 12 meses. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 13.09.2022, às 08h30 e abertura a 
partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no portal 
de compras. 
S. J. Rio Preto, 24.08.2022 - João Marcelino Ruiz - Gerente Administrativo-Financeiro.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA - Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 08/06/94, 
justificamos que o pagamento em questão está sendo efetuado independente de sua ordem cronológica, para dar 
continuidade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de interesse público. # 
CREDOR Nº 1214001 – PWR Serviços Elétricos e Eletrônicos Ltda. Valor: R$ 39.907,35. Motivo: Para que não 
haja prejuízo na execução de serviços essenciais desta autarquia. Publicada por afixação no local de costume, e 
pela imprensa local. 
S.J.R.P., 29.08.2022. João Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro / Nicanor Batista Júnior – Superintendente.
Extrato de Portaria nº 95 de 26/08/2022 – CONCEDE ARTIGO 1º. - Ao (s) servidor (es), abaixo relacionado (s), 
prêmio por assiduidade, conforme Lei Complementar n.º 05/90, artigo 119 e 120, com nova redação dada pelas Leis 
Complementares n.º 147 de 14/05/2002, n.º 609 de 22/11/2019 e nos termos dos Decretos n.º 16.868 de 30 de agosto 
de 2013, nº 18.621 de 23/07/2020 e Portaria SeMAE nº 049 de 21/07/2020:
ADAO ALVES DA SILVA, AGENTE DE SANEAMENTO, matrícula 42, lotado(a) na DIVISÃO DEMANUTENÇÃO DE 
REDES E RAMAIS DE ESGOTO CIVIL E AMBIENTAL, referente ao período aquisitivo de 01/08/2017 à 31/07/2022, e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/08/2022 à 31/07/2027.
CARLOS HENRIQUE BELLORIO, AGENTE DE SANEAMENTO, matrícula 52, lotado(a) na DIVISÃO DE 
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 à 28/07/2022, e que deverá ser 
usufruído dentro do período concessivo de 29/08/2022 à 28/07/2027.
CELSO ANTONIO GALAVOTI, AUXILIAR OP. DE SANEAMENTO, matrícula 66, lotado(a) na DIVISÃO DE OPERAÇÃO 
DE POÇOS E RESERVATÓRIOS, referente ao período aquisitivo de 01/08/2017 à 31/07/2022, e que deverá ser 
usufruído dentro do período concessivo de 01/08/2022 à 31/07/2027.
CESAR MAURICIO BRAGUINI, AGENTE ADMINISTRATIVO, matrícula 21, lotado(a) na COORDENADORIA DE 
CONTROLES INTERNOS, referente ao período aquisitivo de 01/08/2017 à 31/07/2022, e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 01/08/2022 à 31/07/2027.
DOMINGOS DOS SANTOS SILVA, AGENTE DE SANEAMENTO, matrícula 43, lotado(a) na DIVISÃO DE 
MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ESGOTO CIVIL E AMBIENTAL, referente ao período aquisitivo de 
01/08/2017 à 31/07/2022, e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/08/2022 à 31/07/2027.
EDSON ANTONIO FERNANDES, AUXILIAR OP. DE SANEAMENTO, matrícula 72, lotado(a) na DIVISÃO DE 
MEDIÇÃO E FATURAMENTO, referente ao período aquisitivo de 01/08/2017 à 31/07/2022, e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 01/08/2022 à 31/07/2027.
JOSE ANTONIO SIMOES, AGENTE DE SANEAMENTO, matrícula 82, lotado(a) na DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE 
REDES E RAMAIS DE ESGOTO CIVIL E AMBIENTAL, referente ao período aquisitivo de 01/08/2017 à 31/07/2022, e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/08/2022 à 31/07/2027.
JOSE PEREIRA DE SOUZA, AGENTE DE SANEAMENTO, matrícula 81, lotado(a) na DIVISÃO DE MANUTENÇÃO 
DE REDES E RAMAIS DE ESGOTO CIVIL E AMBIENTAL, referente ao período aquisitivo de 01/08/2017 à 31/07/2022, 
e que deverá ser usufruído dentro do período
concessivo de 01/08/2022 à 31/07/2027.
LUCI MARA RIBEIRO, AUXILIAR OP. DE SANEAMENTO, matrícula 23, lotado(a) na GERENCIA DE OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO - ESGOTO, referente ao período aquisitivo de 01/08/2017 à 31/07/2022, e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 01/08/2022 à 31/07/2027.
RENATA PAULA DOMINGOS, AGENTE DE SANEAMENTO, matrícula 1037, lotado(a) na DIVISÃO DE CONTROLE 
DE QUALIDADE DE ESGOTO E RESÍDUOS, referente ao período aquisitivo de 01/06/2017 à 30/07/2022, e que 
deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 31/07/2022 à 30/07/2027.
SALVADOR CARRASCO, AGENTE DE SANEAMENTO, matrícula 45, lotado(a) na DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE 
REDES E RAMAIS DE ESGOTO CIVIL E AMBIENTAL, referente ao período aquisitivo de 01/08/2017 à 31/07/2022, e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/08/2022 à 31/07/2027.
VALDENIR APARECIDO FERNANDES, AUXILIAR OP. DE SANEAMENTO, matrícula 77, lotado(a) na DIVISÃO 
DE MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ESGOTO CIVIL E AMBIENTAL, referente ao período aquisitivo de 
01/08/2017 à 31/07/2022, e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 01/08/2022 à 31/07/2027.
ARTIGO 2°. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Extrato de Portaria nº 96 de 26/08/2022 – Considerando que o servidor WAGNER CASTILHO BOTARO, ocupante da 
função de Gerente de Operação e Manutenção - Esgoto, matrícula 1173, afastar-se-á temporariamente do exercício de 
suas funções a partir do dia 29 de agosto de 2022. R E S O L V E:
ARTIGO 1º- Designar o servidor, IDERALDO CESAR HERMELINO, matrícula 534, para responder pela Gerência de 
Operação e Manutenção - Esgoto do SeMAE, a partir de 29 de agosto de 2022, enquanto durar a ausência do titular.
ARTIGO 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
S.J. Rio Preto, 29.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.  

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE 
PATROCÍNIO POR COTA, Nº 001/2022/SMAA - 59ª EXPO RIO PRETO. Encontra-se aberto da data de publicação 
deste extrato até o dia 26/09/2022, o Edital de Chamamento Público para Captação de Recursos Financeiros por meio 
de Patrocínio por Cota, para pessoas jurídicas interessadas em participar como PATROCINADORES na 59ª EXPO Rio 
Preto, a ser realizada no período de 19 a 23 de outubro de 2022, no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”. 
As regras para participação estão no Edital de Chamamento Público para captação de recursos financeiros por 
meio de patrocínio por cota, nº 001/2022/SMAA, de 26 de agosto de 2022, que pode ser acessado na íntegra no 
endereço: https://www.riopreto.sp.gov.br/agricultura/, aba INFORMAÇÕES – EXPO RIO PRETO 2022. Informações: 
exporiopreto@riopreto.sp.gov.br; (17) 3232.0016. Antonio Pedro Pezzuto Júnior – Secretário de Agricultura e 
Abastecimento.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
REQUERIMENTO INDEFERIDO
O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPA TEMPO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.

CONTRIBUINTE I N C R I Ç Ã O 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO

BEATRIZ MILANI GIMENEZ 717210 2022217102 INDEFERIDO
JOSE LUIZ ZILLI 775850 2022232189 INDEFERIDO

São José do Rio Preto, 29 de agosto de 2022.
Marco Aurélio Belentani de Carvalho
Coordenador Executivo de Políticas Públicas - Depto. de Cadastro de Pessoas e Atividades/SEMFAZ.
REQUERIMENTO PARCIALMENTE DEFERIDO
O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPA TEMPO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.

CONTRIBUINTE I N C R I Ç Ã O 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO

FLAVIO HOMERO DA SILVA 1210100 2022143168 INFORMAÇÃO
ANTONIA JOSE PINTO 1159610 2022141395 INFORMAÇÃO

São José do Rio Preto, 29 de agosto de 2022.
Marco Aurélio Belentani de Carvalho
Coordenador Executivo de Políticas Públicas - Depto. de Cadastro de Pessoas e Atividades/SEMFAZ.

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

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA SJRP LTDA 01368/22 AIF-S-T 000001

COMERCIAL DENTAL SEIXAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME 01367/22 AIF-P-A 000297

COMPRE FACIL COMERCIO D PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 01364/22 AIF-A-L 000323

DJALMA CATARINO LIMA 01366/22 AIF-A-O 000001

E C GUIMARAES PIZZARIA ME 01362/22 AIF-A-N 000419

IRACEMA DA SILVA KOUSHIDA E CIA LTDA 01363/22 AIF-A-J 000006



  | A9DHOJE INTERIOR
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JBR COMERCIO DE CARNES LTDA 01365/22 AIF-M-B 000020

EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL ESTABELECIMENTO

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA SJRP LTDA 01368/22 AIP-S-T 000001

E C GUIMARAES PIZZARIA ME 01362/22 AIP-A-N 000532

EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO PARCIAL DO ESTABELECIMENTO

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

IRACEMA DA SILVA KOUSHIDA E CIA LTDA 01363/22 AIP-A-J 000001

EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO PARCIAL DE PRODUTO

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
COMERCIAL DENTAL SEIXAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME 01367/22 AIP-P-A 000315

EDITAL DE TERMO DE INTERDIÇÃO DE PRODUTO

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

COMERCIAL DENTAL SEIXAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME 01367/22 TRM-P-A 
000607

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO
NATALIA DE ALMEIDA OLIVEIRA PANIFICADORA ME 00905/19 07 UFM AIP-A-N 000530

EDITAL DE RECURSO DE PENALIDADE DE MULTA PARCIALMENTE DEFERIDOS

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO
NATALIA DE ALMEIDA OLIVEIRA PANIFICADORA ME 00905/19 2022000034461 AIP-A-N 000470

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
MICHAEL RODRIGUES DE SOUZA 01212/20 AIP-A-N 000531

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR NOTIFICAÇÃO

JOEL ROCHA FERREIRA ME 00383/19 3.148,00 (TRÊS MIL, CENTO E 
QUARENTA E OITO REAIS) NRM-A-L 000196

JULIANA FABRICAÇÃO E 
COMERCIO DE SALGADOS LTDA 
ME

00392/19
12.592,00 (DOZE MIL, 

QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS 
REAIS)

NRM-A-L 000195

MARIA BENTA SUPERMERCADO 
EIRELI ME 00306/19 25.184,00 (VINTE E CINCO MIL, 

CENTO E OITENTA E QUATRO) NRM-A-L 000197

SUPERMERCADO AMERICA RIO 
PRETO LTDA ME 00530/18

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

CENTAVOS
NRM-A-L 000194

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO ARQUIVADO

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
A DA SILVA PANIFICADORA 01354/20 AIF-P-F 000066

DOHO E DOHO LTDA 01342/20 AIF-A-S 00059

MARCOS ANTONIO SALES ME 01348/20 AIF-P-H 000036

MICHAEL RODRIGUES DE SOUZA 01212/20 AIF-A-N 000209

OTAVIO FERNANDES PESCAS 01333/20 AIF-P-C 000119

S V GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA 01313/20 AIF-A-S 00052

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMERCIO HOTELEIRO BARES 
RESTAURANTES E SIMILARES DE SÃO JOSE DO RIO PRETO E REGIÃO 00377/19 AIF-M-C 

000154

São José do Rio Preto, 30 de Agosto de 2022.
Karina Elias de Souza
Gerente da Vigilância Sanitária

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

45ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
30 DE AGOSTO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS

ORDEM DO DIA
VETO
01 – Veto Total nº 28/22, ao autógrafo nº 15.718/22, originado do Projeto de 
Lei nº 293/2021, do Ver. João Paulo Rillo, que altera o art. 4º da Lei Municipal 
nº 10.205, de 5 de setembro de 2008, que dispõe sobre a criação do Fundo 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente, para adequá-lo às disposições da 
Lei Estadual nº 3.201, de 23 de dezembro de 1981. (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA) 

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR
02 – 21/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a reestruturação da estrutura administrativa do Serviço 
Municipal Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE, sobre a criação e extinção 
de cargos comissionados e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA) 

03 – 22/21 – VER. PROF. DR. ELSO DRIGO FILHO – 1ª DISC./VOT (C/
SUBSTITUTIVO e EMENDA) (SUBS. VER. JOÃO PAULO RILLO)
Acrescenta o Parágrafo Único ao art. 101 e o Parágrafo Único ao art. 111 
da Lei Complementar nº 651 de 14 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o 
Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de São José do Rio Preto. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  

PROJETO DE LEI
04 – 87/22 – VER. RENATO PUPO – 2ª DISC./VOT

Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de sessão de cinema adaptada 
a pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e suas famílias no 
município de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  

05 – 135/22 – VER. JOÃO PAULO RILLO – 1ª DISC./VOT
Inclui no Calendário Oficial do Município de São José do Rio Preto – SP o 
“Dia Municipal da Psicóloga e do Psicólogo”, a ser comemorado, anualmente, 
no dia 27 de agosto. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  

PROJETO DE RESOLUÇÃO
06 – 08/22 – VER. JULIO DONIZETE – 2ª DISC./VOT 
Dá nova redação à alínea “a” do inciso II do art. 230 da Resolução nº 712, 
de 13 de dezembro de 1990 – Regimento Interno. (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA)  

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL 
IV – VOTAÇÃO SECRETA 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
 Presidente da Câmara – 26/08/2022

CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 12/2022

(45ª Sessão Ordinária – 30/08/2022)
      

Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 
e 810/94, 826 e 835/95, 851/96 e 1027/05, e as demais determinações 
do Regimento Interno/Câmara, que foi protocolizado o requerimento de 
Urgência Especial descrito em sequência abaixo, para deliberação do 
projeto a que se refere em 1ª e 2ª discussão e votação – legalidade/mérito 
- na 45ª Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 30/08/2022.

Item/Reqto.                  Proponente                      Projeto – Nº -                  
Autoria-Assunto 

01 – 1193/22            14(quatorze) Vers.          Projeto de Lei  Complementar 
nº 22/22,      do Executivo, que dispõe sobre a criação e estruturação da 
Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal e dá outras providências.

 (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 

Diretoria Legislativa
26 de agosto de 2022

MARCOS CARDOSO DA SILVA
Diretor Legislativo

DL/yyj 

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Eletrônico nº 128/2022; Processo licitatório n° 203/2022.
TIPO: DE MENOR PREÇO UNITÁRIO, DEVENDO A ETAPA DE LANCES 
PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO.
OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS 
DE AÇUCAR E ADOCANTES, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO, 
FUNDAMENTAL, INFANTIL E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUAPIAÇU, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 14/09/2022 às 14:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/

EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 29/08/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Eletrônico nº 129/2022; Processo licitatório n° 204/2022.
TIPO: DE MENOR PREÇO UNITÁRIO, DEVENDO A ETAPA DE LANCES 
PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO.
OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS 
DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DO 
MUNICIPIO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 23/09/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/

EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 29/08/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

EXTRATO DO CONTRATO ADM 61/2022
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE POTIRENDABA E 
REGIÃO
CNPJ sob nº 44.441.735/0001-26
OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios 
da Agricultura Familiar, para o atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE, neste Município de Monte Aprazível/SP, com 
a CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 73/2022, a qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, 
independentemente de anexação ou transcrição item 01 (Abacaxi Perola – 
500 kg), item 02 (Abóbora Cabotiã – 100 kg), item 03 (Abobrinha Verde 
– 200 kg), item 04 (Acelga – 150 UND), item 05 (Alho Graúdo – 250 kg), 
item 06 (Banana Nanica – 2.112 kg), item 07 (Batata Doce – 250 kg), item 
09 (Beterraba – 200 kg), item 10 (Cebola – 1000 kg), item 11 (Cenoura – 
1500 kg), item 12 (Cheiro Verde – 800 Maço), item 13 (Chuchu – 300 kg), 
item 14 (Goiaba Vermelha – 500 kg),  item 15 (Laranja Pêra – 4000 kg), 
item 17 (Mamão Formosa – 1000 kg),  item 18 (Mandioca – 500 kg), item 
19 (Mandioquinha – 100 kg), item 20 (Manga Tomy ou Palmer – 600 kg), 
item 23 (Mexerica Pocan – 2500 kg), item 24 (Milho Verde – 500 kg), item 
25 (ovos – 2500 dúzias),  item 27 (Pepino – 200 kg), item 28 (Repolho Liso 
– 410 kg)  e o item 30 (Verduras Variadas – 2000 UN)).
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será até 31de dezembro de 2022 ou na 
entrega total dos produtos.
VALOR TOTAL de R$123.703,00 (cento e vinte e três mil, setecentos e 
três reais).

Monte Aprazível, 23 de agosto de 2022.

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Proclamas 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 
3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz 
saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 
1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. AUGUSTO GOMES DA SILVA e JULIA DE OLIVEIRA SILVA, sen-
do ELE filho de RENATO GOMES DA SILVA e de ELIETE MARTINS CARDO-
SO DA SILVA e ELA filha de JOSÉ OSMAR DA SILVA e de REGINA CELIA DE 
OLIVEIRA SILVA;
2. DANILO FERNANDO DOS SANTOS FAGUNDES e FRANCIS-
MEIRE ALVES, sendo ELE filho de BENEDITO COSTA FAGUNDES e de 
CLEUZA MARIA DOS SANTOS FAGUNDES e ELA filha de REVAIR ALVES e 
de FRANCISCA APARECIDA FERNANDES ALVES;
3. LUIZ FERNANDO DE FREITAS e BRUNA DANIELE PIRES DA 
SILVA, sendo ELE filho de ELIAS JOSÉ DE FREITAS e de MARIA APARECI-
DA LONGANI DE FREITAS e ELA filha de CESAR LUIS BENEDITO DA SILVA 
e de ANTONIA DE LOURDES PIRES;
4. THIAGO TAKEDA FERNANDES e YASMIN SANCHES DE OLI-
VEIRA, sendo ELE filho de JOSÉ ALVES FERNANDES e de MARLENE 
LIOKO TAKEDA FERNANDES e ELA filha de VALDEMIR DE OLIVEIRA e de 
GILMARA SANCHES DE OLIVEIRA;
5. LEANDRO SOUZA E SILVA e MICHELE THAYSA DE SOUZA, 
sendo ELE filho de JOSÉ LÉDSON DA SILVA e de ILMA DE SOUZA E SILVA e 
ELA filha de JOÃO ALBINO DE SOUZA e de MARINA RODRIGUES DA SILVA 
DE SOUZA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 27/08/2022

Edital

EDITAL 
 
  Pelo presente Edital de convocação, o senhor Presidente do Sindicato 
das Indústrias Gráficas de São José do Rio Preto-SP, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, CONVOCA OS SENHORES SÓCIOS 
DA CATEGORIA ECONÔMICA (PATRONAL), para participarem da 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, da entidade, a ser realizada no dia 01 
de setembro de 2022 (quinta-feira), às 14 horas em primeira convocação 
ou em segunda convocação, 01 (uma) hora após a primeira, através 
da ferramenta “Google Meet”, em razão da Pandemia, de modo que os 
interessados em participar deverão manifestar seu interesse até às 14 
horas, do dia 31/08/2022, através de e-mail para sigrarp@terra.com.br, 
obedecendo os dispositivos Estatutários e demais legislações pertinentes, a 
fim de deliberarem sobre os assuntos constantes da ORDEM DO DIA: 
 
1. Discutir, analisar pauta da CCT. 
2. Aprovar balanço patrimonial, da demonstração de resultados, a 
demonstração de origem e aplicação dos recursos, bem como os relatórios 
gerenciais, referente ao exercício findo. 
 

 
São José do Rio Preto/SP, 26 de agosto de 2022. 

 
CARLOS ROBERTO AFONSO PRUDENCIO  

Presidente do Sindicato 

Declaração

“Venho através desta solicitar a presença da Sra. RAYSSA RAQUEL 
SOUSA RIBEIRO, portador da Carteira de trabalho nº/série/
UF: 030256/400/SP, a comparecer na empresa SILVEIRA PROM 
DE VENDAS E APOIO ADM LTDA, situada na rua Fritz Jacobs, 
nº 1448, Boa Vista – São José do Rio Preto/SP, para tratar de 
assunto de seu interesse, já que a mesma vem faltando do serviço 
desde 25/07/2022. Caso não compareça em 3 dias da data desta 
publicação será baixado seu contrato de trabalho por abandono de 
emprego.”



SOCIAL
#DIÁRIODOBOB 

ERCOLIN CANDIDATO
Marcelo Ercolim, ex-prefeito de Santa Adélia é quem vai subs-
tituir Geninho Zuliani (agora candidato a vice governador) na 
chapa do União Brasil como candidato a Deputado Federal. 
Hercolin também integra o núcleo duro da base política do go-
vernador Rodrigo Garcia na região. O ex-prefeito de Santa Adé-
lia, foi ex-diretor da CDHU aqui em Rio Preto e está licenciado 
do cargo para concorrer a uma cadeira na Câmara Federal.

FORÇA TAREFA
O Comitê da Força Tarefa do Comércio do Centro de Rio Preto 
tem trabalhado com intensidade junto com o Comitê Interse-
torial para Moradores de Rua, Forças de Segurança, Judiciário, 
Secretarias Municipais, SINCOMÉRCIO e ACIRP na criação de 
imagens positivas não somente do centro, mas da cidade toda. 
A orientação é para não usar a palavra CRACOLÂNCIA para 
não carimbar a cidade com um título que dá pra conter, se tra-
balharmos intensamente.

É PROIBIDO
Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam ao menos 
329 candidatos militares nas eleições deste ano. Desse total, 
45% utilizam a patente junto ao nome da campanha, prática 
proibida pelo Estatuto dos Militares.

NUMEROS E DETALHES
Se tudo caminhar alinhado e no prumo, a nova sede da ACIRP 
na Avenida Bady Bassitt com orçamento estimado em R$ 2 mi-
lhões e meio devera ser entregue no dia do comerciante no ano 
que vem (16 de julho de 2023). Pensando no Natal, o presi-
dente Kelvin Kaiser já reservou nas finanças da entidade uma 
boa nota para decoração incluindo a casa do Papai Noel.  Mas, 
antes, em novembro.

TERCEIRO SETOR
O Fórum Permanente de Sustentabilidade (iniciativa privada, 
governo, universidades, terceiro setor, organizações da socie-
dade civil e população em geral) convida para a 2ª reunião 
aberta, que acontecerá nesta terça-feira (30) às 19h, no salão 
Nobre da Acirp.

O TEMPO VOA
Amanhã, dia 31 de agosto completará 25 anos da morte trágica 
da princesa Diana Frances Spencer, ou melhor Lady Di como 
gostava de ser chamada, vítima de um acidente de carro em 
Paris, em 1997. Às vésperas da efeméride, foi liberado o pri-
meiro trailer do documentário “The Princess” que será exibido 
por completo amanhã pela HBO contando a história da vida 
pública de Diana Frances Spencer, a Lady DI.

ACORDOS MANTIDOS
Quanto às dobradas, ficam mantidos os acordos que foram 
acertados com Geninho. Aqui em Rio Preto com quatro cabos 
eleitorais de luxo arrebanhados na Câmara, o candidato Mar-
celo Hercolin herdará o apoio de (Claudia de Giuli (MDB), 
Francisco Júnior (União Brasil), Bruno Marinho (Patriota) e 
Anderson Branco (PL). 

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

 Fique por Dentro
A nova diretoria do Clube Monte Líbano, contrata o atleta 
olímpico de atletismo Hugo Balduino de Souza, que partici-
pou das Olimpíadas Rio 2016. E para sua apresentação nes-
ta terça-feira, dia 30, a partir das 18h30, na pista de atletis-
mo do clube de campo. Novidades em destaque, as aulas de 
Corrida Kids.

 Fique sabendo...
Os organizadores do OBA Festival foram recebidos esta 
semana pelo presidente da Acirp, Kelvin Kaiser, e pelo vi-
ce-presidente, Daniel Rodrigues. Além de apresentar as 
novidades do evento, que será realizado pela primeira vez 
em Rio Preto, eles receberam as boas-vindas da associação. 
Ambos ficaram muito impressionados com a estrutura e ex-
celência que serão oferecidos aos turistas do OBA Festival 
que será realizado de 18 a 21 de fevereiro, no Recinto de Ex-
posição. E aguardem, novas atrações serão anunciadas nos 
próximos dias além de Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Banda 
Eva, Dennis DJ, Pedro Sampaio, A Zorra e grupo Menos é 
Mais.

 Uma importante data
Ontem, segunda-feira, 29, foi celebrado uma importante 
data no calendário de saúde, o Dia Nacional de Combate ao 
Fumo. Os males causados pelo consumo do tabaco são mui-
tos, como diversos tipos de câncer, infarto, AVC, impotência 
sexual, DPOC (Doença Pulmonar Crônica), entre outros.

 Baile do Havaí
A Associação Recreativa dos Tangarás – ART, promove no 
dia 17 de setembro, o tradicional Baile do Havaí, que sempre 
movimentou a região. A diretoria representada pelo Presi-
dente Preto Guerra, e seu vice Luis Henrique Montemor 
Fortes, Oficial Interino do 1º Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, estão empenhados em fazer uma festa 
para todos os públicos. Não fica de fora. Garanta já o seu 
convite na secretaria do Clube Tangarás.  (17) 3249-1192.

 Amigos de Ruta
O empresário rio-pretense Luciano Frigério vai participar 
de uma viagem “Bate & Fica Internacional” com sua pos-
sante moto Harley Davidson, com Amigos de Ruta – Moto-
ciclistas, nos dias 15, 16 e 17 de setembro, com destino As-
suncion - Paraguay. O evento terá animação da T-Ale Banda 
Oficial Del Evento.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Quando você morre, você não sabe 

que está morto, você não sofre or 
isso, mas é difícil parao resto. A 

mesma coisa acontece quando você 
é um idiota.  Sorria, beba muita 

água e seja feliz!

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

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

Excelência para você viver bem

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Erika Bellodi e Solange Rogero receberam amigas do Consórcio Red 
Velvet, em clima de Festa temática “Noite Havaiana”, na residência de 
Erika, no Condomínio Eco Village Residence, no final de semana

O S.Tenente Edson Ribeiro Go-
mes, atual Instrutor do Tiro de 
Guerra 02-033 de São José do 
Rio Preto, foi condecorado no 
Comando da 2ª Região Militar, 
em São Paulo, com a Medalha 
de Mérito Militar  Sargento 
Max Wolff Filho, pelo excelente 
desempenho funcional, eviden-
ciando características e atitudes 
como sentimentos de dever, 
desprendimento, espírito mili-
tar e proficiência que notabili-
zaram o insigne Sargento, inte-
grante da Força Expedicionária 
Brasileira e herói brasileiro da 
Segunda Guerra Mundial, tendo 
se tornado merecedor de home-
nagem especial da Instituição.  

Os noivos Tassius Motta e Natália, com o empresário e banqueteiro, 
Ed Carlos (Ed Buffet), curtindo a chique festa do seu casamento na 
cidade de Avaré

DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto |  terça-feira, 30 de agosto de 2022

A10|

henriforne@gmail.com

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

AS ELEGANTES AMIGAS, Erika Bellodi e Solange Ro-
gero recepcionaram amigas queridas do Consórcio Red Velvet, 
em clima de Festa temática “Noite Havaiana” no Condomínio Eco 
Village Residence, no final de semana.

O EMPRESÁRIO CLÁUDIO Ladeia e Andrea Ladeia, 
mais a filha, Lara, e a amiga Karina Andreotti Ferraz passaram o 
final de semana em relax total curtindo a natureza do Condomi-
nio Marina Bonita, nas margens do Rio Tietê, em Zacarias.

O REQUISITADO MÉDICO Dr. João Roberto Antônio 
foi palestrante no Congresso Brasileiro de Dermatologista no São 
Paulo Expo, e coordenação do Fórum Eritrodermias. A FAMERP 
(HB) foi representada por um grupo de médicos residentes.

A TRADICIONAL EXPOSIÇÃO "Jardim Cidade Nor-
te” segue até o dia 14 de setembro, no Shopping Cidade Norte. A 
mostra gratuita reúne várias espécies de plantas voltadas à de-
coração, paisagismo e até raridades para colecionadores, além 
de vasos e artigos decorativos. A exposição está montada na en-
trada principal do centro de compras. 

O COMANDANTE do CPI-5, Coronel Carlos Enrique Forner, 
anunciou que todos os policiais militares de Rio Preto vão traba-
lhar com câmeras corporais de monitoramento nos uniformes a 
partir de dezembro deste ano.

RIO PRETO VAI CAIR NA FOLIA universitária em 
outubro. Marcado para o dia 1º, o Facul Folia terá como atrações 
DJ GBR e Gloria Groove, pela primeira vez na cidade. Com local 
ainda a ser divulgado, o evento, organizado por Fabiano Mazza 
(Start Produções).

FAZENDO SUCESSO. Paulo Bizágio participou de mais 
uma Etapa do Campeonato Brasileiro de Jet Ski, na cidade de Ri-
faina, no final de semana.


