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HADDAD
NO CALÇADÃO
Candidato a governador 
do estado, Fernando Ha-
ddad (PT), fez campanha 
ontem em Rio Preto com 
apoiadores no centro da 
cidade. POLÍTICA Pág.3

DISQUE-DENÚNCIA

Rio Preto lança canal para 
receber denúncias de racismo

O recebimento das denún-
cias, que já se fazia ativo 
através do fluxo de enca-
minhamentos do Conselho 
Municipal Afro e de enca-

minhamentos dos Boletins 
de Ocorrência registrados 
por meio de parceria com a 
Delegacia Seccional de Rio 
Preto, ganha mais esta fer-

ramenta para atendimento 
das vítimas de racismo no 
município.

CIDADES Pág.5

TRÂNSITO

Mulher morre 
atropelada 
na faixa de 
pedestres
CIDADES Pág.4

MOTOS ELÉTRICAS  EM ALTA
Patinetes, scooters, motos e quadriciclos elétricos deixam os condomínios de alto pa-
drão e ganham as ruas e avenidas de Rio Preto. Segundo Thaís Carvalho de Figueiredo, 
empresária do ramo, os diferenciais desse meio transporte são muitos. “Muito mais 
leves que as motos à combustão, mais fáceis de pilotar,”, afirma.  CIDADES  Pág.7

ADMINISTRAÇÃO

Cooperlagos 
recebe 
caminhões de 
coleta seletiva

A Prefeitura de Rio Preto, 
realizou na manhã desta 
terça-feira (30) a entrega 
de dois novos caminhões 
para a ampliação da coleta 
seletiva realizada pela Co-
operlagos  POLÍTICA Pág.3

DHOJE AUTOS

A Secretaria Municipal da Mulher, 
Pessoa com Deficiência e da Igualdade 
Racial está inaugurando a linha SOS 
Racismo pelo (17) 3234-3283

Daniela MANZANI

Ivan Feitosa

Divulgação GCM

MARTE

Crianças 
de favela
recebem 
óculos

Foram 16 óculos entregues 
no total para crianças que 
moravam na Favela Marte 
de Rio Preto. O processo foi 
iniciado por uma triagem de 
mais de 80 pessoas e, após 
detectar a necessidade of-
talmológica, passaram por 
um especialista.

INSTITUTO

Renascer 
solicita ajuda 
para ter 
alimentos
Feijão, óleo e farinha de 
trigo. O instituto Renascer 
de Rio Preto pede doações 
desses e de outros produtos 
para continuar atendendo 
as pessoas e garantindo 
alimentação a todos que ne-
cessitam do espaço. Segun-
do Luis Henrique Lopes, 
administrador da organiza-
ção, a Associação Renascer 
atende a 318 crianças, ado-
lescentes e adultos deficien-
tes. CIDADES   P.5

NOVA PASTA

Câmara aprova 
criar Secretaria 
do Bem-Estar 
Animal
A Câmara de Rio Preto 
aprovou por unanimidade 
durante sessão nesta ter-
ça-feira, 30, a criação da 
Secretaria Municipal do 
Bem-Estar Animal. Ideali-
zada pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB), os vereado-
res aprovaram em urgência 
especial (legalidade e mé-
rito) a proposta que havia 
sido protocolada no Legis-
lativo na última semana. 
POLÍTICA  P.3

MANDADOS

Operação da 
PF na região 
combate a 
pedofilia
Operação da Polícia Federal 
ontem cumpriu mandados 
de buscas e apreensão em 
cidades da região no com-
bate a pedofilia na Deep 
Web internet. 
CIDADES P.4

CIDADES Pág.5

Divulgação

Daniela MANZANI
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Motta com Rodrigo?
Agora é a vez do deputado federal Luiz Carlos Motta (PL) lançar a sua 

candidatura à reeleição para a Câmara Federal. A festa, que vai ter a pre-
sença do candidato à vice na chapa de Rodrigo Garcia (PSDB), deputado 
federal Geninho Zuliani (União Brasil), e do deputado estadual Itamar 
Borges (MDB), será aberta ao público. Começa às 19h, no Buffet Marin 
Eventos, na avenida Ernani Pires Domingues, 3.170, na Vila São Jorge. 
Motta, presidente licenciado da Federação dos Empregados no Comerci-
ários do Estado de São Paulo (Fecomerciários), é deputado federal desde 
2018, quando recebeu 75 mil votos. Nesses últimos 4 anos, Motta diz que 
um dos deputados federais mais influentes da Câmara Federal, enviou R$ 
200 milhões em emendas e programas que intermediou aos municípios 
paulistas e esteve presente na discussão de mais de 300 projetos. Ele elenca 
mais de 50 prêmios recebidos, entre eles, o de Bom Parlamentar, do Ranking 
dos Políticos, e também sua inclusão na lista dos 100 Parlamentares Mais 
Influentes do país em 2021, elencado pelo site Arko Advice. Além do candi-
dato à vice, ele recebe lideranças da região. Parlamentar do PL, partido do 
presidente Jair Bolsonaro, não se sabe de nenhum político ligado a Tarcísio 
de Freitas (Republicanos) que oi convidado para a festa. Cívica

Um dos mais significativos 
sentimentos que nós, seres 
humanos, podemos expres-
sar é a gratidão. Sempre que 
me indagam sobre o início de 
minha vida intelectual, cito a 
presença e o incentivo de meu 
saudoso pai, Bruno Simões 
de Paiva (1911-2000), como 
fatores principais para o gosto 
que adquiri pela leitura e pelo 
conhecimento.

São marcantes na minha 
memória os períodos em que 

ele, quando podia chegar mais 
cedo em casa, abria os livros de 
história, literatura etc. e os lia 
para Lícia Margarida (1942-
2010), minha irmã, e para 
mim. Além do seu emprego, 
ainda realizava vários outros 
serviços. Mas se esforçava 
para nos proporcionar esses 
momentos de estudo no lar.

Quão prazeroso era dialo-
gar com ele, homem de cultura 
e simplicidade invejáveis! 
Com o deleite de um professor 
zeloso, não somente fazia a lei-
tura como também procurava, 
numa linguagem apropriada 

para as crianças, deixar o bom 
ensinamento. Um deles me 
ficou indelevelmente registra-
do na mente. Assim resumo 
algumas horas de bate-papo 
conosco: “José, as minorias 
atrevidas ou bem estruturadas 
é que geralmente agitam ou até 
mesmo comandam. Exemplo: 
um número menor de egípcios 
bem articulados e em seu pró-
prio território dominou uma 
quantidade muito maior de 
hebreus, sem contar mulheres, 
crianças e animais, porque era 
como se fazia o censo de certas 
populações na Antiguidade. 

Em sessão plenária desta 
segunda-feira (29), o TRE-
-SP desaprovou as contas de 
2017 do Partido Socialismo 

PSOL é condenado ao pagamento de quase 
R$ 500 mil por desaprovação de contas
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Mulheres no comando
A advogada Lucineia dos Santos, candidata à deputada 

estadual pelo Avante, quer que as mulheres, a maioria 
do eleitorado, se unam para ocupar mais espaço na vida 
pública. Para ela, mesmo com o aumento de mulheres 
candidatas, ainda são muito poucas na comparação com 
o eleitorado feminino. São 52% dos eleitores e podem, 
acredita, fazer grandes transformações. “Nós mulheres 
somos maioria do eleitorado, representando mais de 52% 
dos votos do país e ocupamos só 16% das cadeiras nas 
Câmaras Municipais, 12,1% nas prefeituras, por exemplo. 
Isso é revoltante e precisamos nos unir para acabar com 
essa disparidade. Precisamos de mais mulheres eleitas”, 
diz. Lucineia é advogada e atuou 14 anos como assessora 
na Prefeitura de Rio Preto e foi secretária de Saúde de 
Olímpia. Cita números dramáticos. O Brasil é o 3º da Amé-
rica Latina com mais mulheres ocupando cargos públicos 
e apenas o 142º no mundo. “Ainda existe preconceito, 
machismo e nós precisamos acabar com isso”.

e Liberdade (PSOL) paulista, 
devido a irregularidades como 
aplicação irregular de recursos 
públicos e recebimento de 
recursos do fundo partidário 
em período que a distribuição 
estava suspensa, entre outros. 
O diretório deverá recolher R$ 

448.130,72 ao Tesouro Nacio-
nal, acrescido de multa de 10%, 
totalizando R$ 492.943,79.

Além disso, o órgão deve-
rá destinar R$ 30.253,25 a 
programas de promoção e di-
fusão da participação política 
das mulheres, sendo vedada 

sua utilização para outros 
fins. Devido a anistia trazida 
pela Emenda Constitucional 
117/22, a efetiva destinação 
dos valores a esses programas 
deverá ser observada em pres-
tações de contas futuras.

Cabe recurso ao TSE.

O desembargador Silmar 
Fernandes, do Tribunal Re-
gional Eleitoral de São Paulo 
(TRE-SP), concedeu liminar 
nesta segunda-feira (29) 
contra decreto da Prefeitura 
de Bragança Paulista, que 
pretendia barrar manifes-
tações político-partidárias 
no desfile do dia Sete de 
Setembro na cidade.

O mandado de segurança 
foi impetrado pelo candida-
to a deputado estadual Dr. 
Cesar Alves (Agir) contra 
decreto do prefeito Amau-
ri Sodré da Silva (União 
Brasil), de 12 de agosto, 
que proibia “a veiculação 
de propaganda eleitoral de 
qualquer natureza, inclusive 
pichação, inscrição a tinta 
e exposição de placas, es-
tandartes, faixas, cavaletes, 
bonecos e assemelhados” no 
local do evento.

Em sua decisão, o relator 
do processo afirmou que o 
decreto invadiu competência 
privativa da União ao legislar 
sobre propaganda eleitoral, 
o que é vedado pela Consti-
tuição Federal.

A decisão também foi em-
basada nos artigos 38 e 41 da 
Lei das Eleições, que deter-

TRE-SP concede liminar 
contra decreto que 
pretendia barrar
 manifestações políticas 
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minam, respectivamente, 
que “independe da obten-
ção de licença municipal e 
de autorização da Justiça 
Eleitoral a veiculação de 
propaganda eleitoral pela 
distribuição de folhetos, 
adesivos, volantes e outros 
impressos” e que “a propa-
ganda exercida nos termos 
da legislação eleitoral não 
poderá ser objeto de multa 
nem cerceada sob alegação 
do exercício do poder de 
polícia ou de violação de 
postura municipal”.

“É vedado ao Municí-
pio contrariar o que está 
estabelecido na legislação 
que suplementa, ou seja, 
não pode proibir aquilo 
que a legislação federal e 
estadual permitem e, muito 
menos, tratar, por decreto, 
de matéria de competência 
privativa da União”, funda-
mentou o desembargador 
Silmar Fernandes.

A liminar concedida foi 
parcial, suspendendo a efi-
cácia do artigo 1º, § 1º – que 
proibia a realização de ma-
nifestações político-parti-
dárias no desfile de Sete de 
Setembro –, pois o relator 
entendeu que a Justiça Elei-
toral não tem competência 
para apreciar os demais 
artigos do decreto.

Cabe recurso ao TRE-SP.

7 DE SETEMBRO

O Pardal é um aplicati-
vo de fácil acesso oferecido 
gratuitamente pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) para 
que qualquer cidadão possa 
enviar denúncias sobre diver-
sos tipos de irregularidades 
durante as campanhas elei-
torais espalhadas por todo 
o país.

O app está apto a receber 
as seguintes denúncias: com-
pra de votos; uso da máquina 
pública; crimes eleitorais; 
e propagandas irregulares. 
Já a apuração de todas as 
denúncias compete ao Minis-
tério Público Eleitoral.

Assista à matéria do canal 
do TSE no YouTube sobre o 
Pardal.

Orientações

Saiba como denunciar irregularidades 
eleitorais usando o app Pardal
Da REDAÇÃO
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No ícone “Orientações”, 
dentro do próprio app, o elei-
tor pode tirar todas as dú-
vidas sobre o que pode e o 
que não se pode fazer em 
propaganda eleitoral. O apli-
cativo encaminha a denúncia 
diretamente para o link do 
Ministério Público do estado 
do denunciante. Mas lembre-
-se: é necessário ter provas da 
suposta irregularidade, como 
fotos, áudios ou vídeos. O ci-
dadão pode escolher realizar 
a denúncia de forma anônima 
ou não.

De acordo com o cientista 
político Valdir Pucci, a Justiça 
já fiscaliza as propagandas vei-
culadas nos vários veículos de 
comunicação, em rádio, TV e 
jornais. “Mas nós precisamos 
do eleitor na rua, pois não dá 
para ter um juiz eleitoral e um 
membro do Ministério Públi-
co em cada esquina. Esse pa-
pel cabe ao cidadão”, explica.

Atualizações
O aplicativo Pardal, desen-

volvido pela Justiça Eleitoral 
para uso gratuito em smar-
tphones e tablets, está dispo-
nível para download nas lojas 
virtuais Apple Store e Google 
Play. Somente no pleito de 
2018, a ferramenta recebeu 

mais de 47 mil denúncias.
Este ano, dos dias 16 a 23 

de agosto, foram recebidas 
1.330 denúncias de propagan-
da eleitoral irregular pelo Par-
dal. Os dados são da primeira 
semana de funcionamento do 
app para as Eleições Gerais 
de 2022.

FIQUE ATENTO

ARTIGOS

Seu Bruno e a Pedagogia do Afeto
(...) Até que surgiu Moisés, o 
libertador deles”.

Essa é a maneira que me 
lembro das palavras de meu 
velho, pois ouvi essas conside-
rações quando tinha menos de 
10 anos de idade, à noite. Na-
quele tempo, década de 1940, 
às 22 horas, para uma criança, 
quase que correspondia à ma-
drugada nos dias de hoje.

Formação Cultural
Meu pai possuía um pro-

cesso bem pessoal de educar. 
Os livros que me presenteava 
sempre acompanharam o meu 
crescimento. Explico: os vo-

lumes dispostos na estante lá 
de casa eram separados por 
assuntos correspondentes à 
minha idade e estatura. Desse 
modo, só alcançava o tomo 
pertinente aos temas apro-
priados para o meu desenvol-
vimento intelectual.

Ainda na minha meninice, 
a primeira notícia pela qual 
tive conhecimento da Bíblia 
Sagrada, em particular a Boa 
Nova de Jesus, veio por inter-
médio também de meu pai. Ele 
me falou sobre uma comovente 
história contada ao povo pelo 
Cristo de Deus: a Parábola do 
Bom Samaritano. E a leu para 
mim. A passagem encontra-se 
no Evangelho, segundo Lucas, 
10:25 a 37.

Valores que herdamos
Ao longo desse tempo à 

frente das ações solidárias da 
Legião da Boa Vontade, tendo 
delineado a linha educacional 
da Instituição, ao estabelecer, 
entre outras diretrizes, a Pe-
dagogia do Afeto para o edu-
cando até os 10 anos, percebo 
o quanto fui influenciado pela 
educação que recebi de seu 
Bruno.

A tenra idade é argila espe-
rando ser moldada pelo cinzel 
do comprometimento com as 
futuras gerações, talhando o 
caráter e a personalidade de 
uma liderança nova, firmada 

nos preceitos universalistas  
do Cristo Ecumênico. Sim, do 
Divino Estadista! Aquele que 
está acima de contendas reli-
giosas, pois Seus ensinamen-
tos, como Educador Celeste, 
permeiam as mais diversas 
culturas e tradições que, pelos 
milênios, nortearam a evolu-
ção do ser humano na face 
da Terra.

Esse meu testemunho é 
prova cabal do imprescindível 
estímulo que os pais ou res-
ponsáveis devem, por amor, 
ofertar aos filhos. Valores 
como respeito, solidariedade, 
postura ecumênica perante 
as diferenças, espiritualidade 
são retirados inicialmente do 
exemplo dos pais e têm sua 
extensão na habilidade dos 
educadores em desenvolver, 
além dos potenciais do in-
telecto, as virtudes de seus 
alunos.

Dedico, à reflexão de to-
dos, esta passagem contida 
no Antigo Testamento da Bí-
blia Sagrada, em Provérbios, 
22:6: “Ensina a criança no 
caminho em que deve andar; 
e, mesmo quando envelhecer, 
não se desviará dele”.

Grato, seu Bruno!
José de Paiva Netto ― Jor-

nalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — 

www.boavontade.com
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Política Procon e construtora
O Procon de Rio Preto entregou à Polí-
cia Civil  denúncia contra uma constru-
tora alvo de reclamações recorrentes

Cultura no distrito
O distrito de Schmitt sediará, a partir 
de outubro, um novo Núcleo Municipal 
de Artes e Cultura

Câmara autoriza criar Secretaria 
do Bem-Estar Animal em Rio Preto

NOVA PASTA

A Câmara de Rio Preto 
aprovou por unanimidade du-
rante sessão nesta terça-feira, 
30, a criação da Secretaria 
Municipal do Bem-Estar Ani-
mal. Idealizada pelo prefeito 
Edinho Araújo (MDB), os 
vereadores aprovaram em 
urgência especial (legalidade 
e mérito) a proposta que havia 
sido protocolada no Legislativo 
na última semana. 

Com a sanção de Edinho, 
Rio Preto passa a ser mais 
um dos vários municípios 
que tem uma pasta específica 
para desenvolver e aplicar 
políticas públicas voltadas a 
causa animal. Atualmente a 
cidade conta com a Diretoria 
do Bem-Estar Animal (Dibea), 

Com a nova pasta, ações 
ganharão em autonomia 
e agilidade nos atendi-
mentos

Raphael FERARRI
redacao@dhoje.com.br

Câmara autoriza criação da Secretaria do Bem-Estar Animal em Rio Preto

Atualmente a Dire-
toria do Bem-Estar 
Animal tem custo 
anual de R$ 3 mi-
lhões. São realiza-
das em média 60 
castrações por dia

O candidato ao governo de 
São Paulo pelo PT, Fernando 
Haddad, cumpriu agenda de 
campanha nesta terça-feira, 
30, em Rio Preto. Haddad 
foi recepcionado por grupo 
de apoiadores e lideranças 
petistas em concentração no 
início da tarde na esquina das 
ruas Silva Jardim com General 
Glicério. Antes, no período da 
manhã ele foi até Catanduva 
onde também se encontrou 
com apoiadores. 

Em Rio Preto, Fernando 
Haddad fez caminhada pelas 

CANDIDATO EM RIO PRETO

Haddad faz campanha no Calçadão
ruas do Calçadão do centro, 
parou para cumprimentar 
simpatizantes e entrou em 
algumas lojas. Antes do início 
da caminhada falou com a 
imprensa. 

Líder nas pesquisas de in-
tenção de voto para o governo 
estadual, o petista minimizou 
o fato de que em Rio Preto o 
atual presidente e candidato 
a reeleição Jair Bolsonaro 
(PL) obteve quase 80% dos 
votos válidos nas eleições de 
2018, quando ele, Haddad era 
o adversário. Segundo ele as 
coisas mudaram. 

“Em quatro anos mudou 
muita coisa. Bolsonaro é um 

blefe, um traque, um cara que 
entregou um país destruído. 
Fala de cultura, educação, 
ciência e meio-ambiente. O 
que o Bolsonaro entregou. 
Estamos em uma situação 
muito complicada. Ele está 
perdendo nas pesquisas e vai 
perde nas urnas.”, disse ao 
responder pergunta feita pelo 
Dhoje Interior. 

Ainda segundo Haddad, 
ele e o candidato a presidên-
cia Lula, estão liderando as 
pesquisas e em uma situação 
mais competitiva do que em 
2018. Na avaliação do petista 
o eleitor vai saber diferenciar 
os candidatos. 

Para Rio Preto e região, 
Fernando Haddad elencou 
algumas de suas propostas 
de campanha. Entre elas cur-
sos de nível superior a todos 
os municípios do interior. 
“Vamos usar as Etecs para 
oferecer cursos superiores, A 
Univesp, em todo o Estado. 
Não tem cabimento um jovem 
mudar de cidade para fazer 
um curso superior”. Também 
prometeu aumentar a oferta 
de saúde. 

“Hospitais Dia o interior 
tem pouco, isso está prejudi-
cando as Santas Casa e hospi-
tais regionais. Com o Hospital 
Dia vamos resolver”.

Divulgação

Haddad fez campanha ontem no centro de Rio Preto

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

Petistas e bolsonaristas se estranham no centro

Antes da chegada de Fer-
nando Haddad a Rio Preto, 
grupo de petistas que aguar-
davam o candidato ao governo 
do estado e uma caravana 
da deputada federal Carla 
Zambelli (PL) e do candidato 
a deputado estadual Danilo 

Campetti (Republicanos), que 
também fazem campanha 
na cidade, quase entraram 
em luta corporal no começo 
da tarde no Calçadão de Rio 

EMBATE

Após a chegada da PM, o s ânimos se acalmaram.

Da REPORTAGEM

mas está vinculada a Secretaria 
de Saúde. Com a nova pasta, 
ações ganharão em autonomia 
e agilidade nos atendimentos 
dos animais da cidade. 

Edinho também já definiu 
quem vai comandar a futura 
pasta, será a vereadora Claudia 
de Giuli (MDB) que tem na 
causa animal sua bandeira po-
lítica na cidade. Durante sessão, 

Claudia reforçou a importân-
cia da criação da Secretaria 
e lembrou mais uma vez que 
os cargos serão quase que na 
totalidade de concursados. 

“São poucas pessoas com 
cargos comissionados. Vamos 
ter uma Secretaria com seis 
veterinários, técnicos concur-
sados, agentes concursados, 
isso prova que estamos criando 

uma Secretaria que será difícil 
de acabar. Políticas públicas 
que serão realmente implan-
tadas no munícipio”, destacou 
a futura secretária. 

O vereado Jean Charles 
(MDB) lembrou do crescimen-
to da demanda nos atendimen-
tos aos animais e que a pasta 
se faz necessária. “Requer uma 
atenção especial, uma vez que 

está crescendo cada vez mais. 
O principal, com estrutura e 
cargos concursados, médicos 
veterinários. Dá a base para 
as políticas públicas aconte-
cerem”, disse.

Atualmente a Diretoria 
do Bem-Estar Animal tem 
custo anual em torno de R$ 
3 milhões. São realizadas em 
média 60 castrações por dia. 
Com a melhora na estrutura a 
expectativa que os atendimen-
tos aumentem, entre recolha 
de animais de grande porte, 
tratamentos, maus-tratos 
entre outros.

ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura entrega novos 
caminhões à Cooperlagos 

A Prefeitura de Rio Pre-
to, por meio das Secretaria 
do Trabalho e Emprego e 
do Meio Ambiente e Ur-
banismo, realizou na ma-
nhã desta terça-feira (30) 
a entrega de dois novos 
caminhões para a ampliação 
da coleta seletiva realizada 
pela Cooperlagos - Coo-
perativa Social de Coleta 
Seletiva, Beneficiamento e 
Transformação de Materiais 
Recicláveis. 

“A Cooperlagos é uma 
das cooperativas mais vi-
toriosas de Rio Preto, que 
presta um trabalho funda-
mental para a sociedade. ”, 
destacou o prefeito Edinho 

Araújo. 
Os veículos com carro-

ceria aberta em madeira e 
aço foram adquiridos pela 
Secretaria de Meio Am-
biente, com verba destinada 
pelo Governo de São Paulo, 
e cedidos à Secretaria de 
Trabalho, responsável pelo 
termo de cooperação com a 
cooperativa de recicláveis. 
O investimento total foi de 
R$ 600 mil. 

“Hoje a cooperativa já 
é responsável por realizar 
coleta de recicláveis em 
grandes geradores, como 
condomínios”, explicou 
a secretária do Trabalho, 
Adriana Romano.

           Vamos ter 
uma Secretaria 
com seis veteri-
nários, técnicos 
concursados, 
agentes concur-
sados isso pro-
va que estamos 
criando uma Se-
cretaria que será 
difícil de acabar
Claudia de Giuli,
Vereadora assumirá a pasta

“

“

Adequação 
de cargos 
no Semae  é 
aprovada

Também foi aprovado 
nesta terça-feira projeto 
que reestrutura o quadro 
de funcionários do Se-
mae. O projeto foi apro-
vado quanto o mérito e 
agora vai a sanção. 

Apenas o vereador 
João Paulo Rillo (Psol) 
votou contra. João Paulo, 
contrário ao projeto afir-
mou que a proposta não 
reestrutura o Semae, mas 
“enfraquece” os quadros 
de carreira. “Tem dois 
objetivos: enfraquecer 
a carreira e abrir mais 
cargos apadrinhados e 
ampliação da terceiriza-
ção dos serviços. Fiz duas 
emendas para arrefecer 
o projeto, mas estranha-
mente foram dadas pela 
ilegalidade”, disse. 

O vereador da base, 
Odélio Chaves (PL) afir-
mou que diferentemente 
na votação em primeiro 
turno, agora, após re-
alização de audiência 
pública na semana pas-
sada, foram apresenta-
dos detalhes técnicos do 
projeto. “Semae tem 344 
servidores concursados. 
Tem 11 comissionados de 
superintendência. São 3% 
do número de concursa-
dos o que está na propor-
cionalidade evocada pelo 
STF”, afirmou.

Raphael FERARRI

Preto. 
Zambelli decidiu passar na 

frente dos petistas. Entre os 
petistas, Celi Regina, presiden-
te do diretório municipal do 

partido, candidata a deputada 
federal, e o candidato a depu-
tado estadual, João Alfredo. 
Inicialmente os dois grupos se 
ofenderam com palavras de or-
dem. Zambelli e os militantes 
bolsonaristas gritavam “Lula, 
ladrão, o seu lugar é na prisão”. 

Os petistas respondiam 
com palavras de ordem ofen-
dendo o presidente Jair Bol-
sonaro (PL). No entanto, o 
clima ficou mais tenso e eles 
acabaram se empurrando e 
foi necessário a presença da 
Polícia Militar. Um morador 
do prédio da esquina jogou 
água duas vezes nos grupos 
que gritavam e acabou acer-
tando policias militares. Após 
a chegada da PM, Zambelli 
decidiu prosseguir. Os ânimos 
se acalmaram.

Um morador do pré-
dio da esquina jogou 
água duas vezes nos 
grupos que gritavam 
e acabou acertando 
até alguns policias 
militares.

Raphael FERRARI

Câmara Rio Predo

Arquivo/Marcos Morelli/Pref.RioPreto
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CIDADES Rastreado
Um criminoso roubou um Iphone de 
uma farmacêutica e foi preso pelo 
Baep 10 minutos depois

Neves Paulista
Nesta segunda-feira,( 25)quatro hom-
mens invadiram a Creche Lélia Pastore 
danificando um extintor de incêndio.

Na manhã desta terça-feira, 
30, Policiais Civis cumpriram 
18 mandados de busca e apre-
ensão e ações contra a Deep e 
Dark Web. 

O objetivo da operação é o 
combate a pedofilia. Ao todo 
participaram 90 policiais da 
operação. 

De acordo com as investi-
gações, imagens de pedofilia, 
e até imagens de bebês, foram 
compartilhadas em ambientes 
virtuais como Deep e Dark 

MANDADOS

Operação combate a 
pedofilia na deep web

OCORRÊNCIAS

Morte em igreja que atende 
dependentes e drogas no CPP

Web, a ação é realizada por 
grupos que compartilha as 
fotos com criminosos de vários 
países. 

Cidades
A Operação Cognoscente é 

coordenada pelas unidade de 
inteligência da Polícia Civil de 
Presidente Prudente, Araça-
tuba, São José do Rio Preto e 
Bauru. A pena para este tipo 
de crime pode variar de 4 a 8 
anos de prisão.

A Polícia Civil de Rio Preto 
investiga qual a causa do óbi-
to de C.M.C.V., de 43 anos, 
ocorrida às 7h53 desta segun-
da-feira, 29. Ele foi encontra-
do inconsciente e com sangue 
saindo do nariz, por um auxi-
liar de serviços gerais, em uma 
igreja, no Distrito de Talhado, 
onde é prestado atendimento 
a dependentes químicos. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, quando a médica do 
Samu chegou constatou que 
o corpo já apresentava rigor 
mortis. 
O local foi preservado pela 
Polícia Militar até a chega-

da de peritos do Instituto de 
Criminalística. O cadáver foi 
levado para autópsia no Insti-
tuto Médico Legal (IML) rio-
-pretense. 
Na Central de Flagrantes de 
Rio Preto o caso foi registra-
do como morte suspeita e as 
diligências serão feitas pelo 
3º DP local. De acordo com o 
registro policial, a vítima era 
usuária de crack e o laudo da 
Polícia Técnica irá esclarecer 
se houve overdose. 

CPP
Durante ronda nas dependên-
cias do Centro de Progressão 

Penitenciária (CPP) de Rio 
Preto, às 13h35 desta segun-
da-feira, 29, um agente en-
controu uma sacola contendo 
21 porções de cocaína. 
Os entorpecentes foram 
abandonados perto da cerca 
que faz divisa com o Centro 
de Ressocialização Feminino 
(CRF). 
Segundo o boletim de ocor-
rência, as porções estavam 
embaladas em plástico trans-
parente. Ninguém foi detido 
pelo crime. 
A droga foi apresentada na 
Central de Flagrantes, onde 
ficou apreendida. 

Computadores apreendidos na operação de ontem

Agente do CPP encontra sacola com cocaína perto de cerca

Uma idosa, de 78 anos, que 
morava em Varginha/MG e 
visitava as filhas em Rio Preto, 
morreu atropelada na avenida 
Alfredo Teodoro de Oliveira, 
no bairro Solo Sagrado, na 
Região Norte, às 19h25 desta 
segunda-feira, 29. 

Norma Lúcia Pereira foi 
atingida por um Ford Ka, diri-
gido por uma motorista, de 38 
anos, quando atravessava a via 
pela faixa de pedestres. 

Para a Guarda Civil Muni-
cipal, a condutora informou 
que não viu a aposentada e que 
parou o automóvel após sentir 
o impacto da batida, acionando 
o 190 e aguardando a chegada 
do socorro no local. 

Segundo a motorista, ela 
trafegava no sentido bairro/
centro a caminho do curso de 
enfermagem quando ocorreu 

Idosa é atropelada na faixa 
de pedestres e morre

ACIDENTE

o acidente. 
Uma testemunha, que tra-

balha em um serv festas nas 
imediações, presenciou o atro-
pelamento e disse à PM que a 
vítima estava na faixa e seguia 
em direção a um supermer-
cado. 

Socorristas do Samu ten-
taram manobras de ressusci-
tação, mas Norma teve morte 
instantânea. 

A motorista concordou em 

fazer o exame de alcoolemia. 
O caso, registrado como ho-
micídio culposo na direção de 
veículo automotor, será inves-
tigado pelo 4º DP rio-pretense.

Policial
Um policial de 51 anos mor-

reu na manhã desta terça-fei-
ra,30, após bater na traseira de 
um caminhão canavieiro. 

O acidente ocorreu na Ro-
dovia Washington Luiz, pró-

ximo ao município de Taqua-
ritinga. 

De acordo com a Polícia 
Rodoviária, Cláudio Cesar 
Capelari, estava em direção a 
Auriflama, quando bateu no 
caminhão. 

O capitão da Polícia Rodo-
viária chegou a ser socorrido 
mas não resistiu aos ferimen-
tos e veio à óbito. Em nota, a 
Polícia Rodoviária lamentou a 
morte do policial.

O caso registrado como 
homicídio culposo na 
direção de veículo auto-
motor será investigado 
pelo 4º DP

A motorista disse que trafegava a caminho do curso de enfermagem quando ocorreu o acidente.

Moradora de 
Potirendaba 
desaparece 
em Rio Preto

A família de Marcela 
Macario, que reside em 
Potirendaba, está à pro-
cura de notícias sobre o 
seu paradeiro. Ela desa-
pareceu em Rio Preto, no 
último sábado, 27. 

Segundo parentes, ela-
teria sido vista no bairro 
Solo Sagrado e entre mo-
radores de rua nas ime-
diações do clube Palestra, 
local conhecido como ‘cra-
colândia’ rio-pretense. 

Um boletim de ocor-
rência de desaparecimen-
to foi registrado na Polícia 
Civil de Rio Preto. Fami-
liares pedem que quem 
souber onde Marcela está 
que ligue para 190.

Acidente 
interdita 
parte da 
pista da BR

Na tarde desta terça-
-feira, 30, por volta das 
14h, um carro e uma moto 
colidiram na BR-153, pró-
ximo ao bairro Soraya em 
Rio Preto. 

Feridos leves
O trânsito para quem 

estava no sentido de Rio 
Preto a Guapiaçu ficou 
totalmente interditado. 

De acordo com a PRF, 
tanto o motorista da moto 
quando o do carro tiveram 
ferimentos leves. 

As causas do acidente 
ainda deverão ser inves-
tigadas. 

Colaborou - Sarah 
BELLINE.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Polícia atende dois roubos e prende um
Na manhã desta terça-fei-

ra,30, policiais foram aciona-
dos para atender um roubo no 
bairro Solo Sagrado. 

Chegando ao local, a vítima 
alegou que dois homens em 
uma moto vermelha a aborda-
ram, ameaçaram armados com 
uma faca. 

Eles roubaram o celular 
da marca Samsung J4, R$50 
e os documentos da vítima. 

Através do celular, os policiais 
conseguiram localizar os ban-
didos, que tentaram fugir mas 
foram abordados. 

Durante a revista, foi locali-
zado, na cintura de um dos ho-
mens, um revólver calibre 22, 
municiado com 8 munições 
e no bolso do outro homem 
encontrada a CNH em nome 
da vítima. 

No interior da casa em que 

foram abordados, os policiais 
localizaram a moto utilizada 
no roubo e o celular. 

A dupla é acusada de  de 
outro roubo na Avenida Rio 
Preto, no dia 5 de agosto. Eles 
foram presos em flagrante. 

Moto
Uma rio-pretense, de 48 

anos, ficou sem a Honda CG 
125 Titan, de cor verde, depois 

de emprestá-la a um amigo, de 
23 anos. O jovem foi assaltado 
na avenida Alfredo Antônio de 
Oliveira, nas proximidades do 
bairro Renascer. 

O boletim de ocorrência 
foi registrado na tarde desta 
segunda-feira, 29, mas o rou-
bo teria ocorrido na madru-
gada do último sábado, 27. 
Colaborou - Sarah BELLI-
NE.

INSEGURANÇA

Polícia vai investigar os dois casos registrados no Plantão

PF mira 
fraudes 
no auxilio 
emergencial

A Polícia Federal re-
alizou, nesta terça-feira, 
30, a Operação Maquineta 
com foco em fraudes no 
auxílio emergencial. A 
ação conjunta da Polícia 
Federal, Ministério Públi-
co Federal, Ministério da 
Cidadania, Caixa Econô-
mica Federal, Receita Fe-
deral, Controladoria-Ge-
ral da União e Tribunal 
de Contas da União, tem 
o objetivo de racionalizar 
e otimizar o tratamento 
contra falsificações e in-
vestigar o envolvimento 
de organizações crimi-
nosas que tenham sido 
identificadas fraudando 
quantidade significativa 
de benefícios. 

Fotovoltaica
Outra ação realizada 

nesta terça-feira foi para 
reprimir crimes de falsi-
ficação de documentos, 
lavagem de capitais, frau-
des em licitações do setor 
de energia fotovoltaica e 
associação criminosa.

Divulgação

Divulgação Polícia Civil

Divulgação

Divulgação
DivulgaçãoReprodução Redes Sociais

Arquivo Dhoje



  |  A5DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | quarta-feira, 31 de agosto de 2022 CIDADES

Claudia Jimenez enfrentou 
câncer e três cirurgias

cardíacas; entenda histórico
Não é fácil enfrentar tan-

tas adversidades e ainda 
conservar o humor como 
característica principal. As-
sim foi o histórico de vida da 
atriz Claudia Jimenez, que 
morreu no sábado passado 
(20) aos 63 anos. 

Como tantos brasilei-
ros e brasileiras, Claudia 
enfrentou um câncer ainda 
muito jovem e, como conse-
quência, desenvolveu várias 
complicações cardiovascu-
lares, as quais exigiram três 
cirurgias no coração.

As pessoas que enfrenta-
ram um câncer num passado 
recente, principalmente nas 
décadas de 1970 e 1980, 
vivenciaram uma fase de 
muitos efeitos colaterais da 
quimioterapia e radiotera-
pia. Com o passar dos anos 
e a grande evolução das te-
rapias anticâncer, essa taxa 
de complicações tem dimi-
nuído de forma significativa, 
já que tem sido possível 
realizar tratamentos mais 
direcionados ao local exato 
do câncer.

Claudia foi diagnosticada 
com um câncer no mediasti-
no em 1986. O mediastino é 
uma região dentro do tórax, 
muito próxima ao coração 
e aos pulmões. A atriz foi 
tratada com radioterapia na 
região torácica e seu coração 
acabou sendo atingido cola-
teralmente pelos efeitos da 
radioterapia, sofrendo com 
enrijecimento, inflamação 
e acúmulo de cálcio (calci-
ficação).

Cerca de 10 anos após 
o diagnóstico do câncer, 
Claudia foi submetida a 
uma cirurgia de “pontes de 
safena “, quando as artérias 
do próprio coração estão 
obstruídas e é necessário 
retomar o fluxo sanguíneo 
para manter o músculo car-
díaco vivo. Essas obstruções 
geralmente são decorrentes 
do acúmulo de gordura e 
cálcio. A radioterapia cer-
tamente contribuiu para 
inflamação e calcificação das 
artérias do coração. 

Alguns anos após essa 
primeira cirurgia cardíaca, 
um novo diagnóstico apa-
receu na vida de Claudia 

—desta vez, de disfunção da 
valva aórtica. A valva aórtica 
controla o fluxo que sai do co-
ração e vai para todo o corpo, 
a cada batimento do coração. 
No caso da atriz, a dela ficou 
endurecida e calcificada, 
exigindo uma cirurgia para 
substituição.

Por fim, após duas ci-
rurgias cardíacas e com as 
sequelas inflamatórias da 
radioterapia no músculo car-
díaco, o coração de Claudia 
começou a bater mais de-
vagar, prejudicando o fluxo 
sanguíneo para o cérebro. 
A pessoa começa a sentir 
tontura, fraqueza, as vistas 
embaçam. Nestes casos, o 
implante de um marca-passo 
acaba sendo necessário, com 
o objetivo de restaurar os ba-
timentos cardíacos normais.

Em meio a três cirurgias e 
o grande impacto inflamató-
rio que a radioterapia deixou 
no músculo cardíaco, Cláudia 
desenvolveu um quadro pro-
gressivo de falência do cora-
ção, a insuficiência cardíaca. 
Quando essa etapa ocorre, 
a força do órgão diminui e, 
mesmo com todas as cirur-
gias realizadas, o coração 
pode não suportar. 

O caso da atriz Claudia 
Jimenez expõe uma realida-
de difícil de lidar —câncer 
e complicações cardiovas-
culares. Quando se inicia o 
tratamento para um câncer, 
o pensamento imediato é 
conseguir controlar a doença 
e sua evolução. No entan-
to, torna-se absolutamente 
necessário considerar que o 
coração pode ser alvo de um 
câncer de forma indireta.

Diante de todas estas cir-
cunstâncias, fica a mensagem 
para todos que enfrentam 
a batalha contra o câncer: 
tenham atenção com sua 
saúde cardiovascular e não 
subestimem os efeitos que 
o tratamento pode exercer 
sobre ela.

*Cardiologista com 
especialização em Ci-
rurgia Cardiovascular, 
orientador de Nutrologia 
e Longevidade e coorde-
nador da Faculdade de 
Medicina da Unilago

SAÚDE CARDIO

DR. EDMO
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

A Secretaria Municipal da 
Mulher, Pessoa com Deficiên-
cia e da Igualdade Racial está 
inaugurando a linha SOS Ra-
cismo, mais um serviço em fa-
vor da dignidade social. Após 

Secretaria lança canal para 
atender casos de racismo

COMUNICAÇÃO

O disque-denúncia do 
SOS Racismo funcionará 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 17h pelo 
(17) 3234-3283

uma série de ações para es-
truturação do serviço, do ins-
trumental necessário e pre-
paração da equipe do DEPIR 
(Departamento de Promoção 
da Igualdade Racial), a secre-
taria divulgará a nova linha 
telefônica gratuita voltada a 
receber denúncias de racismo 
e injúria racial da população. 
O recebimento das denúncias, 
que já se fazia ativo através do 
fluxo de encaminhamentos do 
Conselho Municipal Afro e de 
encaminhamentos dos Bole-
tins de Ocorrência registrados 
por meio de parceria com a 

Delegacia Seccional de Rio 
Preto, ganha mais esta ferra-
menta para atendimento das 
vítimas de racismo no muni-
cípio. 
O disque-denúncia do SOS 
Racismo funcionará de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 
17h, com o objetivo de ofere-
cer apoio psicológico, assis-
tencial e jurídico às vítimas. 
A equipe do segmento de pro-
moção da Igualdade Racial 
conta com uma coordenadora, 
encarregado administrativo, 
psicóloga e duas estagiárias. 
O foco desta equipe executar 

políticas públicas e serviços, 
com o objetivo de superar as 
desigualdades raciais assim 
como garantir igualdade de 
oportunidades, defesa de di-
reitos e o enfrentamento à 
discriminação e às demais 
formas de intolerância. 
Serviços de Promoção da 
Igualdade Racial estão  dispo-
níveis de segunda a sexta-fei-
ra,  8h às 17h. 
Local de atendimento é na 
: Rua Bernardino de Cam-
pos, 4075 – Redentora. 
Disque Denúncia SOS Racis-
mo: (17) 3234-3283.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Crianças da extinta Favela Marte 
recebem óculos gratuitamente

Nesta terça-feira (30) o Mer-
cadão dos óculos concluiu mais 
uma etapa da missão social 
Olhares do Bem. 

A iniciativa visa combater 
a evasão escolar que tem como 
principal agente causal a falta de 
acesso à saúde visual. 

Segundo Gustavo Freitas, 
CEO da organização, o projeto 
já ajudou mais de 1000 crianças 
a enxergar melhor nas escolas de 
todo o Brasil. “Acreditamos que 
podemos mudar radicalmente 
a realidade dessas crianças que 
sofrem por não terem acesso a 
algumas necessidades básicas”, 
diz. 

Segundo Freitas, foram 16 
óculos entregues no total para 
crianças que moravam na Favela 
Marte de Rio Preto. O processo 
foi iniciado por uma triagem de 
mais de 80 pessoas e, após detec-
tar a necessidade oftalmológica, 
passaram por um especialista e, 
posteriormente a confecção dos 
óculos foi formalizada. 

O gestor ainda pontua como 
a iniciativa tem crescido e atra-
vessado diversos estados do 
Brasil. “Estamos entregando 
kits hoje também em Peruíbe, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Diadema e Belém do Pará. 
Nosso próximo destino levará 
melhores condições de educação 

na periferia de Florianópolis, 
Maceió e Ferraz de Vasconce-
los”, comemora. 

Na ocasião, as crianças re-
ceberam seus kits contendo, 
os óculos, a receita e a garantia 
do acessório. Ajustes neces-
sários também puderam ser 
realizados. 

Gabrielly de Barros Lou-

res, de 9 anos, foi uma das 
que ganharam seus óculos. A 
pequena que faz tratamento 
desde os dois anos é portadora 
de estrabismo e seus óculos 
é um acessório fundamental 
para a aprendizagem. “Eu ti-
nha que sentar bem na frente 
pra enxergar. Agora posso 
mudar de lugar”, brinca. 

VISÃO

MIRASSOL

Apae pede doações 
de roupas e calçados

A instituição APAE de 
Mirassol tem feito campa-
nha para angariar doações de 
roupas, calçados, acessórios, 
móveis e itens de decoração, 
novos e usados. 

Itens
Os itens serão vendidos 

na loja “Margarida Amarela”, 
que será inaugurada em breve 
e servirá como fonte de ren-
da para a instituição. “Mais 
do que nunca precisamos do 
apoio da população. Doar itens 
usados e em bom estado de 
conservação e uso, é uma for-
ma de nos ajudar sem impactar 
o orçamento da família. Toda 
doação é bem-vinda e gerará 
um impacto enorme para nós. 
Estamos esperançosos com 
mais esse projeto e muitas 

pessoas serão beneficiadas”, 
afirma Dulce Amendola, presi-
dente voluntária da instituição. 

Preços
A loja Margarida Amarela 

está localizada em um prédio 
próprio, ao lado do salão de 
festas da APAE. O espaço será 
aberto a toda comunidade da 
região e terá preços populares 
e acessíveis a todos. 

Como doar 
Entregando os itens na 

recepção da instituição, de 
segunda a sexta, das 8h às 17h, 
na Av. José Emigdio de Faria, 
1880 - Vila Maria II, Mirassol. 

Solicitando a retirada dos 
itens, com agendamento pré-
vio na instituição por meio do 
número 17 99203-0763. 

INSTITUTO

Renascer precisa de alimentos
Feijão, óleo e farinha de 

trigo. O instituto Renascer 
de Rio Preto pede doações 
desses e de outros produtos 
para continuar atendendo as 
pessoas e garantindo alimen-
tação a todos que necessitam 
do espaço. 

Segundo Luis Henrique 
Lopes, administrador da or-
ganização, a Associação Re-
nascer atende a 318 crianças, 
adolescentes e adultos defi-
cientes de Rio Preto e Região. 
“Algumas dessas pessoas são 
acompanhadas por seu fami-
liar devido as varias comor-
bidades que apresentam. A 
prefeitura municipal através 
da secretaria da educação 
auxilia com a merenda esco-
lar atendendo a 120 desses 
necessitados, sendo o restante 
recurso próprio da nossa enti-
dade e doações da sociedade 
em geral”, comunica. 

Lopes ainda informa que o 

trabalho da instituição existe 
desde 1993 prestando assistên-
cia a crianças, adolescentes e 
adultos por meio de programas 
como o Centro Dia, Escola Es-
pecial, com a participação de 

diversos técnicos como fono-
audiólogo, fisioterapeuta, tera-
peuta ocupacional, psicólogos, 
médicos, entre outros, todos 
em parceria com a Secretaria 
de Assistência Social .

Instituto Renascer de Rio Preto pede doação de alimentos

Crianças receberam óc ulos de projeto social

Na quarta-feira, dia 
07, comemora-se o Bicen-
tenário da Independência 
do Brasil e os 200 anos 
do marco será celebrado 
na Estância Turística de 
Olímpia com um ato cívico 

Programado para às 9h 
da manhã, a solenidade, 
aberta a toda população, 
será realizada na Praça 
Central da cidade, no en-
torno do Coreto, reunindo 
autoridades, as forças de 
segurança locais, como a 
Guarda Municipal, Polícia 
Militar e Civil, Corpo de 
Bombeiros, Tiro de Guer-
ra, servidores municipais 
e sociedade civil, promo-
vendo o Hasteamento das 
Bandeiras e uma breve 
cerimônia. A data é tra-
dicionalmente celebrada 
em Olímpia com a realiza-
ção do Desfile Cívico, que 
conta com a participação 
das escolas, clubes de ser-
viços, forças de segurança, 
entidades, entre outros 
envolvidos.

Olímpia

Divulgação

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

Daniela MANZANI
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Uma das festas do peão mais 
tradicionais do Noroeste Pau-
lista está de volta. O Rodeio de 
Guapiaçu retorna em grande 
estilo, com estrelas da música 
sertaneja e entrada solidária 
todas as noites. 
Com a expectativa de reunir 
cerca de 60 mil pessoas no 
Recinto de Exposições Prefei-
to Alcides Bega, o evento tem 
início nesta quinta-feira e vai 
até domingo. 
A organização é de um con-
sórcio de empresas de entre-
tenimento, com apoio da Pre-
feitura de Guapiaçu. 
Neste primeiro dia de festa, a 
atração da noite será a dupla 
rio-pretense Zé Neto e Cris-
tiano, que arrasta multidão 
por onde passa. 
Já na sexta-feira, haverá dois 
shows, de Clayton & Romário 
e Matogrosso & Mathias. No 
sábado, dia 3, é a vez das ir-
mãs Maiara e Maraísa. 

Montarias 
Outra grande atração da fes-
ta será a Copa Wrangler Ekip 
Rozeta de montarias em tou-
ros, um dos mais importantes 
campeonatos do País. No sá-
bado, também haverá a Prova 
dos Três Tambores e um De-
safio do Bem em prol ao Hos-
pital de Base de Rio Preto. 

Ingressos 
Os ingressos dos Camarotes 
estão à venda no site Guichê 
Web, valendo de R$ 120 a R$ 

Rodeio de Guapiaçu começa nesta 
quinta e deve atrair 60 mil pessoas

FESTA DO PEÃO

190, sendo espaço Balada Vip 
e Camarote Open Bar. Tam-
bém tem os pontos fixos: Es-
critório do Rodeio, em Gua-
piaçu; na WA Espetaria, em 
Cedral; e na Selaria Campoli-
na, em Rio Preto. 
A entrada solidaria, para a 
Pista, funciona assim: é preci-
so levar alimentos até os mer-
cados de Guapiaçu, que estão 
fazendo as trocas: um quilo 
de arroz garante um ingresso 
de quinta; um frasco de óleo 
de soja, da sexta; e um quilo 
de feijão, do sábado. Todos os 
mantimentos serão repassa-
dos ao Fundo Social e entida-
des filantrópicas, para atendi-
mento de famílias carentes da 
cidade. 

Queima do Alho 
No domingo, a festa começa 
ao meio-dia com um Queima 
do Alho, com entrada será 
gratuita. Os pratos serão ven-
didos no local por R$ 35. Ha-
verá apresentação de cantores 
e duplas regionais durante 
toda a tarde. Para encerrar, 
show da dupla Cezar & Pau-
linho. 
De acordo com Danilo Tavei-
ra, um dos organizadores, o 
público pode esperar novida-
des na estrutura e na intera-
tividade do evento. “Estamos 
preparando um rodeio como 
Guapiaçu nunca viu! Contra-
tamos os melhores shows e 
vamos oferecer a maior estru-
tura, com qualidade no aten-
dimento do público e toda a 
segurança”, afirma.

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

No domingo, a festa começa ao meio-dia com um 
Queima do Alho, com entrada será gratuita. Os 
pratos serão vendidos no local por R$ 35. Haverá 
apresentação de cantores e duplas regionais du-
rante toda a tarde

Rodeio de Guapiaçu começa nesta quinta-feira com entrada solidária

Vários tenistas rio-preten-
ses, da Alves & Oliveira Tennis, 
disputam nesta semana o ITF 
18 anos de Santiago, no Chile, 
e o de São Paulo. Victor Pa-
gotto e Rafael Sbeghen estão 
na segunda rodada do torneio 
internacional de Santiago. 
Pagotto passou pelo chileno 
Vicente Moraga por duplo 6/1 
e Sbeghen bateu o também Si-
mon Bachler, por 64, 6/1. 

Na segunda rodada, Pagot-
to encara o argentino Facundo 
Grasso, nesta quarta-feira (31), 
e Sbeghen enfrenta o chileno 
Francisco Duran. Pagotto e 
Sbeghen jogam duplas juntos. 

TÊNIS

Atletas de Rio Preto 
disputam ITF no Chile

Irmãos judocas 
são destaque

MIRASSOL

Equipe de ciclismo fecha 
com bons resultados

Eles também estão na segunda 
rodada e ainda aguardam os 
adversários desta quarta-feira 
(31). 

“Estou me sentindo muito 
bem aqui no Chile. Estou dan-
do o meu melhor para avançar 
na chave”, afirmou Pagotto. 

Já em São Paulo, Pedro 
Melli joga o ITF 18 anos. L

aura Lisboa, nos 16 anos, 
e Luiza Ninno, nos 14 anos, 
competem no Circuito Cosat, 
também em São Paulo. Laura 
encara Isadora Sigrist e Luiza 
enfrenta Giulia Gomes, nesta 
quarta. Pedro Melli ainda 
jogaria nesta terça contra o 
segundo principal favorito do 
torneio, Henrique Hamamoto 
Ushizima. 

A equipe de ciclismo de Mi-
rassol obteve bons resultados 
4ª e última etapa da Copa 
ABD, neste último final de se-
mana, em Dracena. O evento 
de corrida de montain bike 
contou com o percurso de 45k 

Destaque
Destaque para o ciclista Ray 
Ramos, medalha de prata na 
categoria 30 anos, com o tem-

Os irmãos judocas Sa-
muel e Pedro Motagaran-
tiram vaga nas finais do 
Campeonato Paulista. No 
último sábado (27), eles 
ficaram com o terceiro lugar 
em suas categorias, na fase 
inter-regional do Campe-
onato Paulista de Judô, 
disputada em Martinópolis. 
Pedro, pela categoria Sub-
13, disputa no próximo 
sábado (03) a final na cida-
de de Aguaí, na região de 
Araraquara, e Samuel, pela 
categoria Sub-11, compete 
no dia 15 e 16 de outubro.

Mirassol chegou às fi-
nais da prova dos Três Tam-
bores durante o Rodeio de 
Bady Bassitt. O cavaleiro 
mirassolense Higor Nunes 
Guimarães, 11 anos, ga-
rantiu o terceiro lugar na 
categoria mirim. Já a ama-
zona Bianca Guimarães, 22, 
ficou em quarto, seguida 
pela também mirassolen-
se Daniela Rodrigues, 25, 
na categoria feminino.  A 
mirassolense Grace Keller 
Rodrigues, 23, se classificou  
para a final com o menor 
tempo da prova em Bady 
Bassitt. Porém, na decisão 
acabou derrubando o tam-
bor, aumentando em cinco 
segundos seu tempo.

po de 1h23min42seg. 
Na mesma categoria, Willian 
Vedelago foi quinto colocado, 
com o tempo de 1h27min-
17seg. 

Quinto
O mirassolense Bruno Mar-
ques foi quinto colocado 
na sub-45 com o tempo de 
1h25min26seg, sendo que 
Paulo Roberto foi 10º com o 
tempo de 1h28min43seg. Vi-
nícius Conde terminou em 
quinto na sub-35 com o tem-

po de 1h26min49seg. Na cate-
goria sub-50, Christian Santa-
na foi sexto lugar ao fechar a 
prova em 1h32min23seg. 
Já na elite, Rafael Femi-
ni foi sexto com o tempo de 
1h20min. 

Próxima
A próxima competição da 
equipe, que conta com o apoio 
do Departamento de Esportes 
e Lazer (DEL) é uma prova de 
80km, no dia 11 de setembro, 
em Araçatuba.

Equipe de ciclismo de Mirassol fecha com bons resultados na 4ª etapa da ABD

Atletas de Rio Preto vão disputar no Chile e em São paulo

Mirassolenses na 
prova dos Tambores

PAULISTA

EM RODEIO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Festival da Viola prorroga inscrições
O prazo de inscrições para 

o 2º Festival Nacional de Moda 
de Viola foi prorrogado para o 
dia 18 de setembro. O evento 
está marcado para o período 
de 19 a 22 de outubro e é orga-
nizado pela Prefeitura de São 
José do Rio Preto, por meio 
das secretarias de Agricultura 
e Abastecimento, Cultura, 

Comunicação e Desenvolvi-
mento Econômico e Negócios 
de Turismo. 

O festival oferece R$ 28 
mil em prêmios, sendo R$ 12 
mil a quem ficar na primeira 
colocação. “É um festival na-
cional, está aberto a músicos 
de todo o Brasil e não precisa 
nem mesmo ser uma música 
inédita, pois temos prêmios 
também para o melhor intér-

prete e para o melhor violeiro. 
São valores significativos, um 
incentivo à descoberta de no-
vos artistas, inclusive aqui da 
nossa região, pois Rio Preto é 
conhecida como a capital da 
viola”, afirma o secretário de 
Desenvolvimento, Jorge Luis 
de Souza. 

A programação do con-
curso está integrada à edição 
2022 da EXPO Rio Preto, feira 

agropecuária que será reali-
zada entre os dias 19 e 23 de 
outubro. “Esse festival surgiu 
de uma demanda do próprio 
prefeito Edinho Araújo, do 
resgate da nossa cultura, de 
dar destaque ao nosso jeito de 
ser no interior, e ainda propor-
ciona entretenimento dentro 
de um contexto de geração de 
negócios da EXPO”, completa 
o secretário.

RIO PRETO

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

ENTRETERIMENTO/ ESPORTE
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BelezaO cidadão pode agora acessar serviços do 
Detran.SP pelo WhatsApp. Já estão dispo-
níveis 11 itens relacionados à habilitação 
e veículos. Contato do Detran.SP
 WhatsApp 11 2178-9494

DHOJE AUTOS
Dos condomínios para as 
ruas de Rio Preto, veículos 

elétricos viram ‘febre’

“Atualmente, todo 
mundo já ouviu falar 
sobre mobilidade 
elétrica e deseja ter 
um veículo elétri-
co na sua garagem, 
seja pela economia 
ou pelo lifestyle que 
significa aderir a esta 
modalidade de trans-
porte individual” Além de mais sustentabilidade, nova opção de mobilidade conquista por modelos cada vez mais estilosos

Economia de combustí-
vel, sustentabilidade, design 
atraente e preços acessíveis 
dos modelos. Seja qual for 
o motivo, patinetes, scoo-
ters, motos e quadriciclos 
elétricos deixaram os con-
domínios de alto padrão 
para ganharem as ruas e 
avenidas de Rio Preto. 

Segundo Thaís Car-
valho de Figueiredo, 
empresária do ramo, 
os diferenciais des-
se meio transporte 
são muitos. “Muito 
mais leves que as 
motos à combus-
tão, mais fáceis 
de pilotar, pois 
não possuem 
m a r c h a  n e m 
e m b r e a g e m , 
n ã o  e m i t e m 
CO2 nem ru-
ídos e gastam 
menos de um 
real por recarga, 
além de serem 
muitos estilo-
sas”, diz. 

Para a empre-
sária, a principal 
inovação fica por 
conta da pratici-
dade de ‘abastecer’ 
em qualquer tomada, 
sendo a bateria de lítio 
removível, além de cada 
vez mais apresentarem 
design diferente de tudo 
que temos no mercado.

De acordo com a repre-
sentante, a loja chegou em 
Rio Preto há dois anos e 
para levar essa opção mais 
sustentável de micromobi-
lidade foram passos mais 
lentos. 

“Atualmente, todo mun-
do já ouviu falar sobre mo-
bilidade elétrica e deseja ter 
um veículo elétrico na sua 
garagem, seja pela economia 

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

o u 
p e l o 
lifestyle 
que signi-
fica aderir a 
esta modalidade 
de transporte indi-
vidual”, observa.

Thaís salienta que um dos 
valores que as scooters carregam con-

s i -
go é 

a sus-
tentabi-

lidade. “É 
urgente mu-

darmos o rumo 
dessa história que 

vem sendo escrita há sé-
culos em nome da aparente 

praticidade, que transborda egoísmo 
e falta de empatia pelo universo como um 

todo e do qual somos parte”, 
argumenta. 

Com uma gama de pro-
dutos com estilos e preços 
muito atraentes, a proprie-
tária discorre sobre todos 
os tipos de público, desde os 
que buscam pelos modelos 
mais em conta, até aqueles 
que querem o produto mais 
completo e diferenciado dis-
ponível no mercado. 

De acordo com Thais, a 
opção foi se reformulando 
ao longo dos anos. “Fora do 
Brasil, elas já desempenham 
há tempos um papel essen-
cial para a mobilidade urba-
na. No Brasil, elas chegaram 
tímidas, nos condomínios, 
apenas para a classe com 
maior poder de comprar. 
Porém, hoje temos parcela-
mentos facilitados para que 
estes veículos cheguem a 
quem desejar, e elas já estão 
presentes de forma expres-
siva no trânsito da cidade, 
não somente como fonte de 
lazer”, garante.

A empreendedora ainda 
menciona seu amor pela 

mobilidade elétrica e há 
quanto tempo decidiu 
adentrar no mercado. “A 
Gloov Rio Preto com-
pletou 2 anos no início 
deste mês, mas sou 
apaixonada por tudo 
que envolve mobi-
lidade elétrica há 
bem mais tempo”, 
relata. 

Para a profis-
sional, a modali-
dade está acessível 
a todas as classes 
sociais. “Temos 
patinetes a partir 
de R$ 4.500 e scoo-
ters e motos que vão 
de R$ 9.990 até R$ 
20.990. Também 

temos e-bikes de R$ 
11.990 e um modelo 

de quadriciclo incrível 
e 100% elétrico de R$ 

35.000”, pontua.
Segundo Roger Assis, 

da GCM de Rio Preto, é 
fundamental esclarecer 
que o trânsito é compos-
to por todos os tipos de 
veículos e que as regras 
e orientações para o bom 
funcionamento do trânsito 
são as mesmas. “Costuma-
mos dizer que os veículos 
maiores têm maior res-
ponsabilidade perante os 
menores. Contudo, qual-
quer veículo, até bicicletas, 
precisam seguir as regras 
do Código de Transito”, 
finaliza.

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. LEONARDO MENDES PIRES e ANA BEATRIZ DE 
ARAUJO CORREA, sendo ELE filho de EDENILSON PIRES DA 
SILVA e de EDNA MARIA MENDES PIRES e ELA filha de CLEBER 
MARCELO CORREA e de ROSELI MARIA DE ARAUJO CORREA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 30/08/2022

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.”

Prefeitura Municipal de 
Mirassolândia

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇOES, CONSIDERANDO A NECESSIDADE ALTERA-
ÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PUBLICA DO PRE-
GAO PRESENCIAL  20/2022, CUJO O OBJETO É CONTRATAÇAO 
DE EMPRESA DE ADMINISTRAÇAO, INTERAÇAO DE OPERAÇOES 
DECORRENTES DO USO DE CARTAO ALIMENTAÇAO PARA USO 
DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA, 
MARCADO PARA O DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022, REDESIGNA 
PARA O DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 O RECEBIMENTO E ABER-
TURA DOS ENVELOPES. CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE LI-
CITAÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO, WWW.
MIRASSOLANDIA.SP.GOV.BR -

 CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS - 
PREFEITA MUNICIPAL.

 MIRASSOLANDIA 30 DE AGOSTO DE 2022.

Câmara Municipal de 
Onda Verde 

 
 

AVISO DE  LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) 
 
A Câmara Municipal de Onda Verde torna público aos interessados a realização 
do Pregão Presencial nº 06/2022, objeto do Processo nº 06/2022. 
TIPO: Menor Preço Global por item.  
OBJETO: Contratação de Operadora de Plano de Saúde, conforme as 
especificações descritas no Termo de referencia anexo ao presente Edital. 
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 19 de setembto de 2022, 
às 14:15 horas, na Câmara Municipal de Onda Verde/SP. 
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 30 de agosto de 2022, das 12:30 horas às 
16:00 horas, no Setor de Licitações da Câmara Municipal de Onda Verde, sito 
na Avenida Romano Calil, nº 111, Centro, Onda Verde – SP, Cep: 15.450-000 – 
tel. 17-3268-1180 ou no site www.cmondaverde.sp.gov.br  
DATA: 30 de agosto de 2022 
PREGOEIRO: Olenice P. Sabino da Costa  

 



Editais & 
Publicidade Legal O conteúdo completo desta edi-

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

com.br/dhoje-oficial/ e pelo  
QR Code acima 
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CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
São José do Rio Preto, 29 de agosto de 2022.
CONVOCAÇÃO
O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, convoca todos os seus 
conselheiros para a Reunião Extraordinária deste Conselho do ano de 2022, 
que será realizada:
DIA: 01/09/2022 – Quinta-feira.
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL: Renascer – Unidade 1
ENDEREÇO: Avenida Amélia Cury Gabriel, 4701 – Jardim Soraia
Em atenção ao Regimento Interno, no seu artigo 23: “As assembléias 
ordinárias obedecerão a seguinte ordem do dia: 
I. abertura; 
II. aprovação da ata da sessão anterior, com assinatura dos conselheiros 
presentes na referida reunião; 
III. avisos, comunicações, registro de fatos, apresentação de proposições, e 
de toda correspondência e documentos recebidos e expedidos pelo CMPCD 
- SJRP; 
IV. discussão e votação da matéria em pauta; 
V. outros assuntos; 
VI. encerramento.”
PAUTA DO DIA: 
1. Discussão e aprovação do Regimento Interno.
Sua presença é muito importante!
Shaila Duduch de Gois
Presidenta
Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência - CMPcD

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 465/2022 – Processo n.º 13.918/2022
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de piso 
esportivo em madeira flutuante no Ginásio Municipal de Esportes Alberto 
Cecconi. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 18/08/2022, sendo adjudicado o item à empresa 
declarada vencedora: ELASTA PISOS EIRELI EPP (item 1). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Fabio Ferreira Dias Marcondes - Secretário Municipal de 
Esportes e Lazer.
AVISO
EXTRATO DA SESSAO
Pregão Eletrônico: 496/2022- Processo 14.154/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O PQ DA 
REPRESA E ZOOLÓGICO. SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
E URBANISMO. Sessão pública realizada on line dia 30/08/2022, o pregão 
eletrônico restou FRACASSADO, uma vez que os valores finais alcançados 
ficaram acima da estimativa do edital. Adriana Tápparo – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 314/2022 – 
PROCESSO Nº 12.603/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais odontológicos. 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada 
do pregão em epígrafe para o dia 01/09/2022 às 15:00h para continuidade 
dos trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira.
JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 035/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA 
MUNICIPAL ORESTES QUÉRCIA (RUA JESUS CRISTO. Nº 441, SOLO 
SAGRADO) – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. A Comissão Municipal de 
Licitações, acolhe integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal 
de Educação, que é adotado como razões de decidir e passa a fazer parte 
integrante desta decisão e declara habilitadas a prosseguir no certamente 
licitatório as empresas: CONSTRUTORA J L K SOUZA LTDA ME; 
CONSTRUTORA POLACHINI LTDA; LGR CONSTRUTORA LTDA EPP e 
MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA EPP; e inabilitada a empresa 
MACHADO & MACHADO ENGENHARIA LTDA (não atendeu na integralidade 
os quantitativos exigidos na alínea “b.1” do item 5.1 do edital). Decorrido 
o prazo recursal, ”in albis”, fica designado o dia 09/SETEMBRO/2022 às 
08:30 hs., para a sessão de abertura da proposta financeira.. O inteiro teor 
desta decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição dos 
interessados. Publique-se para ciência e para que surta os efeitos legais. 
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
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EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS PISCINÕES PROFUNDOS, 
LAGOAS DE RETENÇÕES/DETENÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS, CANAIS 
DA CALHA DO CANAL DO RIO PRETO E MELHORIA DA MICRODRENAGEM 
DE FORMA LOCALIZADA – SEC. MUN. OBRAS. À vista dos autos e do 
parecer elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, o qual é utilizado 
como razões de decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão, a 
Comissão Municipal de Licitações prolata a classificação das propostas: 1º 
Colocado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA R$ 
8.555.523,59 - O inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos autos do 
processo à disposição dos interessados. Publique-se para ciência. 
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 024/2022
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura dos envelopes: 07/
OUTUBRO/2022 às 08:30 hs
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PISTAS DE 
CAMINHADA E CICLISMO NO PARQUE LINEAR DO RIO PRETO AO LONGO 
DA AVENIDA PHILADELPHO GOUVEIA NETO E REPRESA MUNICIPAL 
(LAGO III) INCLUINDO PASSARELA METÁLICA, CONFORME PLANILHAS, 
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO 
AO EDITAL – SEC. MUN. OBRAS. Valor total estimado R$ 5.368.090,45 - 
Prazo de Execução: 365 dias - Local de Entrega dos envelopes e da sessão 
da licitação: Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º andar do Paço Municipal, Centro 
– Diretoria de Compras e Contratos. Outras informações no site: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action  
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 528/2022, processo 14.383/2022 
objetivando a aquisição de estativa de suprimento de teto para alimentação 
de equipamento de anestesia do Hospital Municipal. Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 14/09/2022 às 
14h00min e abertura a partir das 14h02min. O edital, na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO:
CONTRATADA: BASE LIMP E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - 
CNPJ: 14.511.904/0001-96; PROC. 12483/2021; EMPENHO 14448/2022; 
Notifico o representante legal da empresa supramencionada para entregar no 
prazo de 05 dias, a contar do recebimento desta, a totalidade do Empenho em 
epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas, bem como a suspensão do direito de licitar e 
contratar com esta administração pelo prazo de até 05 anos. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar contraditório, 
em atendimento aos ditames constitucionais. - SMEL.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CENTRO DE APOIO P R A VIDA
EMPENHO 17583/22
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA
EMPENHO 17537/22
CONTRATADA: SUPRACIL COMERCIAL LTDA ME
EMPENHO 17584/22
Notifico os representantes legais das contratadas, para entregarem no 
prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, 
a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
6º Termo Aditivo Contratual
Pregão presencial 01/2017 – Contrato: PRP/0001/2017
Contratada: Banco do Brasil SA
Nos termos do § 4º do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 60 
dias o prazo de vigência do contrato supramencionado. SEMFAZ. José M. W. 
R. Neto.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Inexigibilidade 11/21 – Contrato: INL/0007/21
Contratada: Med Rio Comercio e Representações Ltda
Fica reti-ratificada a cláusula segunda do contrato supramencionado. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 396/2022
ATA Nº 0711/22
CONTRATADA: CM HOSPITALAR SA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender ação judicial - Valor 
Unitário - Item 1- R$1.561,23 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 431/2022
ATA Nº 0712/22
CONTRATADA: T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E 
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME
OBJETO: Fornecimento de cartuchos e toners - Valores Unitários - Item 4- 
R$17,00; Item 5- R$20,00; Item 6- R$23,00; Item 8- R$45,00; Item 9- R$26,00; 
Item 10- R$26,00; Item 11- R$26,00; Item 12- R$26,00; Item 13- R$62,00; 
Item 21- R$22,00; Item 22- R$35,00; Item 23- R$40; Item 24- R$23,50; Item 
25- R$23,50; Item 31- R$24,50; Item 32- R$24,50; Item 33- R$24,50; Item 
34- R$27,00; Item 35- R$27,00; Item 36- R$27,00; Item 37- R$27,00; Item 40- 
R$42,00 - SMA – Adilson Vedroni – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 015/2022
CONTRATO Nº COC/0026/22
CONTRATADA: CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT PARA 
CONSTRUÇÃO EIRELI
OBJETO: Execução da obra de adequação elétrica predial para a Secretaria 
Municipal de Saúde – SMS - Prazo de vigência: 195 dias – Valor Total 
R$905.531,79
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2022
ATA Nº 0713/22
CONTRATADA: BRINK BRIL MAT ESCOLARES LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de brinquedos pedagógicos - Valores Unitários - Item 
8 - R$22,50; Item 11 - R$7,00 - SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo– Prazo 
de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2022
ATA Nº 0714/22
CONTRATADA: SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDO LTDA
OBJETO: Fornecimento de brinquedos pedagógicos - Valores Unitários - Item 
2 - R$15,00; Item 7 - R$150,00 - SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo– 
Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 282/2022
ATA Nº 0715/22
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de mobiliário hospitalar - Valor Unitário - Item 8 - 
R$4.640,00 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 350/2022
ATA Nº 0716/22
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados na REMUME - 
Valores Unitários - Item 14 - R$0,950; Item 25 – R$0,160 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 350/2022
ATA Nº 0717/22
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados na REMUME - 
Valores Unitários - Item 9 - R$1,990; Item 32 – R$1,098 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 350/2022
ATA Nº 0718/22
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados na REMUME - Valor 
Unitário - Item 5 - R$0,088 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 350/2022
ATA Nº 0719/22
CONTRATADA: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados na REMUME - Valor 
Unitário - Item 13 - R$0,028 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 350/2022
ATA Nº 0720/22
CONTRATADA: DIMEVA DISTR E IMPORTADORA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados na REMUME - Valor 
Unitário - Item 17 - R$0,314 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 384/2022
ATA Nº 0721/22
CONTRATADA: UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de equipo macro gotas - Valores Unitários - Item 1 - 
R$1,470; item 2 – R$1,490 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 385/2022
ATA Nº 0722/22
CONTRATADA: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas - Valor Unitário - Item 1 - 
R$0,0550 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 385/2022
ATA Nº 0723/22
CONTRATADA: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas - Valor Unitário - Item 4 - 
R$0,3318 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 435/2022
ATA Nº 0724/22
CONTRATADA: RIB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E 
SANEAMENTO LTDA
OBJETO: Fornecimento de material hidráulico para Unidades Escolares - 
Valor Unitário - Item 5 - R$103,75 – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo 
– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 306/2022
ATA Nº 0725/22
CONTRATADA: REPUME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de ferragens - Valores Unitários - Item 17 - R$688,00; 
Item 18 - R$2.100,00; Item 20 - R$1.800,00 – SMO – Israel Cestari Júnior– 
Prazo de vigência: 12 meses.    

EXTRATO DO CONTRATO Nº 018/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 – PROCESSO Nº 027/2022
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
CONTRATADA: G F DA SILVA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 
DE LIMPEZA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação se 
serviços, sob demanda, de condução de veículos automotores, prestação 
de serviços de condução de motocicletas, prestação de serviços de 
operador de trator, prestador de serviços de operador de máquina pesada, 
prestador de serviços de operador de roçadeira costal de forma à atender 
as necessidades de diversos postos de serviço da Empresa Municipal de 
Urbanismo de São José do Rio Preto-SP, sendo que os equipamentos e 
materiais necessários à prestação dos serviços (com excessão de EPI’s, 
que constituem obrigação da futura contratada) serão fornecidos pela 
Contratante, conforme especificações no Termo de Referência - Anexo I, 
deste Edital.
VALOR GLOBAL: R$ 631.414,08 (Seiscentos e trinta e um mil quatrocentos 
e quatorze reais e oito centavos)
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São José do Rio Preto, quarta-feira, 31 de agosto de 2022PUBLICIDADE LEGAL

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste termo aditivo será por 
12(doze) meses, tendo seu início na data de 01 de setembro de 2022 e seu 
final na data de 31 de agosto de 2023.
DATA DA ASSINATURA: 30 de agosto de 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 016/2022, Processo nº 
027/2022 e Contrato nº 018/2022, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e Lei Complementar nº 123/2006.
São José do Rio Preto-SP, 29 de agosto de 2022.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

Escala de Atendimento Funerário – SETEMBRO 2022
Em cumprimento ao Artigo 2º da Portaria Conjunta 01/2020 das Secretarias 
Municipais de Administração, Assistência Social e Saúde, a Secretaria de 
Assistência Social publica a: 

Escala de Atendimento Funerário – SETEMBRO 2022

Dia Semana Concessionária
1 Quinta Prever Serviços Póstumos LTDA

2 Sexta Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME

3 Sábado Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME

4 Domingo Prever Serviços Póstumos LTDA

5 Segunda Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME

6 Terça Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME

7 Quarta Prever Serviços Póstumos LTDA 

8 Quinta Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME

9 Sexta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME

10 Sábado Prever Serviços Póstumos LTDA 

11 Domingo Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME

12 Segunda Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME

13 Terça Prever Serviços Póstumos LTDA

14 Quarta Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME

15 Quinta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME

16 Sexta Prever Serviços Póstumos LTDA 

17 Sábado Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME

18 Domingo Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME

19 Segunda Prever Serviços Póstumos LTDA

20 Terça Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME

21 Quarta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME

22 Quinta Prever Serviços Póstumos LTDA

23 Sexta Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME

24 Sábado Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME

25 Domingo Prever Serviços Póstumos LTDA

26 Segunda Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME

27 Terça Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME

28 Quarta Prever Serviços Póstumos LTDA

29 Quinta Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME

30 Sexta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME

Concessionárias do Serviço Funerário:
1) SOCIAL DE LUTO METROPOLITANA RIO PRETO LTDA. – ME
Avenida: Bady Bassitt n.º 3552 – Boa Vista
Telefone: (17) 3224-8080
2) FORTALEZA ASSISTÊNCIA FAMILIAR RIO PRETO LTDA. - ME
Rua: Fritz Jacobs n.º 1129 – Boa Vista
Telefone: (17) 3121-8007
3) PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA.
Rua: General Glicério nº 3524 - Centro
Telefone: (17) 3233-5499
Rua: Bernardino de Campos nº 3760 - Centro
Telefone: (17) 3233-7233

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.934 DE 26 DE AGOSTO DE 2022
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) GISLAINE DOMINGOS DO 
AMARAL MURIANO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, 
afastamento por 2 (dois) anos, sem vencimentos ou remuneração, com 
prejuízo das demais vantagens do cargo, para tratar de interesses particulares, 
conforme o artigo 117 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos 
desta a partir de 05 de setembro de 2022.
PORTARIA N.º 899 DE 30 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, CLEINE 
ZAVANELLA CALVO MARIZ e LUIZ GUSTAVO DONÁ, para sob a 
Presidência do(a) Primeiro(a), constituírem COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, 
para apuração dos fatos relatados no Interno nº 136/2022 da Coordenadoria 
de Gestão de Pessoas e Interno nº CI nº 455/2022/SMS/GERÊNCIA DE 
PESSOAL.  
PORTARIA N.º 1.029 DE 30 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, a servidora HIONE MARIA SOARES, em substituição a servidora 
Cleine Zavanella Calvo Mariz, na Comissão Processante, designada pela 
Portaria nº 1.028, de 18 de agosto de 2022, surtindo os efeitos a partir da data 
de publicação.   
PORTARIA N.º 1.030 DE 30 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, o servidor DIEGO FERREIRA PAULO, em substituição ao servidor 
Luiz Gustavo Doná, na Comissão Processante, designada pela Portaria 
nº 1.028, de 18 de agosto de 2022, surtindo os efeitos a partir da data de 
publicação.   
ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.937 DE 26 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, JORGE WILSON CAMPOS ALVES, para exercer a Função 
de Confiança de Assistente de Programas e Projetos - Intermediário – 
Nível III - FG.103.1, no Setor de Infraestrutura da Gerência de Tecnologia da 
Informação da Secretaria Municipal de Assistência Social, criada pelo artigo 
5º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022, fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente, surtindo os efeitos desta a partir de 26 de 
agosto de 2022.
HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
Secretário Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.938 DE 29 DE AGOSTO DE 2022
DESIGNA, NORIEDSON MATEUS MARINO para substituir o(a) servidor(a) 
EDSON FRANCISCO DA SILVA JUNIOR – ocupante da função de confiança 
gratificada – INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, nos termos do artigo 68, 
da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 
29/08/2022 a 07/09/2022.
KATIA REGINA PENTEADO CASEMIRO
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

DECRETO Nº 19.279
DE 30 DE AGOSTO DE 2022.
Altera dispositivo do Decreto nº 17.746, de 30 de março de 2017 e suas 
alterações, que nomeia Comissão de Recebimento de Materiais.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do 
artigo 64, item VI; da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º A alínea “e” do inciso III do artigo 1º do Decreto nº 17.746, de 30 de 
março de 2017, com suas respectivas alterações, passa a vigorar alterada, 
com a seguinte redação:
“Art. 1º ...
...
III – Secretaria Municipal de Administração:
...
e) Thiago de Marco Milani;” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 30 de agosto de 2022; 170º Ano de 
Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUÍS ROBERTO THIESI
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PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no l ivro de Decretos e, em seguida publicado por 
afixação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 36/2017 – 
CONCORRÊNCIA Nº 02/2017 – PROC. Nº 54/2017. Contratada: 
SIGNARTEC COMERCIAL TÉCNICA LTDA
Objeto: Readequação quantitativa com acréscimo de valor referente a 
prestação de serviços de Engenharia de Manutenção Eletromecânica 
preventiva, preditiva e corretiva no Sistema Público de Água e Esgoto, cujas 
unidades principais são: Estação de Tratamento de Água (ETA) cap. 500 
L/s, Poços Profundos PTG’s e PTB’s, Estações Elevatórias Água Tratada 
(EEAT’s) e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) cap.1005 L/S e Estações 
Elevatórias de Esgoto (EEE’s), além dos prédios da Sede Administrativa, 
Almoxarifado Central e Base Operacionais GOM-A, todos pertencentes ao 
SeMAE, localizados no município e distritos de S. J. R. Preto – SP, incluindo-
se o fornecimento de mão-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos 
e materiais. 
Assinatura: 30.08.2022 Valor do acréscimo: R$ 806.664,62 
Valor Total do Contrato readequado: R$ 7.962.485,78
Nicanor Batista Junior - Superintendente
EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 37/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO 54/2022 – PROCESSO 
63/2022
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto para fornecimento 
de combustíveis líquidos por um período de 12 meses para abastecimento 
dos veículos da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 29.08.2022. Valor do decréscimo: R$ 87.369,34 Valor 
total: R$ 1.774.453,08.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022 – PROCESSO 
SICOM 3240/2022
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de controle, 
operação, e fiscalização de portarias e edifícios, nas unidades do SeMAE, 
localizados na cidade de São José do Rio Preto.
Sessão pública realizada on line no dia 15.08.2022 com continuidade 
no dia 17.08.2022, sendo adjudicado o objeto à vencedora IMPERIUM 
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA para o item. A empresa MASTERSERV 
SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI, 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 55/2022 – 
PROCESSO SICOM 3240/2022
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, não 
vislumbrando qualquer irregularidade.” 
S. J. Rio Preto, 29.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente 
do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2022 – PROCESSO 
SICOM 3278/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada em construção de uma 
carroceria para funcionar como unidade de manutenção em poços tubulares 
profundos exploratórios do aquífero Bauru, bem como sua instalação em 
caminhão de propriedade do SeMAE, marca Ford, modelo 815-E.
Sessão pública realizada online no dia 30.08.2022, sendo declarado pelo 
pregoeiro o pregão FRACASSADO em razão do valor final alcançado estar 
acima da estimativa do edital. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras”.
Renato Eduardo de Freitas - Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2022 – PROCESSO SICOM 3278/2022 
“DECLARO este processo licitatório FRACASSADO, em razão do valor final 
alcançado estar acima da estimativa do edital”
S. J. do Rio Preto, 30.08.2022 – Nicanor Batista Júnior - Superintendente.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2022 – PROCESSO 
SICOM 3283/2022
Objeto: Fornecimento e instalação de 02 (dois) Grupos Moto Geradores 
Diesel 55/60-CV trifásico, tensão para 220/127 Volts, corrente alternada, 
frequência de trabalho de 60Hz com Unidade de Supervisão de Corrente 
Alternada (USCA) para as Estações Elevatórias de Esgoto Vila Nobre I e Vila 
Nobre II do SeMAE.
Sessão pública realizada on line no dia 19.08.2022, sendo adjudicado o 
objeto à vencedora CARAVANTE E VIEIRA COM DE PEÇAS E MANUT EM 
GERADORES EIRELI para o item. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2022 – 
PROCESSO SICOM 3283/2022
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, não 
vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 30.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente 
do SeMAE.
EXTRATO DE PORTARIA n.º 097 de 29/08/2022. Designação de 
servidor para exercer a função de fiscal do Contrato n. 44/2022 – 
Concorrência n. 002/2022 - Contratada: CONSTROESTE CONSTRUTORA 
E PARTICIPAÇÕES LTDA. RESOLVE: Art. 1º - DESIGNAR o servidor 
WILSON PEREIRA DUARTE FILHO, matrícula n. 1.024, ocupante do cargo 
de Gestor de Saneamento para exercer a função de FISCAL DO CONTRATO 
em epígrafe, fazendo jus à respectiva remuneração pela atividade especial, 
ressalvada a vedação de acúmulo prevista no art. 11, da LC 266/2008, e, 
como SUPLENTE, o servidor MAURO H. WAKASSUGUI, matrícula n. 898, 
ocupante do cargo de Gestor de Saneamento, ambos lotados na Gerência de 
Planejamento, Projetos e Obras. Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, gerando efeitos a partir do início da execução contratual - 
17 de agosto de 2022.
S.J. Rio Preto, 30.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do 
SeMAE.  

REPUBLICAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO
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 20/09/2022, 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 DO TRABALHO E DO EMPREGO
ERRATA
NO EXTRATO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO BEM PÚBLICO 
MUNICIPAL publicado em 26 de julho de 2022, o bem cedido para EMURB 
– EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO referente o Patrimônio n°10498. 
Onde lê-se: 
“O bem cedido destinar-se-á ao uso exclusivo EMURB – EMPRESA 
MUNICIPAL DE URBANISMO, para curso atividades da empresa...”
Leia -se
“O bem cedido destinar-se-á ao uso exclusivo da EMURB – EMPRESA 
MUNICIPAL DE URBANISMO, para atividades da empresa no município...”
O termo de autorização de uso do bem público em sua versão completa, está 
disponível na Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego, localizada na 
Av. Alfredo Antônio de Oliveira, 2077 – Jardim Planalto – CEP 15046-355 – 
São José do Rio Preto, mezanino Prefeitura Regional Norte. 

ADRIANA ROMANO
Secretária Municipal do Trabalho e do Emprego

São José do Rio Preto, 30 de agosto de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Departamento de Fiscalização
EDITAL SMTTS Nº. 152/2022.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal 
de Trânsito, Transportes e Segurança, NOTIFICA DECAR TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO POR APLICATIVO LTDA, CNPJ: 33.164.074/0002-01, a 
cumprir imediatamente os artigos 1º, 2º, 3º. 4º, 6º, 7º, 9º (incisos I, II,V e 
VI), 10º (alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” do inciso I e alínea “a” do inciso 
II) e parágrafo 1º e 3º, 11, 12, 13, 14 e 16 da Lei Municipal nº 13204/2019,  
conforme descrito na Notificação 10/2022 que não pôde ser entregue pelos 
correios..
Atenciosamente,

JULIANO F. M. DE GODOY
Agente Fiscal de Posturas

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
EXTRATO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 7038, DE 29 DE AGOSTO DE 2022.

EXONERA a servidora JACKELLINY ALVES RAMOS DE LIMA, do cargo 
em comissão de livre nomeação e exoneração, de Assistente Legislativo de 
Gabinete, Referência C-4, lotado no Gabinete da Vereadora Karina Caroline, 
surtindo os efeitos a partir de 30 de agosto de 2022.

VER. PEDRO ROBERTO GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 67/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 100/2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de varrição 
manual de logradouros públicos e áreas públicas.
Fica revogada a presente licitação, nos termos do artigo 49 da Lei 
Federal 8.666/93.
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 30 de agosto de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

Editais 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mirassol
FORO DE MIRASSOL
3ª VARA
Rua Floriano Peixoto, 1750, ., Nossa Senhora Aparecida - CEP
15130-007, Fone: (17) 3242-3001, Mirassol-SP - E-mail:
mirassol3@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1003971-42.2018.8.26.0358
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos
Exequente: Hozz Administracao de Bens Proprios Limitada
Executado: Damião Ferreira Pereira

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS.

PROCESSO Nº 1003971-42.2018.8.26.0358

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Mirassol, Estado de São Paulo, Dr(a).
Marcos Takaoka, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) DAMIÃO FERREIRA PEREIRA, Brasileiro, Solteiro, Agricultor, RG
7.863.496-20, CPF 713.071.251-15, com endereço à Rua Machado de Assis, 331, Fundos, Santa
Luzia, CEP 47800-000, Barreiras - BA, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Hozz Administracao de Bens Proprios Limitada, para cobrança de
R$263.256,50 (duzentos e sessenta e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta
centavos), atualizado até 21/07/2018, referente à Compromisso de Compra e Venda de Imóvel
Rural, firmado em 20/02/2018. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 dias, caso em que os honorários serão reduzidos
pela metade; sem pagamento proceder-se-á imediata penhora e avaliação de bens; com ou sem
penhora, intime-se do prazo legal de 15 dias para oposição de embargos; no mesmo prazo,
reconhecendo seu débito, o devedor poderá depositar 30% do montante do principal e acessórios e
requerer pagamento do restante em 6 parcelas mensais com juros e correção monetária. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Mirassol, aos 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO ÀMARGEM DIREITA
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DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | quarta-feira, 31 de agosto de 2022

SOCIAL LUI
WALDNER

DELÍCIA PURA
O show Pop Rock apresentado quinta-feira passada,-
foi simplesmente extasiante,principalmente para uma 
plateia de mais 40 anos de idade,que lotou mais de 500 
lugares do salão de festas do Automóvel Clube.O espe-
táculo apresentado pelo ótimo Miguel Chambers,voca-
lista do grupo The Chambers e pelas 15 adolescentes 
que compõem o grupo Blackbelts, de ótima qualida-
de,sob a direção sempre impecável do maestro Paulo 
de Tarso,foi ovacionado.E se houver um repeteco,com 
certeza,muita gente desejará revê-lo. Dez com louvor.

RODEIO
Será aberta amanhã a 53ª. edição da Festa do Peão 
de Guapiaçu no Recinto Alcides Bega,com a show da 
dupla rio-pretense Zé Neto e Cristiano.Na sexta-fei-
ra,tem Mato Grosso & Mathias e Clayton & Romário.
No sábado, Maiara e Maraisa e no domingo,o encer-
ramento com Cezar e Paulinho e a queima do alho.

REFORMA
Com cacife moral nos píncaros,depois do retrofit que 
fez no Mercado Municipal,tornando-o da noite para 
o dia,um dos principais points gastronômicos, de tu-
rismo e de lazer da cidade e depois de ter feito uma 
bonita obra ao murar todo o recinto de Exposições,o 
secretário da Agricultura,Pedro Pezzuto,vai reformar 
o recinto.A obra deverá custar R$ 2,58 milhões e será 
terminada em três meses.

NEW LOOK
A empresária Silvinha Lorencini e seu sócio Clay-
ton(Príncipe),devem reabrir sábado,sua loja Brands 
Store,no Shopping Iguatemi,que recebeu uma repa-
ginação e agora inclui as griffes Oficina Reserva-sem 
dúvida a melhor griffe nacional de moda masculina-a 
Richards, Tommy Hilfigger, C.K e Osklen.A reabertu-
ra será em soft openning,isto é, sem festa.O cocktail 
será no final de setembro,quando serão feitos os lan-
çamentos de primavera-verão.

NOVO HOSPITAL
Com o início das obras de adequação do prédio do 
Hospital Municipal da Região Norte,Dr. Domingo Brai-
le,pela Funfarme/HB vencedor da chamada pública 
para administrá-lo,a inauguração está prevista para 
o final de novembro.O Hospital vai funcionar com 78 
leitos mais 3 de anestesia,10 pós-anestesias e 5 de 
retaguarda.Estima-se um gasto de R$ 49 milhões por 
ano e o custo da obra ,em R$ 23 milhões.

PÓ ROYAL
O médico oftalmologista Ivanzinho Rollemberg,ani-
versariante do dia 5 de setembro,abre sua casa no 
Condomínio Santa Helena dia 11,um domingo, para 
receber ao lado da mulher,Marli,os plus intimes para 
um almoço em comemoração à nova idade.

CHAMPÃ & CAVIAR

A10|

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

PRESIDENTE DA DIRETORIA
SOCIAL DA 

A glamourosa e elegante Eliane Menezes Hawilla e seu irmão, 
Beia Menezes, em acontecimento social.

Na foto com o filho, o médico Heitor Guimarães, D. Nizia Guima-
rães, viúva do saudoso Dr, Heitor Guimarães, festejou aniversá-
rio no passado fim de semana.

No deck do Mercadão na manhã de domingo, o candidato a de-
putado estadual pelo Republicanos, Danilo Campetti, com seu 
filho João Otávio, este colunista e Eduardo Molina Santos.

EM COPACABANA
Jair Bolsonaro não desistiu 
de botar tanques e solda-
dos na orla de Copacabana 
no dia 7 de setembro.Nem 
abandonou a ideia de en-
volver militares em seu ato 
político no dia em que se 
comemora a Independên-
cia. Os organizadores da 
manifestação consegui-
ram o 0.k. para que a  Es-
quadrilha da Fumaça,da 
FAB,faça suas manobras 
e acrobacias nos céus da 
Avenida Atlântica.A Mari-
nha também dará sua con-
tribuição:  navios de guer-
ra  atravessarão a Baía de 
Guanabara e singrarão 
o mar de Copacabana na 
data.

ÊEEEE!
A  Unimed Rio  registrou 
um prejuízo de R$ 600 
milhões nos primeiros 
seis meses do ano,um 
dos piores da história do 
setor para um primeiro 
semestre.O resultado foi 
comunicado na sexta-
-feira por dirigentes da 
empresa numa reunião 
com a diretoria na ANS.
Há três meses,a ANS re-
novou  por mais um ano a 
direção fiscal da Unimed-
-Rio em vigor desde 2016.

AS MELHORES II
A USP, por exemplo, consta 
entre as 101 e 150 melhores 
universidades. Em segui-
da, vem a Unicamp, UFMG, 
UFRJ, UFRGS, Unesp, UFPR, 
UFSCar, Unifesp, Universida-
de Federal de Viçosa, UFSC, 
UFF, UNB, UFC, UFPE, UFSM, 
UFPel, UFBA, UFG, UFRN e 
UFMS.O ranking é realizado 
desde 2013 por uma institui-
ção independente,a Shan-
ghai Ranking Consultancy. A 
avaliação é feita a partir de 
seis critérios,como o número 
de prêmios Nobels e Fields 
entre os graduados e profes-
sores das instituições.Outro 
critério utilizado é o núme-
ro de artigos publicados em 
periódicos de ponta, como a 
revista Science e a Nature.

AS MELHORES III 
Pelo vigésimo ano consecuti-
vo, a universidade americana 
de Harvard consta como a pri-
meira colocada no ranking.Em 
segundo e terceiro lugar, ficam 
Stanford e Massachusetts 
Institute of Technology (MIT).
Entre os 10 primeiros coloca-
dos,apenas duas instituições 
não são americanas:Cambri-
dge e Oxford, ambas centená-
rias universidades britânicas.A 
predominância de universi-
dades americanas segue até 
a posição número 16, quando 
aparece a francesa, Universi-
dade Paris-Saclay. Ao todo 39 
das 100 melhores universida-
des são americanas.Entre as 
restantes, 14 são da Ásia e ou-
tras 32 da Europa. Nenhuma 
rio-pretense foi mencionada.

AS MELHORES I 
Ao todo, 21 universidades 
brasileiras aparecem na 
lista do Ranking de Xan-
gai,divulgado segunda-fei-
ra,que elenca as mil melho-
res instituições de ensino 
superior do mundo.A lista 
é encabeçada pela Univer-
sidade de São Paulo,que 
aparece como a melhor da 
América Latina.Ao todo, 
2.500 universidades foram 
avaliadas na edição deste 
ano do ranking.A partir do 
número 100,quando os ins-
tituições brasileiras come-
çam a aparecer, o ranking 
deixa de definir uma posi-
ção específica para as uni-
versidades e passa a apon-
tar apenas o bloco no qual 
elas se encaixam.

*Que maravilha! O Centro de Reabilitação 
Visual – Instituto dos Cegos Rio Preto- está montando car-
dápios em Braille para qualquer empresa do ramo gastro-

nômico que queira fazer a diferença. Info 17- 3355 5000.

*Com um badalado cocktail na noite de ontem, 
foi inaugurado na Avenida Anisio Haddad o Dacia Select, um 

novo mall de estabelecimentos comerciais. 

*O Bar do Alemão que promete enriquecer sobre-
maneira a área gastronômica da cidade,deverá ser inaugu-

rado no Shopping Iguatemi até início de dezembro.

*Thiago Imbernom, filho de Edilberto 
e Sandramelia Gi Imbernon é candidato a deputado federal 

pelo Novo. 

*As médicas Valéria e Sofia Braile-mãe e 
filha- estão em Barcelona participando de um congresso 

de suas especialidade.Retornam a tempo de comemorar o 
7 de setembro entre nós. 

*Desta coluna as condolências às famílias de 
Hailton Pedro Gomes,que faleceu em São Paulo dia 24 e do 

advogado Faiçal Cais,que faleceu quinta-feira. 

*Desde domingo, as novas quadras de 
Beach Tennis do Harmonia Tênis Clube estão em pleno fun-
cionamento. A Diretoria Eduardo Lemos Prado de Carvalho 

vai marcar a data da inauguração do novo complexo.

*A entrevista de Jair Bolsonaro ao Jornal Na-
cional da Rede Globo;ao programa Pânico,da Jovem Pan e sua 
participação sob ovação na Festa do Peão de Barretos,sexta-
-feira,pautaram as redes sociais no fim de semana,de forma 

avassaladora.O fecho com chave de ouro foi o debate na Band.

*A mansão da família Murchid Homsi, onde 
residiu o saudoso colunista Nenê Homsi, poderá se tornar 

Patrimônio Histórico.

*Festejados ontem no Calçadão em 
plena campanha eleitoral, a deputada Carla Zambelli e 

Danilo Campetti, respectivamente candidatos a deputada 
federal e a deputado estadual.


