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MUNDO DE
LUTO OFICIAL
A rainha Elizabeth II, do 
Reino Unido, morreu nesta 
quinta-feira, 08, aos 96 anos, 
no Castelo de Balmoral, na 
Escócia.   CIDADES Pág.5

TJ anula lei que 
reajusta salários 
de vereadores

CÂMARA DE RIO PRETO

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, por decisão unânime, anulou a lei 
que elevava o salário dos vereadores de Rio Preto em 11%. Ao todo 25 desembargadores 
concordaram com a inconstitucionalidade da lei. que já havia sido suspensa liminarmente 
em abril deste ano pelo próprio Tribunal. POLÍTICA  Pág.3

HOMICÍDIO

Homem é 
executado a 
tiros dentro 
do carro
Jefferson Pereira da Silva, 
de 36 anos, foi baleado e 
morto dentro de um VW Gol 
que estava estacionado nas 
imediações de um bar no 
bairro Santa Ana, em Rio 
Preto, na noite desta quarta-
-feira, 7. Segundo o boletim 
de ocorrência, a vítima e um 
amigo, de 34 anos, estavam 
em outro estabelecimento 
no Duas Vendas e decidiram 
vir para o local do homicí-
dio.   CIDADES  Pág.4

Chuva alivia mas Semae segue monitorando

CHUVAS

As chuvas do feriado de 7 de Setembro ainda não levam o Semae a descartar um novo 
racionamento ainda este final de ano. A informação é do diretor de Comunicação da 
autarquia, jornalista Ruy Sampaio. O vertedouro do lado 1, próximo ao Palácio das 
Águas, passou de 1,5 baixo do nível para 12,5 acima da barragem. No lago 3, que era 
de 3 centímetros acima antes da chuva, subiu para 10 centímetros. CIDADES  Pág.5

ONTEM

POLÍTICA Pág.3

Ciro Gomes 
faz visita 
relâmpago 
a Rio Preto

Executivo 
veta energia 
solar para 
semáforos
A proposta de autoria do 
vereador Bruno Moura 
(PSDB) determina que “os 
equipamentos semafóricos 
de que trata esta Lei deve-
rão ser dotados de células 
fotovoltaicas para conver-
são de energia solar em 
energia elétrica, que será 
armazenada em baterias 
próprias para essa finalida-
de.” Prefeito Edinho vetou.
POLÍTICA  Pág.3

TRÂNSITO ACIDENTE

Pai e filho de 
4 anos feridos 
ao acenderem 
churrasqueira
Um rio-pretense, de 38 
anos, e seu filho, de quatro 
anos, sofreram queimadu-
ras após um acidente com 
uma churrasqueira, por 
volta das 12 horas desta 
quarta-feira, 7.O boletim de 
ocorrência foi registrado na 
Central de Flagrantes como 
autolesão e lesão corporal. 
A explosão aconteceu no 
momento do acendimento 
da churrasqueira.     
CIDADES Pág.4

EX-VEREADOR

Prefeito decreta luto pela 
morte de Márcio Sanson
A morte do ex-vereador e 
secretário de Desenvolvi-
mento e Turismo, enge-
nheiro Márcio Sanson, aos 
60 anos, levou o prefeito 
Edinho Araújo a decre-
tar luto oficial de três dias 

a partir desta quinta-fei-
ra. O prefeito ressaltou os 
serviços prestados e sua 
militância como cidadão. 
Sanson nasceu em Rio Preto 
em 9 de agosto de 62. 
POLÍTICA   Pág.2

NA AVENIDA

DESFILE REÚNE 7 MIL

INCLUSDO

Instituto 
faz cardápios 
em braile para 
restaurantes

CIDADES  Pág.5

Divulgação

Divulgação

Divulgação SMCS

POLÍTICA Pág.2
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Burburinho
Era comentário geral entre apoiadores do presidente Bolso-

naro em ato no feriado de 7 de setembro, em Rio Preto, de que 
ele deverá visitar a cidade no próximo dia 23. Pessoas ligadas 
a partidos que apoia a reeleição do atual presidente dão como 
certa a presença do capitão em Rio Preto, ao lado do candidato 
ao governo de São Paulo, Tarcísio Freitas, do Republicanos. O 
martelo não teria sido batido devido a questões formais que 
ainda precisam ser alinhadas, já que se trata da presença de 
um presidente da República. Quem viver, verá.

Na prisão
O que mais se ouviu dos candidatos a deputado estadual e federal 

no ato pró-Bolsonaro na quarta-feira, 7, em Rio Preto, no feriado 
em comemoração a Independência do Brasil, foram palavras duras 
contra Lula e o PT. Danilo Campetti, que sai a estadual pelo Repu-
blicanos, por exemplo, disse que não importa o cargo ou condição 
das pessoas; se for corrupta e bandido deve estar atrás das grades. 
Ele se referia ao ex-presidente Lula (PT) preso após investigações da 
Lava-Jato sobre corrupção em seu governo. Campetti, inclusive, foi 
anunciado pelo apresentador como o “homem que prendeu Lula”. 
Basta lembrar que Campetti – Policial Federal – foi um dos 
agentes que conduziram Lula até a prisão em Curitiba, no Paraná.

Simone em Rio Preto 
A candidata do MDB à Presidência da República, Simone 

Tebet, desembarca em Rio Preto nesta sexta-feira, 9. A asses-
soria dela informou que as primeiras atividades serão visitas 
ao setor de Oncologia e Quimioterapia do HB e ao Instituto 
Lucy Montoro. Ela não será acompanhada por jornalistas “por 
questão de segurança e em respeito ao fluxo de atendimento 
nos hospitais”, afirma nota encaminhada. Ainda em Rio Preto, 
Simone deve ir ao Calçadão para caminhada com apoiadores 
e o candidato a deputado federal, também pelo MDB, Edinho 
Filho. O prefeito Edinho Araújo (MDB) também deverá acom-
panhar a movimentação
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Força popular 
Um observador atento durante as festividades do 7 de 

setembro em Rio Preto disse entre uma conversa e outra que 
havia mais verde e amarelo no ato pró-Bolsonaro no final da 
avenida Anísio Haddad do que no desfile oficial organizado pela 
Prefeitura de Rio Preto, na avenida Bady Bassitt. Além das cores 
e bandeiras do Brasil aos montes, segundo o interlocutor, a vi-
bração da manifestação popular teria ganhado contornos mais 
fortes do que o tradicional desfile de rua. O comentário era de 
que diferentemente de anos anteriores o 7 de setembro ganhou 
uma nova página na história com a chegada de Bolsonaro ao 
poder com o povo de fato de volta as ruas por vontade própria.
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EX-VEREADOR

A morte do ex-vereador 
e secretário de Desenvolvi-
mento e Turismo, engenheiro 
Márcio Sanson, aos 60 anos, 
levou o prefeito Edinho Araújo 
a decretar luto oficial de três 
dias a partir desta quinta-fei-
ra, 8 de setembro. O prefeito 
ressaltou os serviços prestados 
ao município e sua militância 
como cidadão. 

Formado em engenharia 
pela Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCAR) e pós-
-graduado em Administração 
na Fundação Armando Álvares 
Penteado (FAAP), ele nasceu 
em Rio Preto em 9 de agosto 
de 1962. Era filho do enge-
nheiro e empresário Nelson 
Sansão, homem importante 
na história da construção civil. 

Atuou como vice-presiden-
te da Associação Comercial 
e Empresarial de Rio Preto 
(Acirp), presidente do Con-
selho Regional de Turismo 
Paulista (2006-2008), pre-
sidente do Convention&Vi-
sitors Bureau (2004-2007) e 
vice-presidente (2002-2003). 
Também foi governador do 
Rotary Internacional e presi-
dente do Rotary Clube Palácio 

das Águas, do qual é um dos 
fundadores. Se elegeu verea-
dor na legislatura 2005-2008, 
foi membro do Conselho Deli-
berativo do Automóvel Clube 
(1999-2001), e assumiu nova-
mente na Câmara no lugar de 
José Carlos Marinho, quando 
ele foi nomeador Secretário de 
Esporte. 

“Sanson deixa saudades 
na cidade, pelo seu estilo re-
alizador, sábio nas decisões e 
conciliador, construindo uma 
imagem pública exemplar, 
uma das principais mentes do 
ambiente econômico de Rio 
Preto. O município se sente 
grato por ter contado com a 
contribuição e dedicação de 
Márcio Sanson”, completou o 
Prefeito Edinho Araújo.

Morte de Márcio Sanson 
leva prefeito decretar 
luto oficial de 3 dias

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Desfile reúne 7 mil na 
avenida sob chuva

RIO PRETO

Rio Preto celebrou os 200 
anos da Independência do Bra-
sil com cerca de 7 mil pessoas 
na avenida Bady Bassitt presti-
giando o desfile cívico-militar, 
que aconteceu a partir das 
8h30. Depois de dois anos de 
recesso devido à pandemia da 
covid-19, nem os momentos de 
chuva atrapalharam o evento 
desta quarta-feira, dia 7. 

O público reviveu a emoção 
das tradicionais paradas com 
as corporações militares que 
abriram o desfile. Foram 14 
instituições, além de 32 civis 
entre escolas municipais, par-
ticulares, OSCs (Organização 
da Sociedade Civil), projetos 
e associações que ao todo 
somaram em torno de 3 mil 
participantes. 

Na sequência do desfile mi-
litar, abrindo a passagem das 
instituições civis, o público foi 
surpreendido com uma apre-
sentação do Grupo de Teatro 
Ligia Aydar com personagens 
caracterizados que encenaram 
momentos históricos da Inde-

Após dois anos de pau-
sa, evento é retomado 
em grande estilo mes-
mo com chuva

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

pendência do Brasil, como o 
Dia do Fico e o famoso brado 
de “Independência ou Morte”. 

O prefeito Edinho Araújo 
avaliou o evento de forma 
muito positiva. “Depois de dois 
anos sem o desfile estávamos 
todos muito ansiosos e com 
certeza esta manhã vai ficar 
marcada na história, junto com 
o bicentenário da Independên-
cia. Fico feliz em ver o empe-
nho das escolas e instituições 
trazendo a participação das 

crianças. Precisamos incenti-
var esse espírito de patriotismo 
desde cedo”, disse.

A secretária de Educação de 
Rio Preto Fabiana Zanquetta 
agradeceu a participação e pa-
rabenizou todos os participan-
tes. “O desfile correu de forma 
muito alegre. Fechamos com 
saldo positivo: uma chuva que 
veio para abençoar e o sol para 
abrilhantar. Trouxemos para 
a avenida, além da menção ao 
bicentenário, o tema da cultura 

da paz, inserida nos ODS (Ob-
jetivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis) da ONU (Orga-
nização das Nações Unidas), a 
que Rio Preto aderiu e estamos 
trabalhando fortemente”, afir-
mou a secretária. 

Este ano, o tema sugerido 
às instituições participantes 
foi o ODS 16 - Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes. Rio Preto 
foi o segundo município do 
Estado a aderir à Agenda 2030 
da ONU.

Desfile do Bicentenário da Independência reúne 7 mil pessoas em Rio Preto

ELEIÇÃO 2022

O feriado de 7 de setembro 
em Rio Preto foi marcado por 
ato em favor do presidente Jair 
Bolsonaro (PL), candidato que 
tenta a reeleição neste ano. 
Desde o início da manhã grupo 
de apoiadores do presidente 
foi se concentrando no final 
da avenida Anísio Haddad, na 
rotatória próxima ao Georgina 
Business Park. Com bandeiras 
do Brasil, camisas verde e 
amarelo, o ato reuniu milhares 
de pessoas. 

Um caminhão de som foi 
estacionado no posto de com-
bustível próximo ao local e 
com músicas de apoio a Bol-
sonaro, os hinos do Brasil e 
da Bandeira, simpatizantes 
expressavam apoio as pautas 
defendidas pelo presidente, 

como “Deus, família e liber-
dade”. 

Além de Bolsonaro, apoia-
dores que discursaram tam-
bém faziam coro às campa-
nhas de Tarcísio de Freitas 
(Republicanos), ex-ministro 
da Infraestrutura do governo 
Bolsonaro e candidato ao go-
verno de São Paulo, e do as-
tronauta Marcos Pontes (PL), 
ex-ministro da Ciência e Tec-
nologia e candidato ao Senado. 
A manifestação ainda reuniu 
candidatos aos cargos de depu-
tado federal, como o promotor 
Marcos Lelis (Avante), Danila 
Azevedo (PTB) e Márcio Lar-
ranhaga (PSC), e de deputado 
estadual, como a Coronel He-
lena (Republicanos), Danilo 
Campetti (Republicanos) e o 
delegado André Kodjaoglanian 
(PSD). O ato pró-Bolsonaro foi 
finalizado com carreata. 

Ato pró-Bolsonaro reúne 
milhares no 7 de setembro 
em Rio Preto

Da REDAÇÃO

Divulgação

Fabrício Spatti

Sâmia Dias



O Órgão Especial do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, 
por decisão unânime, anulou 
a lei que elevava o salário dos 
vereadores de Rio Preto em 
11%. Ao todo 25 desembar-
gadores concordaram com a 
suspensão da lei. 

O salário passaria dos atu-
ais R$ 5,9 mil para R$ 6,5 mil. 
O projeto apresentado pela 
Mesa-Diretora da Câmara 
Municipal foi aprovado em fe-
vereiro. Com base em parecer 
emitido pela Procuradoria-
-Geral do Município o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) vetou 
a proposta sob a alegação que 
decisões recentes do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
proíbem aumento a agentes 
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Política Presidente do Senado
Pacheco diz que não se pode 
aproveitar desfile cívico para fazer 
política partidária

Governo
Governo muda regras e quer liberar 
antes da eleição R$ 5,6 bi em emendas 
do orçamento secreto

Terceiro colocado nas pes-
quisas de intenção de votos o 
candidato à presidência da Re-
pública pelo PDT, Ciro Gomes, 
não poupou críticas aos seus 
principais adversários nestas 
eleições: Jair Bolsonaro (PL) e 
Luiz Inácio Lula Da Silva (PT), 
durante visita relâmpago nesta 
quinta-feira, 8, em Rio Preto. 

Ciro chegou a cidade por 
volta das 12 horas onde con-
cedeu entrevista coletiva no 
Mercado Municipal ao lado de 
grupo de apoiadores, do presi-
dente nacional do PDT, Carlos 
Lupi, do candidato ao governo 
do Estado pelo partido, Elvis 
Cezar e o candidato a deputado 
federal por Rio Preto, Abner 
Tofanelli. 

O candidato a presidência 
deixou claro que tanto Bol-
sonaro como Lula são seus 
“inimigos”, referindo ao mo-
delo econômico adotado por 
ambos na presidência e que 
teria condenado 33 milhões de 
brasileiros a fome. 

“O modelo econômico 
que condenou 33 milhões de 
brasileiros a fome, 70% dos 
trabalhadores brasileiros na 
informalidade, sem direito a 
nada. E esse modelo foi pro-
duzido e mantido pelos dois. 
Eu estou aqui para pedir ao 
povo brasileiro para ser presi-
dente. Portanto, infelizmente, 
tenho que dizer por que eu não 

Em Rio Preto, Ciro Gomes diz que 
Bolsonaro e Lula são seus ‘inimigos’

VISITA RELÂMPAGO

concordo com os dois. Isso não 
é ataque sistemático à Lula, 
porque o PT vive de “mimi”, 
agredindo”, disse. 

Ele ainda afirmou que o 
ódio do PT serviu de inspira-
ção para o ódio destilado hoje 
pelo governo Bolsonaro. “Todo 
mundo sabe que o gabinete 
do ódio do PT que inspirou o 
gabinete do ódio do Bolsonaro. 
Eu não sou a Marina que levou 
pancada e foi destruída, eu sou 
limpo, sou sério, sou valente e 
acredito no povo. Lula e Bol-
sonaro são farinha do mesmo 
saco em se tratando de modelo 
econômico e em se tratando de 
modelo corrupto de governan-
ça política e proponho outra 
coisa para o Brasil”, afirmou. 

Ao comentar sobre o dis-
curso do presidente Bolsonaro 
durante as festividades do 7 de 
Setembro, Ciro lembrou que 
seu partido, o PDT, já havia 
comunicado as autoridades 
atenção para possíveis abusos 
eleitorais. 

“Claro que é um abuso de 
poder político, abuso de poder 
econômico transformar uma 
data importante para a história 
brasileira. Assistimos aquele 
espetáculo de vulgaridade e 
de manipulação despudora-
da do dinheiro público que 
falta na mesa de milhões que 
passam fome. Espero que a 
justiça brasileira pratique a lei. 
Tenho certa dúvida, porque o 
Bolsonaro inaugurou um novo 

EXECUTIVO

Edinho veta projeto de 
energia solar em semáforos

Ciro Gomes dá entrevista durante visita a Rio Preto ontem

O prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) vetou projeto de 
lei aprovado pela Câmara 
Municipal que obriga a im-
plantação de semáforos com 
funcionamento à base de 
energia solar em Rio Preto. 

A proposta de autoria 
do vereador Bruno Moura 
(PSDB) determina que “os 
equipamentos semafóricos 
de que trata esta Lei deve-
rão ser dotados de células 
fotovoltaicas para conversão 
de energia solar em energia 
elétrica, que será armazena-
da em baterias próprias para 
essa finalidade.” 

Segundo o autor, a Pre-
feitura fica autorizada a pro-
mover a substituição pro-
gressiva dos equipamentos 
já existentes no Município. 
A utilização de energia solar 
para o funcionamento dos 
equipamentos semafóricos 
dependerá de comprovação 
da existência de condições 

técnicas e de viabilidade eco-
nômica para a sua instalação 
no âmbito do Município.

Edinho justificou no veto 
que o projeto invadiu a com-
petência exclusiva do Poder 
para tratar deste assunto. O 
prefeito ainda ressaltou que 
não foi apresendo o impacto 
financeiro da implantação dos 
semáforos a base de energia 
solar. 

“Além do vício de inicia-
tiva supra apontado, há ní-
tida violação, uma vez que 
inexiste no Projeto de Lei em 
análise a devida estimativa 
do seu impacto orçamentário 
e financeiro. A proposição 
legislativa que crie ou altere 
despesa obrigatória ou re-
núncia de receita deverá ser 
acompanhada da estimativa 
do seu impacto orçamentário 
e financeiro”, diz.

Bruno Moura justificou o 
projeto citando Lei existente 
no munícipio de Mauá.

Raphael FERARI
redacao@dhoje.com.br

Câmara Municipal

TJ anula lei que aumenta em 11% os
salários dos vereadores de Rio Preto

CÂMARA

A pedido do diretório 
estadual do Psol a lei 
foi suspensa em abril e 
agroa anulada de vez

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, por decisão unânime, anulou a lei que elevava o salário dos vereadores de Rio Preto

quadro no Brasil de absoluta 
baderna institucional que eu 
quero ser presidente para res-
taurar a autoridade do Brasil”. 

Sobre a polarização e como 
rompê-la, já que desde o início 
da campanha Ciro surge na 
terceira colocação de intenção 
de votos, o pedetista afirmou 
que vai continuar trabalhando 
com humildade para segundo 
ele “tocar o coração do povo 
brasileiro”. 

“Que Deus ajude a iluminar 
a minha palavra para tocar o 
coração do povo brasileiro. Por 
uma circunstância simples, o 
Bolsonaro não desceu de Mar-
te, é resultado de um protesto 
generalizado, principalmente 
nessa cidade, quase 70% do 
povo votou no Bolsonaro, não 
porque ele tinha uma obra, 
proposta, povo votou decep-
cionado com a “robalheira” 
generalizada que o Lula e o PT 
produziram no Brasil e junto 
com a pior crise econômica 
da história do País. Será que 
a solução para a decepção que 
o nosso povo sente com o Bol-
sonaro seja voltar ao Lula e ao 
PT? Isso é um desastre para o 
Brasil. Estou tentando ajudar 
achar um caminho e que a 
gente possa sair dessa disputa 
reconciliando a nação brasilei-
ra através de um projeto que 
responda às coisas práticas, 
emprego, salário, comida, 
saúde que presta, educação”, 
disse.Ciro inaugurou o comitê 
de campanha do partido na 
avenida Alberto Andaló.

políticos durante a mesma 
legislatura, ou seja, durante o 
mesmo mandato. 

No entanto, o veto foi der-
rubado em plenário e a lei en-
trou em vigor. Apenas quatro 
vereadores votaram contra o 
aumento dos seus próprios 
slarios: Jean Charles (MDB), 
Jéssica Oliveira (Psol), que 
estava como vereadora em 
função de licença de João Pau-
lo Rillo (Psol), Jorge Menezes 

(PSD) e Renato Pupo (PSDB). 
A pedido do diretório esta-

dual do Psol a lei foi suspensa 
em abril. Agora, na análise 
quanto ao mérito a lei foi de-
clarada inconstitucional. Em 
agosto, a Procuradoria-Geral 
de Justiça já havia emitido 
parecer pela ilegalidade. O 
subprocurador-geral de Justi-
ça, Wallace Paiva Martins Ju-
nior, afirmou que a legislação 
proíbe o aumento anual para 

agentes políticos, no caso, os 
vereadores. 

“Os agentes políticos não 
foram contemplados com o 
direito à revisão geral anual 
de sua remuneração, que é 
adstrito aos servidores públi-
cos investidos em cargos de 
provimento efetivo”, disse. 

Prefeito 
Assim como o reajuste nos 

salários dos vereadores de Rio 

Preto, o TJ também suspendeu 
os efeitos de lei aprovada pela 
Câmara Municipal que reajus-
ta o salário do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) em 11%. A de-
cisão foi publicada no dia 24 
de agosto e também impediu 
o mesmo índice de aumento 
para os vencimentos do vice, 
Orlando Bolçone (União Bra-
sil) e de todos os secretários 
do Executivo. 

A lei foi declarada incons-

Assim como o re-
ajuste dos verea-
dores o TJ também 
suspendeu os efei-
tos de lei aprovada 
pela Câmara Muni-
cipal que reajusta o 
salário do prefeito

titucional e já estava suspensa 
desde abril. O próprio prefeito 
Edinho acionou o TJ após 
orientação da Procuradoria-
-Geral do Município entender 
que o aumento seria inconsti-
tucional.

Caso fosse acatada, a lei 
permitiria que o salário de 
Edinho saltasse dos atuais 
R$ 17,1 mil para R$ 19 mil. 
A medida provocaria efeito 
cascata no funcionalismo pú-
blico, incluindo a Prefeitura, 
autarquias e o Legislativo, 
impactando em cerca de R$ 
3,3 milhões na receita do mu-
nicípio por ano com a folha de 
pagamento dos funcionários 
que hoje esbarram no teto de 
Edinho. Pela Constituição o 
teto do funcionalismo muni-
cipal é o salário do prefeito.

       Os agentes po-
líticos não foram 
contemplados com 
o direito à revisão 
geral anual de sua 
remuneração, que é 
adstrito aos servido-
res públicos inves-
tidos em cargos de 
provimento efetivo
Wallace Paiva, 
subpocurador do Estado

“

“

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1007381-31.2021.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª 
Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Fernando Cardoso Dal Poz, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) NAYARA CRISTINA BRUNARI, inscrita no CPF 37533647890, com endereço à Anisia Rodrigues, 1260, Sao 
Francisco, CEP 15086-230, São José do Rio Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de Casa das Vacinas R P Ltda, alegando em síntese: A Exequente é credora da Executada da quantia de R$ 1.139,71 (um 
mil cento e trinta e nove reais e setenta e um centavos), que atualizada conforme tabela do Tribunal de Justiça (doc. anexo), 
perfaz a quantia de R$ 1.874,17 (um mil oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos), representadas pela(s) 
inclusa(s) duplicata(s), vencida(s) e protestada(s). Ocorre que a Executada não honrou com o pagamento do débito espelhado 
na(s) referida(s) duplicata(s) de nº(s) 544.849-1/3, 544.849-2/3 e 544.849-3/3, oriundas da(s) nota(s) fiscal(is) de nº(s) 544.849, 
tratando-se, pois, de dívida vencida e não paga. A Exeqüente empregou todos os meios hábeis no intuito de receber o seu 
crédito amigavelmente, porém, sem resultados, eis que a Executada por diversas vezes se valeu das mais diversas desculpas 
para protelar o pagamento da(s) duplicata(s) em anexo. Portanto, a Exequente não resta outra alternativa, senão propor a 
presente ação, na tentativa de reaver o seu crédito, uma vez que se trata de dívida certa, liquida e exigível. Dá-se à presente 
causa o valor de R$ 1.874,17 (um mil oitocentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos). Encontrando-se o (a) réu (ré) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento do débito e no prazo de 15 (quinze) dias para oferta de embargos a execução, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo embargada a ação, o (a) réu (ré) será 
considerado (a) 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 São José do Rio Preto, aos 01 de setembro de 2022. K-09e10/09

Editais
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CIDADES Golpe do consignado
Um aposentado, de 72 anos, residente 
no Jardim Municipal, recebeu cobrtança 
de R$ 11.216 parcelados em 84 vezes

Preso furtando torneiras
Quando a guarnição chegou encon-
trou portas danificadas e o ladrão na 
cozinha retirar o sifão da pia.

Um rio-pretense, de 38 
anos, e seu filho, de quatro 
anos, sofreram queimaduras 
após um acidente com uma 
churrasqueira, por volta das 
12 horas desta quarta-feira, 7.

O boletim de ocorrência 
foi registrado na Central de 
Flagrantes como autolesão e 
lesão corporal.

Segundo uma auxiliar de 
enfermagem, que é prima do 

QUEIMADOS

Criança de 4 anos ferida em 
acidente com churrasqueira

Ex-patrão

Dívidas

Jovem sofre 
traumatismo 
craniano após 
colisão

homem, a explosão aconte-
ceu no momento do acen-
dimento da churrasqueira. 
 
O garoto foi socorrido para o 
Hospital da Criança e Mater-
nidade (HCM) e seu pai para 
o Hospital de Base.

Conforme a declarante, 
eles aguardam transferência 
para hospital especializado no 
tratamento de queimados.

Dois jovens que estavam em 
uma Honda CG 150 Titan fi-
caram feridos, às 22h30 desta 
terça-feira, 6, após a moto co-
lidir em um morro no Jardim 
Nunes, em Rio Preto. O piloto, 
de 24 anos, foi socorrido com 
traumatismo craniano pelo 
Resgate do Corpo de Bombei-
ros até o Hospital de Base. O 
passageiro, de 21 anos, foi le-
vado até a UPA Jaguaré. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, uma guarnição da PM 
fazia patrulhamento de rotina 
no bairro quando suspeitou do 
comportamento do acompa-
nhante, que estava segurando 
um volume sob a blusa de frio. 
A viatura passou a seguir a 
moto e no final de uma rua 
havia barreiras de concreto 
que sinalizavam o fim da via. 
O condutor da Honda dirigiu 
mais uns 50 metros e acabou 
batendo no monte de terra. 
O caso foi registrado como 
lesão corporal culposa na di-
reção de veículo automotor e 
será investigado pelo 4º DP. 

Doméstica
Um casal que se conheceu há 
dois meses em Tanabi e passou 
a morar na Estância Vitória, 
em Rio Preto, há uma semana, 
se envolveu numa ocorrên-
cia de violência doméstica, às 
3 horas desta quarta-feira, 7, 
que terminou com a mulher, 
de 42 anos, agredida e o ho-
mem, de 37, preso. Segundo 
o boletim de ocorrência, a avó 
da vítima, dona da residência, 
foi quem acionou a Polícia Mi-
litar. Quando a guarnição che-
gou encontrou a mulher com 
o olho esquerdo machucado, 
com grande inchaço, e os den-
tes abalados. Para os pms, ela 
contou que ingeriram pinga 
e teve início uma discussão. 
Como não queria briga foi para 
a sala do imóvel, sendo seguida 
pelo agressor, que tentou pegar 
seu celular. Diante da negativa 
em entregar o aparelho, o acu-
sado desferiu socos no rosto da 
amásia. Da REPORTAGEM

Um rio-pretense, de 26 
anos, teve os dados pessoais 
usados pelo ex-patrão para 
alugar um apartamento no 
Jardim Urano, causando-
-lhe um prejuízo de R$ 9 
mil. O caso foi registrado 
como falsidade ideológica, 
na manhã desta terça-feira, 
6, no Plantão, e segue sendo 
investigado pela Polícia Ci-
vil.O jovem, no último dia 2, 
recebeu uma mensagem do 
advogado da imobiliária lhe 
cobrando a dívida.

Residente na Vila Ipi-
ranga, em Rio Preto, uma 
idosa, de 77 anos, desco-
briu uma dívida de R$ 
74.739,84 ao receber um 
carnê pelos Correios. Ela 
procurou a Central de Fla-
grantes, na tarde desta 
terça-feira, 6, para denun-
ciar o golpe de estelionato. 
Segundo a aposentada, no 
último dia 23, após receber 
48 boletos de R$ 1.557,08 
cada, entrou em contato 
telefônico com a empresa 
cobradora. A instituição 
financeira confirmou a 
existência do débito, mas 
não forneceu detalhes para 
a vítima. 

Jefferson Pereira da Silva, 
de 36 anos, foi baleado e morto 
dentro de um VW Gol que esta-
va estacionado nas imediações 
de um bar no bairro Santa Ana, 
em Rio Preto, na noite desta 
quarta-feira, 7. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima e um amigo, 
de 34 anos, estavam em outro 
estabelecimento comercial no 
Duas Vendas e decidiram vir 
para o local onde ocorreu o 
homicídio. 

Enquanto o dono do carro 
se afastou para conversar com 
uma moça, motociclistas apa-
receram e efetuaram vários 
disparos em direção a Silva, 
que foi encontrado por socor-
ristas inconsciente e debruça-
do sobre o banco do motorista. 

O Grau (Grupo de Resga-
te e Atenção às Urgências e 

Homem é executado dentro 
de carro parado perto de bar

VIOLÊNCIA

Emergências) foi acionado e 
o médico constatou o óbito da 
vítima. 

Peritos do Instituto de Cri-
minalística foram chamados. 
Durante o registro da ocor-
rência foi descoberto que o 
proprietário do automóvel era 
procurado pela Justiça por 
mandado civil, sendo recolhi-
do à carceragem da Delegacia 

Seccional. 

Baleado
Um motociclista, de 27 

anos, foi baleado na perna 
esquerda, na madrugada desta 
quarta-feira, 7, quando transi-
tava na rodovia Délcio Custó-
dio da Silva, nas imediações de 
um bar no Conjunto Habitacio-
nal Caic, em Rio Preto. 

A vítima foi por meios pró-
prios até a UPA Norte, de onde 
foi transferida para a Santa 
Casa, onde o projétil seria 
retirado. Para a PM, o piloto 
informou que não sabe de 
onde veio o tiro. Disse ainda 
que desconhece os motivos do 
atentado. O caso foi registrado 
como lesão corporal e será 
investigado pelo 4º DP. 

O dono do carro se afas-
tou para conversar com 
uma moça quando mo-
tociclistas apareceram e 
efetuaram os disparos

A vítima foi por meios próprios até a UPA Norte, de onde foi transferida para a Santa Casa

Jovem preso 
por danificar 
bebedouros 
no Terminal

Um jovem, de 21 anos, 
foi preso em flagrante, 
no terminal urbano de 
Rio Preto, às 5h34 desta 
quarta-feira, 7, por dano, 
desacato e ameaça.

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, o 
acusado estava bastante 
exaltado e agressivo e, por 
volta das 5 horas, passou 
a chutar catracas.

Dois funcionários da 
Emurb foram conversar 
com o suspeito, que chu-
tou e arremessou dois 
bebedouros no chão.

Ameaças
Em seguida, ele teria 

ofendido e ameaçado de 
morte os seguranças, que 
tiveram dificuldade para 
imobilizá-lo.

Custódia
Com a chegada da PM, 

o indiciado foi levado para 
a delegacia, onde a prisão 
foi confirmada.

 O autuado foi encami-
nhado à carceragem local 
e deve passar por audiên-
cia de custódia.

Flagrado
furtando fios  
na laje de 
residência

Policiais militares 
prenderam em flagrante 
por furto, na manhã desta 
quarta-feira, 7, no Jardim 
Canaã, em Rio Preto, um 
morador de rua, de 51 
anos. O acusado foi visto 
por um vizinho cortando o 
fio da cerca elétrica.

 A testemunha avisou 
o proprietário, que abriu 
o portão para a guarnição. 
O suspeito foi encontrado 
dentro da laje e resistiu à 
prisão.

Várias
Para a PM, a vítima, 

de 73 anos, disse que sua 
casa já foi furtada várias 
vezes neste ano por mo-
radores de rua.

Fios
Ao lado do indiciado 

foram encontrados diver-
sos fios e cabos elétricos 
retirados do imóvel.

Na delegacia, a pri-
são foi confirmada e o 
indiciado encaminhado 
à carceragem da Deic, 
onde aguardará decisão 
da Justiça.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Preso com arma
e munições

Uma denúncia anônima 
levou policiais militares de Rio 
Preto até uma casa no João 
Paulo, II, na Região Norte 
da cidade, no final da manhã 
desta quarta-feira, 7, onde fo-
ram apreendidos um revólver 
calibre 38 e três munições. Um 
homem, de 31 anos, foi preso 
em flagrante por posse ilegal 
de arma de fogo. 

Segundo o boletim de ocor-

rência, a namorada do acusado 
autorizou a entrada dos pms, 
que encontraram o revólver e 
projéteis embaixo de um sofá 
na sala do imóvel. Para a PM, 
o suspeito alegou que rece-
beu 30 pedras de crack para 
guardar a arma. A droga não 
foi achada na residência. No 
Plantão, a prisão foi confirma-
da e o indiciado levado para a 
carceragem da Deic.

DENÚNCIA

Aguimar Paro Delgado, natu-
ral de Colina-SP, faleceu aos 87 
anos de idade. Era casado com 
Sr. Delcio Delgado e deixa os 
filhos Glaucia Mara, Glauciana, 
Glauco e Glaucielena. Será se-
pultada no dia 08/09/2022 às 
16h, saindo seu féretro do ve-
lório Jardim da Paz para o Ce-
mitério Parque Jardim da Paz. 
 
Pedro Germano Santos, natural 
de São José do Rio Preto, fale-
ceu aos 0 anos de idade. Será 
sepultado no dia 08/09/2022 
às 17h, saindo seu féretro do 
velório São João Batista para 

FALECIMENTOS E MISSAS

o Cemitério São João Batista. 
 
José Jorge da Silva, natural de 
Planalto-SP, faleceu aos 58 anos 
de idade. Era solteiro. Será se-
pultado no dia 07/09/2022 às  
17h, saindo seu féretro do veló-
rio Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério São João Batista. 
 
Arminda Braga Mariano, natu-
ral de Mendonça-SP, faleceu aos 
85 anos de idade. Era viúva de 
Sr. Carlindo Mariano e deixa os 
filhos Maria Olivia Oda, José Car-
los Mariano e Antonia Apareci-
da (falecida). Será sepultada no 

dia 08/09/2022 às 13h, saindo 
seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o Cemi-
tério Municipal de Mendonça. 
 
Carmelina Ferreira Camargo, 
natural de Itarará-SP, faleceu 
aos 74 anos de idade. Era casa-
da com Sr. João Maria Furquim 
de Camargo e deixa os filhos 
Cicero Giovani, Rosana Apare-
cida e Ivanilton Aparecido. Será 
sepultada no dia 08/09/2022 
às 8h, saindo seu féretro do 
velório Municipal de Talhado 
para o Cemitério Municipal de 
Talhado.
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NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ nº 
59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que dispõe o art. 13, parágrafo úni-
co, da Lei 9656/98, e item 4.1, da Súmula 28, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar-ANS, notifica os consumidores abaixo relacionados, para regu-
larizarem seus débitos, no prazo de 10 dias, a contar desta data, no setor de 
atendimento ao cliente, localizado 1º andar do nosso prédio na Avenida Murchid 
Homsi, 1275 - Vila Diniz - CEP: 15070-650 São José do Rio Preto – SP:
CPF: 578.655.198; contrato nº 12384, valor devido: R$ 241,12, referente às 
competências de 06/2022, 07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 150. CPF: 401.645.508; contrato nº 46633, valor devido: 
R$ 505,90, referente às competências de 06/2022, 07/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 140. CPF: 309.761.718; contra-
to nº 89799, valor devido: R$ 405,26, referente às competências de 06/2022, 
07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 140. 
CPF: 117.478.438; contrato nº 94716, valor devido: R$ 969,15, referente às 
competências de 06/2022, 07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 150. CPF: 441.490.258; contrato nº 105725, valor devido: 
R$ 247,27, referente às competências de 06/2022, 07/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 140. CPF: 582.496.888; contrato nº 
106423, valor devido: R$ 117,96, referente às competências de 07/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 60. CPF: 447.858.398; 
contrato nº 109009, valor devido: R$ 316,53, referente às competências de 
06/2022, 07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atra-
so: 140. CPF: 169.710.918; contrato nº 109680, valor devido: R$ 548,08, refe-
rente às competências de 06/2022, 07/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 150. CPF: 445.665.748; contrato nº 110520, valor 
devido: R$ 367,22, referente às competências de 06/2022, 07/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 140. CPF: 475.984.778; 
contrato nº 111127, valor devido: R$ 129,49, referente às competências de 
06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 90. 
CPF: 073.270.748; contrato nº 113096, valor devido: R$ 985,41, referente às 
competências de 06/2022, 07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 150. CPF: 516.210.518; contrato nº 113900, valor devido: 
R$ 310,82, referente às competências de 06/2022, 07/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 150. CPF: 437.201.238; contrato 
nº 115312, valor devido: R$ 462,82, referente às competências de 06/2022, 
07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 140. 
CPF: 505.909.348; contrato nº 115582, valor devido: R$ 150,96, referente 
às competências de 07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 60. CPF: 594.353.168; contrato nº 118718, valor devido: R$ 
312,79, referente às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 184. CPF: 510.304.648; contrato 
nº 118796, valor devido: R$ 262,67, referente às competências de 06/2022, 
07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 150. 
CPF: 498.519.808; contrato nº 118963, valor devido: R$ 267,59, referente às 
competências de 06/2022, 07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Núme-
ro de dias em atraso: 150. CPF: 587.918.618; contrato nº 119058, valor de-
vido: R$ 262,67, referente às competências de 06/2022, 07/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 150. CPF: 431.927.238; 
contrato nº 120067, valor devido: R$ 224,72, referente às competências de 
06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 90. 
CPF: 336.760.048; contrato nº 120325, valor devido: R$ 865,46, referente às 
competências de 06/2022, 07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 140. CPF: 559.153.948; contrato nº 130571, valor devido: 
R$ 317,02, referente às competências de 06/2022, 07/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 160. CPF: 595.084.598; contrato 
nº 130600, valor devido: R$ 275,82, referente às competências de 06/2022, 
07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 150. 
CPF: 601.775.758; contrato nº 130674, valor devido: R$ 138,52, referente às 
competências de 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 85. CPF: 599.484.828; contrato nº 131087, valor devido: R$ 138,57, 
referente às competências de 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 90. CPF: 545.932.698; contrato nº 131105, valor devi-
do: R$ 283,15, referente às competências de 05/2022, 06/2022, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 181. CPF: 602.328.188; contrato 
nº 132269, valor devido: R$ 313,34, referente às competências de 05/2022, 
06/2022, 07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
230. CPF: 446.329.538; contrato nº 132710, valor devido: R$ 45,57, referente 
às competências de 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 101. CPF: 412.535.028; contrato nº 830104, valor devido: R$ 
898,36, referente às competências de 06/2022, 07/2022, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 150. 
Em caso de não comparecimento do consumidor no prazo indicado acima, o 
contrato em referência estará rescindido de pleno direito conforme cláusula 
contratual em face do atraso no pagamento da taxa de mensal de manutenção, 
além da cobrança da dívida judicial ou extrajudicialmente e da inclusão do seu 
nome nos cadastros do SCPC. 
Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, ligue (17) 3203-1418.
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Um grupo de enfermeiros, 
técnicos, auxiliares e parteiras 
realiza nesta sexta-feira (9) 
na frente da Prefeitura mais 
um protesto para despertar 
os políticos para a necessida-
de da derrubada da liminar 
concedida pelo ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Luiz Roberto Barroso, 
que revogou Emenda Consti-
tucional que determina o piso 
salarial para essas categorias. 
Começa às 8h e se estende ao 
longo do dia para quem esti-
ver trabalhando pela manhã 
possa comparecer à tarde. 
Para driblar a exigência da 
autorização da secretaria de 
Trânsito, que teria que fechar 
a avenida Alberto Andaló, o 
grupo vai se concentrar na 
pequena praça Liberdade, na 
frente do Senac, e usar o si-
nal vermelho para suas inter-
venções, liberando ao tráfego 
quando ele ficar verde. 
Um dos organizadores, que 
pede para não ser identifica-
do, diz que “a enfermagem 
está indo para a rua”. São 
três grupos de Whatsapp 
com aproximadamente 570 
profissionais. Ele não soube 
precisar quantos estarão pre-
sentes. 
São servidores de todos os 
Hospitais de Rio Preto, in-
cluindo o HB, a Santa Casa 
e os particulares. Essas cate-
gorias alegam que, além dos 
baixos salários, ainda sofrem 
com assédio e pressão nessas 
instituições. A manifestação 
dessa sexta-feira não tem en-
volvimento do Sinsaúde. 
O Sindicato de Saúde orga-
niza uma manifestação na 
Câmara, na terça-feira (13) e 
uma manifestação na frente 
da Prefeitura, dia 15. Na Câ-
mara, o presidente do Sindi-
cato vai usar a Tribuna Livre 
durante 10 minutos. 

Enfermeiros iniciam 
hoje série de protestos

PISO SALARIAL

São três grupos de 
Whatsapp com aproxi-
madamente 570 pro-
fissionais que trocam 
informações

Enfermeiros começam hoje protestos contra decisão do ministro Barroso; concentração será na Andaló

da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

ABASTECIMENTO

Chuva do feriado alivia, mas 
Semae monitora represas

As chuvas do feriado de 7 
de Setembro ainda não levam o 
Semae a descartar um novo ra-
cionamento ainda este final de 
ano. A informação é do diretor 
de Comunicação da autarquia, 
jornalista Ruy Sampaio. O 
vertedouro do lado 1, próximo 
ao Palácio das Águas, passou 
de 1,5 baixo do nível para 12,5 
acima da barragem. No lago 3, 
que era de 3 centímetros acima 
antes da chuva, subiu para 10 
centímetros. 

Cerca de 30% da água  tra-
tada e distribuída em Rio Preto 
é captada na represa munici-
pal. Ela é tratada na Estação de 
Tratamento Palácio das Águas 

e abastece 100 mil pessoas. 
Entre as regiões, o próprio 
Centro. No ano passado, com 
chuvas ainda maiores, houve 
um racionamento entre setem-
bro e outubro. O Semae não 
baixou a guarda e acompanha 
a situação dia-a-dia. 

O diretor de Comunicação 
confirma que, apesar do alívio 
que a chuva trouxe, e com a 
estiagem dos últimos meses, 
o Semae continua em estado 
de alerta. Neste momento, não 
há necessidade de um racio-
namento de água nos bairros 
abastecidos pela Estação de 
Tratamento de Água - ETA 
Palácio das Águas. Nova ava-

A rainha Elizabeth II, do 
Reino Unido, morreu nesta 
quinta-feira, 08, aos 96 anos, 
no Castelo de Balmoral, na 
Escócia.  Elizabeth assumiu o 
trono real britânico em 1952, e, 
em 2022, alcançou a marca de 
70 anos de reinado, o maior da 
história da monarquia do país. 

Nos primeiros instantes 
após a morte da rainha, o 
seu secretário particular, Sir 
Edward Young, irá transmitir 
uma mesnsagem ao primeiro-
-ministro - Liz Truss assumiu 
recentemente o posto. 

O chefe de governo será o 
responsável por deflagrar o 

Morre rainha Elizabeth
plano. Em minutos, os outros 
15 governos fora do Reino 
Unido onde a rainha é chefe 
de estado serão informados 
por uma linha segura. Nações 
e líderes da Comunidade das 
Nações também serão acio-
nados. 

No mesmo dia da morte de 
Elizabeth, o príncipe Charles, 
hoje com 78 anos, assumirá o 
cargo de rei. No dia seguinte, 
o rei Charlesfará o seu pri-
meiro discurso oficial como 
rei, no qual o governo lhe vai 
jurar lealdade ao estampido 
de 41 tiros. 

Em seguida, o rei Charles 
dará início a uma turnê no 
Reino Unido para visitar os 

INSTITUTO DOS CEGOS

Cardápios em braile para bares e restaurantes
O Instituto dos Cegos de Rio 
Preto faz um trabalho inclusi-
vo ao produzir cardápios em 
braile para bares e restauran-
tes. Além dos cardápios, o se-
tor também adapta em braile 
livros de seus próprios alunos. 
Para contratar o serviço, os 
estabelecimentos devem en-
caminhar o cardápio em papel 
físico, Whatassap ou e-mail e 

indicar a quantidade que de-
seja. A encomenda é avaliada 
a partir do tamanho quanti-
dade de páginas para receber 
o orçamento. Ele fica pronto 
após a encadernação. 
Dependendo do tamanho, ele 
fica pronto em torno de 15 
dias. O Instituto informa que 
no mês no mês passado foram 
feitos 10 cardápios e, no ante-

rior, 3.
 Outros produtos em braile 
necessitam de uma avaliação 
pelos profissionais do Insti-
tuto, mas, se a instituição pu-
der, ela faz o trabalho. 
O Instituto dos Cegos fica 
na rua Drº Cleu de Oliveiro 
Roma, 200 - Jardim Morum-
bi. O telefone é o (17) 3355 
5000.

Dor durante o exercício
físico pode significar

problema de circulação
A prática de atividade física é 

benéfica ao sistema circulatório. 
Estudos populacionais já com-
provaram que aqueles que man-
tém hábitos diários de exercícios 
físicos têm menor probabilidade 
de apresentar eventos cardiovas-
culares ao longo dos anos. Em 
especial, os exercícios aeróbicos, 
como corrida, caminhada, esteira 
e bicicleta, estimulam a circulação 
das pernas, aumentando o fluxo 
de sangue para a microcirculação. 

A rotina de exercícios físicos 
também possui impacto positivo 
sobre o metabolismo corporal, 
reduzindo os níveis glicêmicos, 
aumentando a massa magra 
e contribuindo para o melhor 
controle do peso. A obesidade, 
caracterizada por um Índice de 
massa corporal maior que 30 kg/
m2, é considerada um fator de 
risco independente para doenças 
cardiovasculares, com maior risco 
de derrame cerebral, infarto do 
miocárdio, alterações circulató-
rias nas pernas e trombose venosa 
profunda. Uma pessoa obesa, na 
maior parte das vezes, também 
apresenta alterações dos níveis 
pressóricos, dos níveis glicêmicos 
e da concentração sanguínea de 
colesterol.

Recomenda-se que a ativida-
de física seja realizada sempre 
que possível sob supervisão, 
para evitar lesões musculares 
associadas ao excesso de peso e 
a posturas inadequadas durante 
a performance muscular. Além 
disso, a presença de dor durante 
o exercício físico pode consti-
tuir a primeira manifestação de 
comprometimento circulatório. 
Nestes casos, não é recomendado 
forçar a atividade física, mas sim, 
realizar avaliação médica para es-
clarecer o motivo da dor associada 
ao exercício físico.

A trombose venosa pode ocor-
rer após o exercício exagerado. 
A sobrecarga venosa e o estira-
mento das fibras da sua parede 
durante o levantamento de peso, 
o impacto muscular e em decor-
rência de posturas inadequadas 
são possíveis explicações para 
a formação do trombo venoso 

após a atividade física. Além da 
dor, o inchaço, a vermelhidão, 
o endurecimento muscular e a 
impossibilidade de caminhar ou 
colocar os pés no chão constituem 
manifestações clínicas da trombo-
se associada ao exercício físico.

Como existe o risco da trom-
bose evoluir para embolia pulmo-
nar, a dor associada ao exercício 
físico deve ser valorizada, com 
avaliação médica imediata. Uma 
vez realizado o diagnóstico, o 
tratamento anticoagulante deve 
ser instituído. 

A claudicação intermiten-
te, caracterizada por dores nas 
pernas provocada pela atividade 
física, também representa uma 
preocupação quando o atleta ou 
o esportista evolui com mani-
festações álgicas associadas ao 
trabalho muscular. Ao contrário 
da trombose venosa em que 
ocorre formação de trombo e 
obstrução do vaso, na claudicação 
intermitente ocorre redução da 
luz arterial, com menor fluxo de 
sangue para as pernas. Durante 
a explosão muscular, a demanda 
metabólica por sangue, oxigênio 
e nutrientes não é suprida de 
modo satisfatório, o que provoca 
dor, palidez, frialdade das extre-
midades dos pés e necessidade 
imediata de interromper a ativi-
dade física.

Nos casos de claudicação 
intermitente, a avaliação circu-
latória deve ser pormenorizada 
com check-up vascular. Além 
disso, pode ser necessário o uso 
de medicações antiagregantes 
plaquetárias e anticoagulantes. 
Para mais informações, acesse 
o site www.drsthefanovascular.
com.br.

*Doutor em Pesquisa em 
Cirurgia pela Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo, especia-
lista nas áreas de Cirurgia 
Vascular, Angiorradiologia 
e Cirurgia Endovascular e 
coordenador do curso de 
Medicina da União das Fa-
culdades dos Grandes Lagos 
(Unilago)

SAÚDE VASCULAR

DR. STHEFANO 
ATIQUE
www.drsthefanovascular.com.br

AOS 96 ANOS

Da REPORTAGEM

Eles querem des-
pertar os políticos 
para os baixos salá-
rios, a necessidade 
do piso e a pressão 
que sofrem nos 
Hospitais

liação será feita na semana que 
vem. A possibilidade de um 
racionamento parcial ainda 
não está descartada. 

“Para o abastecimento e 
captação de água na Represa 
Municipal, mais importante 
que uma chuva localizada é a 
frequência das chuvas. Temos 
uma represa de passagem, que 
não é acumulativa. Por isso, 
é preciso ficar atento para a 
constância das chuvas. As re-
gras nesse período continuam 
as mesmas, ou seja, a ordem é 
não desperdiçar água tratada”, 
declarou Fábio Furlan, diretor 
de Operação e Manutenção de 
Água.

PANDEMIA

SP retira uso de máscara 
no transporte público
O governo do estado e a Pre-
feitura de São Paulo infor-
maram nesta quinta-feira 
(8) que o uso de máscaras 
de proteção para a Covid-19 
dentro dos transportes públi-
cos deixa de ser obrigatório a 
partir desta sexta-feira, 09 de 
setembro. Assim, os passagei-
ros de ônibus, Metrôs e trens 
terão o direito o direito de op-
tar pelo uso. 
Com esse anúncio, a utiliza-
ção do acessório permanecerá 
obrigatória apenas nos locais 
que prestam serviços de saú-
de, como hospitais, labora-

tórios e postos de saúde. De 
acordo com o comunicado ofi-
cial dos dois órgãos, a decisão 
se deu após a recomendação 
do parecer do Conselho Ges-
tor da Secretaria de Ciência, 
Pesquisa e Desenvolvimen-
to em Saúde de São Paulo 
(SCPDS) – antigo Centro de 
Contingência do Coronavírus. 
Mesmo com a nova medida, a 
prefeitura e o governo paulis-
ta ainda ressaltam que o uso 
opcional da máscara no trans-
porte público é pertinente 
para proteção pessoal devido 
a pandemia.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO

Drº Alexandre de Souza Matta, inscrito na OAB/SP143.171, com escritório à 
Rua Conselheiro Saraiva, 317, Vila Ercília, bairro desta cidade de São José do 
Rio Preto/SP � CEP: 15013-090, brasileiro, casado, residente nesta cidade, 
vem, por intermédio deste Edital para promover a convocação da trabalhadora 
Maria José Martins Neves Bezerra, CPF 119.971.438-01 para comparecer 
o mais breve possível no escritório com endereço acima informado em seu 
horário de funcionamento, ou seja,  de segunda à sexta feira, das 08h00min. 
às 11h30min. no período matutino e das 13h00min às 17h30min no período 
vespertino, para tratar de assunto referente a Ação Trabalhista de Nº 0010408-
30.2018.5.15.0017 em trâmite perante a Justiça do Trabalho desta comarca 
de São José do Rio Preto � SP.

São José do Rio Preto � SP, 09 de setembro de 2022

DRº Alexandre de Souza Matta

Divulgação

Editais

líderes do governo. Nesse 
ínterim, as emissoras de TV 
exibirão documentários para 
homenagear Elizabeth. 

Funeral 
Quatro dias após a morte, 

o caixão de Elizabeth será con-

duzido do Palácio de Buckin-
gham ao Westminster Hall, 
onde ficará por mais quatro 
dias, enquanto recebe home-
nagens. As portas se abrirão 
para o público. O funeral deve 
ocorrer entre 10 e 12 dias após 
a morte da rainha. 

Divulgação



SAMPAIO
SÉRGIO

amaralsampaio@hotmail.com

ELEIÇÕESCAMPANHA SALARIAL

Sindicalista alerta que trabalhador 
deve votar em trabalhador

O presidente do Sindicato dos 
Frentistas de Rio Preto e região, 
Antônio Marco dos Santos, destaca 
que trabalhadores devem escolher 
nas eleições deste ano candidatos 
que realmente representem a classe 
trabalhadora.

Segundo o sindicalista é neces-
sário reforçar a bancada que repre-
senta os trabalhadores na Câmara 
Federal ainda mais que existem 
ainda em Brasília diversos projetos 
que querem autorizar o autosserviço 
nos postos de combustível. “O tra-

balhador tem quem pensar bas-
tante e não votar em empresário, 
mas sim em trabalhador, que vai 
defender a sua categoria lá no 
Congresso Nacional”, salientou 
Santos.

Ele ainda destaca que repre-
sentantes dos frentistas estão 
saindo candidatos em todos os 
Estados para que haja a maior 
chance de terem uma bancada 
forte a partir de 2023.

Ele relembra que em 2021 
houve um grande luta para ar-
quivar um projeto que colocava 
em risco o emprego de mais de 
500 mil frentistas. 
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O Sindalquim (Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias da Fabricação 
do Álcool, Químicas e Farmacêuticas) 
realiza na próxima segunda-feira, dia 
12, assembleia para finalizar a campa-
nha salarial dos trabalhadores da usina 
Vale de Onda Verde.

Segundo João Pedro Alves Filho, 
presidente do sindicato, a assembleia 
vai acontecer na entrada dos trabalha-

Assembleia na usina Vale 
acontece na próxima segunda

dores nos três períodos: manhã, tarde 
e noite. Com o INPC (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor) que deve ser 
divulgado nesta sexta-feira, dia 09, o 
percentual do reajuste será apresentado 
para os trabalhadores, as cláusulas do 
Acordo anterior serão mantidas e que a 
Verba Indenizatória continuará sendo 
de 18%.

Outro ponto que será debatido com 
os trabalhadores será em relação ao 
‘Turno de Trabalho’ uma novidade foi 

proposta para ser analisada pelos traba-
lhadores. Ele destaca que após diversas 
conversas com a empresa foi encontrada 
uma proposta para solucionar a ques-
tão que será levada para a análise dos 
trabalhadores também na assembleia 
de segunda.

Lembrando que essa é a única uni-
dade do setor sucroalcooleiro que tem 
data base no segundo semestre (01º de 
setembro) - as demais unidades que são 
ao todo 15 tem data base em 01º de maio.

Sérgio SAMPAIO 
amaralsampaio@hotmail.com

Sérgio SAMPAIO 
amaralsampaio@hotmail.com



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 

DHOJE INTERIOR                                                              |        São José do Rio Preto | sexta-feira, 09 de setembro de 2022       |    Página B1

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 428/2022 – Processo n.º 13.769/2022
Objeto: Registro de Preços para locação de máquinas pesadas e caminhões para uso de recape em ruas e demais 
serviços. Secretaria Municipal de Serviços Gerais Sessão pública realizada on-line com início dia 31/08/2022, sendo 
adjudicado o item à empresa declarada vencedoras: CONSMAQ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MECANICA 
EIRELI EPP (item 1).. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras – Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Ulisses Ramalho de Almeida 
– Secretaria Municipal de Serviços Gerais.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 456/2022 – Processo n.º 13.843/2022
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de marmitex para os atiradores do tiro 
de guerra. Gabinete do Prefeito.  Sessão pública realizada on-line com início dia 30/08/2022, sendo adjudicado o 
item à empresa declarada vencedoras: BOTICA VERDE PRODUTOS NATURAIS EIRELI ME (item 1). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Sandra Cristina 
Dourado Neves Saeki - Pregoeira.
este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – José Roberto Moreira – Chefe de Gabinete
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 467/2022 – Processo n.º 13.920/2022
Objeto: Aquisição de microcomputador e software. Secretaria Municipal de Habitação.  Sessão pública realizada on-
line com início dia 22/08/2022, sendo adjudicado os itens à empresa declarada vencedora: BELA BELI STORE LTDA. 
(itens 1, 2 e 3). 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 – Manoel de Jesus Gonçalves 
– Secretário Municipal de Habitação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 468/2022 – Processo n.º 13.931/2022
Objeto: Registro de Preços serviço de roçagem e jardinagem com fornecimento de materiais em atendimento as 
unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.  Sessão pública realizada on-line com início dia 29/08/2022, 
sendo adjudicado os itens à empresa declarada vencedoras: RESOLVE BRASIL JARDINAGEM LTDA (itens 1, 2). 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Sandra 
Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Helena Cristina Rosales da 
Silva Marangoni – Secretária Municipal de Assistência Social.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 485/2022 – Processo n.º 14003/2022
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de concreto usinado. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 31/08/2022, sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedoras: 
CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. (item 2). O item 1 restou DESERTO. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Sandra Cristina 
Dourado Neves Saeki - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Fabio Ferreira Dias Marcondes 
– Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 497/2022 – Processo n.º 14.155/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE POSTO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO 
DE COPEIRAGEM. SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO.. Sessão pública realizada on-line com início dia 31/08/2022, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora: EFICIENCE SERVIÇOS AVANÇADOS LTDA. (item 1). Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Orlando José Bolçone – 
Secretario Municipal de Planejamento.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 461/2022 – PROCESSO Nº 13.854/2022. 
Objeto: Aquisição de carro elétrico(tipo plataforma) em atendimento a coleta seletiva do quadrilátero central do 
município. Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo.. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 12/09/2022 às 16h00 para continuidade dos trabalhos – Sandra 
Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 487/2022 – PROCESSO Nº 14.005/2022. 
Objeto: Aquisição de lanches para os centros de atenção psicossocial e ciaps. Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 13/09/2022 às 09h00 para continuidade 
dos trabalhos – Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 491/2022 – PROCESSO Nº 14.045/2022. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO GALVAZINADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 12/09/2022 às 09h30 para continuidade 
dos trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 492/2022 – PROCESSO Nº 14.060/2022. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE BRINDES E DISPENSER DE INSUMOS PARA AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS PELA 
EQUIPE DO COMPLEXO DE DOENÇAS CRÔNICAS TRANSMISSÍVEIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 12/09/2022 às 09h00 para continuidade 
dos trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira. 
REVOGAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 509/2022 – Processo nº 14.235/2022
Nos termos do Item 5 do Capítulo XII do edital, Revogo o processo licitatório em epigrafe para melhor adequação do 
objeto às necessidades da Administração. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Contratações Públicas
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA EMPENHO 16262/2022
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. – EGP - GAB PREFEITO.
COMUNICADO - DECISÃO SOBRE REQUERIMENTO
INTERESSADA: Tondo S/A 
PROTOCOLO: 2022204767
PREGÃO ELETRÔNICO: 497/2020 
PROCESSO: 13.503/2021 - ATA: 0908/21
Após análise, decido pelo indeferimento do pedido da empresa. O inteiro teor desta decisão estará encartado nos 
autos do processo, à disposição dos interessados, junto à Diretoria de Compras e Contratos. SMAA A. Pedro Pezzuto 
Jr.
COMUNICADO - DECISÃO SOBRE REQUERIMENTO
INTERESSADA: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME
PROTOCOLO: 2022177930
PREGÃO ELETRÔNICO: 295/2021 
PROCESSO: 12.297/2021 - ATA: 0740/21
Após análise, decido pelo indeferimento do pedido da empresa. O inteiro teor desta decisão estará encartado nos 
autos do processo, à disposição dos interessados, junto à Diretoria de Compras e Contratos. SMAA A. Pedro Pezzuto 
Jr.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 430/2022
ATA Nº 0735/22
CONTRATADA: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de postes de concreto - Valor Unitário - Item 3 - R$20,35 – SMSG – Ulisses R. Almeida– Prazo 
de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 408/2022
CONTRATO nº PRE/0181/22
CONTRATADA: SUL AMERICA COMERCIO DE LIVROS - EIRELI
OBJETO: Aquisição de livros literários em atendimento as unidades escolares – Itens 5, 13, 16, 17,25 ,31, 33, 37, 59 e 
82– SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo- Prazo de Vigência: 3 meses. Valor Total: R$65.335.20
EXTRATO DE CONTRATO

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO
DECISÃO
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo São José do Rio Preto – EMURB, RODRIGO ILDEBRANDO 
JULIANO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 87 do Ato Normativo n.º 01/2018, e pelo 
Decreto n.º 17.163 de 24 de setembro de 2014, considerando o apurado na instrução da Sindicância Investigativa  
nº 001/2022 e demais disposições legais correlatas, RESOLVE: acolher o Relatório Final da Comissão Sindicante, 
considerando as razões expostas na citada manifestação jurídica e determinar nos termos do Art. 100, I do Ato 
Normativo n° 001/2018 o ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, porém, em respeito ao principio da precaução norteador 
dos Atos da Administração Pública, decido que seja a colaboradora J. S. F. submetida a orientação e capacitação,  
buscando melhor comunicação e dialogo entre os colaboradores da EMURB visando evitar a incidência de conflitos e 
ou a ocorrência futura de desinteligências por suas atividades laborais.
Restitua-se o processo à Comissão de Sindicância Investigativa Disciplinar para arquivamento e encaminhe-se cópia 
da respectiva decisão ao DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS para anotações e demais providências.
Publique-se. Arquive-se.
São José do Rio Preto, 08 de Setembro de 2022.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
Diretor Presidente
EMURB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.949 DE 02 DE SETEMBRO DE 2022
RETIFICA, a Portaria n.º 36.867 de 02 de agosto de 2022, do(a) servidor(a) ALINE PACHECO VELHO DE ARRUDA:
onde se lê: “surtindo os efeitos desta a partir de 02 de agosto de 2022.”
leia-se: “surtindo os efeitos desta a partir de 03 de outubro de 2022.”
PORTARIA N.º 36.954 DE 05 DE SETEMBRO DE 2022
DESIGNA, SORAIA SANCHES DE CARVALHO para substituir o(a) servidor(a) DANIELE CRISTINA DA SILVA 
BELEI – ocupante da função de confiança gratificada – Chefe de Centro de Referência de Assistência Social - 
CRAS – FG.101.1, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 
06/09/2022 a 15/09/2022.
HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
Secretário Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.956 DE 05 DE SETEMBRO DE 2022
DESIGNA, MARCIO PALOMARES para substituir o(a) servidor(a) LUCIANE SIMAL ALVES VAZ DE MELO – ocupante 
da função de confiança gratificada – Coordenador Executivo de Políticas Públicas – Nível II - FG.103.7, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 08/09/2022 a 30/09/2022.
ISRAEL CESTARI JUNIOR
Secretário Municipal de Obras

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.970 DE 06 DE SETEMBRO DE 2022
DESIGNA, LUCIANY ANGELA CASSANDRE MONTEIRO para substituir o(a) servidor(a) FABIANO FERNANDES 
DAN – ocupante da função de confiança gratificada – ASSESSOR CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR 
GERAL – FG.103.8, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, 
de 22/08/2022 a 31/08/2022.
MAURO JOSE BISPO DE ARAUJO 
Respondendo pela Procuradoria-Geral do Município

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.971 DE 06 DE SETEMBRO DE 2022
DESIGNA, GUILHERME APARECIDO DE SOUZA, para exercer a Função de Confiança de Assistente de Programas 
e Projetos - Intermediário – Nível III - FG.103.1, no Departamento de Acompanhamento de Instituições Educativas 
e Complementares da Secretaria Municipal de Educação, 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 06 de setembro 
de 2022.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
Secretário Municipal de Educação

DECRETO Nº 19.284
DE 8 DE SETEMBRO DE 2022.
Declara luto oficial de três dias no Município de São José do Rio Preto em virtude do falecimento de Márcio Sanson.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei e;
Considerando o falecimento de Márcio Sanson, aos 8 de setembro de 2022;
Considerando que o homenageado foi engenheiro e empresário, Vice Presidente da Associação Comercial e 
Empresarial de São José do Rio Preto; Presidente do Conselho Regional de Turismo Paulista; Governador do Rotary 
Internacional e Presidente do Rotary Clube Palácio das Águas, do qual é um dos fundadores, Vereador e Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, dentre outras atribuições exercidas em entidades 
desta cidade;
Considerando a admiração que a sociedade rio-pretense sente por tão estimada personalidade, e a imorredoura 
memória de sua presença;
Considerando os relevantes serviços prestados por ilustre pessoa a este Município;
Considerando o interesse público local;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarado neste Município Luto Oficial, por 03 (três) dias, em virtude do falecimento de MÁRCIO SANSON.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassit”, 8 de setembro de 2022, 170º Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
MAURO JOSÉ BISPO DE ARAÚJO
RESPONDENDO PELA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de costume e pela 
Imprensa local. 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2021

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto – RIOPRETOPREV.

Processo Administrativo: 1906.01.250/2022.36
Modalidade: (Dispensa) nº 05/2021

Objeto:

Contratação de prestadora de serviço com profissionais de Medicina Ocupacional, 
incluindo exames médicos (avaliação clínica e exames laboratoriais) e de sanidade mental, 
com atendimento facilitado via internet, em virtude de contratação de novos funcionários 
e para o Programa de Controle Médico, de Saúde Ocupacional e de treinamento contra 
acidentes de trabalho dos funcionários da RIOPRETOPREV.

Contratada: JAG SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.
Documento (CNPJ): 15.178.172/0001-72.

Valor Estimado: R$ 2.587,20 (dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos).

Vigência: 12 meses, de 13/09/2022 até 12/09/2023.
Data de Assinatura: 05/09/2022.

*** Publicado no Diário Oficial do Município, no site e afixado no mural da recepção da RIOPRETOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE

EMPENHO N.º 19138/2022
CONTRATO Nº: DPL/0053/22
CONTRATADA: ROUTE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA
OBJETO: Locação de software para rastreador de veículos – SMTTS – Amaury Hernandes- Prazo de vigência: 12 
meses. Valor Total: R$17.499,60
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B2| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, sexta-feira, 09 de setembro de 2022PUBLICIDADE LEGAL

EXTRATO DE DESPACHO - DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 03/2022 – PROCESSO SeMAE nº 93/2022
Objeto: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse do SeMAE, pelo sistema online, nos 
cadernos do Diário Oficial do Estado de São Paulo.
Despacho: “AUTORIZO, com fundamento no artigo 24, inciso XVI, da Lei Federal 8.666/93, a contratação direta da 
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP para a prestação do 
objeto”.
Prazo: 60 meses  Valor anual: R$ 100.000,00  Valor Total: R$ 500.000,00
Data do Despacho: 08.09.2022.
José Roberto Biroli – Superintendente Interino do SeMAE. 
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 25/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 28/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de pneus e protetores novos, para os veículos e equipamentos pertencentes 
ao SeMAE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2022
Contratada: ZEUS COMERCIAL EIRELI
Ordem de Fornecimento nº 141/2022 recebida em 06.09.2022. Valor: R$ 82.243,00.
Prazo de entrega: 15 dias. Itens: 1, 2, 4 e 11.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 75/2022 – PROCESSO SICOM 3314/2022
Objeto: Aquisição de tubos e conexões em PVC e acessórios para utilização em manutenção dos reatores UASB da 
ETE Rio Preto.
Fica designado o dia 14.09.2022, às 14:30 h, para a retomada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
S. J. R. P., 08.09.2022 – Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro - SeMAE. 
EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2022
REQUERIDO: ALEXANDRE ANTONIO VOLTAN
Fica o requerido intimado da instauração de processo administrativo n. 20/2022, tendo por objeto a apuração de vossa 
responsabilidade pelo prejuízo causado ao SeMAE, referente ao dano constatado no veículo VW/GOL – PLACAS 
QQB2475 e ciente da possibilidade apresentação de defesa no prazo de 15 dias úteis contados desta intimação.
S.J.R.P. 08.09.2022 – José Roberto Biroli – Superintendente Interino do SeMAE
EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO – O SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO - SeMAE NOTIFICA os usuários abaixo relacionados por meio deste EDITAL, tendo em vista a tentativa 
frustrada de intimação por meio de carta, que após fiscalização no imóvel cadastrado foi constatada irregularidade 
indicada, tendo sido lavrado Auto de Infração, com fundamento no art. 10, do Decreto Municipal n. 13.265/2006, ficando 
Vossa Senhoria INTIMADO a apresentar no PRAZO DE 30 (trinta) DIAS da publicação deste, DEFESA em um dos 
postos de atendimento do SeMAE (Poupatempo ou Prefeitura Regional Norte). Fica ciente de que, decorrido tal prazo, 
sem manifestação, o valor da multa/prejuízo apurado será lançado no cadastro, podendo ser cobrado judicialmente.

Cadastro Usuário A.I. Dispositivo Multa/prejuízo
119779 Valdeir da Silva – IDM 1271686 10211/19 Art.10, inc. II Multa 119779

102511 Ouzana Aparecida Ayub – IDM 
232695 10236/19 Art.10, inc. XII Multa 102511

101946 Antônio Valter Luis – IDM 
1087788 12340/21 Art.10, inc. II Multa 101946

97503 Rosimeire Vicente Souza de 
Alvarenga 12014/20 Art.10, inc. VII Multa 97503

35880 Itevaldo De Souza Brito 12209/20 Art.10, inc. II Multa 35880

24668 Anne Cristine Freire 10753/21 Art.10, inc. IV Multa 24668

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA POSSE
CONCURSOS PÚBLICOS - EDITAIS N.º 02/2019 e 05/2019, para provimento dos cargos de Cirurgião Dentista, 
Terapeuta Ocupacional, Agente Fiscal de Posturas,  Auditor Fiscal Tributário Municipal, Engenheiro Civil e 
Técnico de Som.
Fica designado o dia 19 de setembro de 2022 às 10:00 horas para os candidatos abaixo citados a comparecerem 
ao Auditório Juan Bérgua, localizado no Paço Municipal, na Avenida Alberto Andaló, 3030, nesta cidade, para 
sessão de nomeação, posse e exercício. O não comparecimento à sessão ensejará a desistência do candidato 
que decairá do direito à nomeação.
Dos ocupantes de cargos ou empregos
Os candidatos que necessitam se desligar e/ou afastar de outros órgãos públicos e/ou vínculos privados, deverão 
apresentar o requerimento e/ou protocolo de desligamento e/ou afastamento, na data da posse, atentando-se que, 
para os vínculos privados e empregos públicos (Celetistas), a data de saída deve ser anterior ao dia da posse e para 
os cargos públicos, a data de saída poderá ser até o dia da posse. Posteriormente, aqueles que apresentarem apenas 
o requerimento e/ou protocolo na data da posse, terão até 30 (trinta) dias corridos para apresentarem a Publicação da 
Portaria de Exoneração e/ou Afastamento ou documento oficial correspondente.
CIRURGIÃO DENTISTA
ANA CECILIA GOMES MACHADO
HELOISA AUGUSTO DA SILVA
MICHELE CRISTINA DAVID
TERAPEUTA OCUPACIONAL
GABRIELA DE SOUZA ROVEDA
AGENTE FISCAL DE POSTURAS 
DANIEL BORTOLUSSI CABRAL
STELA BOTTINO CANCADO 
AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
THAIS MEDRADO AGUIAR GRECCO
TIAGO CARDOSO DE CARVALHO MARINHO
ENGENHEIRO CIVIL
RAFAEL LAZARO MILER 
TÉCNICO DE SOM
PAULO CESAR DA SILVA
São José do Rio Preto, 08 de setembro de 2022. 
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA POSSE
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 04/2019, para provimento do cargo de Agente Administrativo
Fica designado o dia 19 de setembro de 2022, às 8 horas, para os candidatos abaixo citados comparecerem ao Auditório Juan Bérgua, localizado no piso térreo do Paço Municipal, na Avenida Alberto Andaló, 3030, nesta cidade, 
para sessão de nomeação, posse, escolha e exercício. O não comparecimento à sessão ensejará a desistência do candidato que decairá do direito à nomeação.
Dos ocupantes de cargos ou empregos
Os candidatos que necessitam se desligar e/ou afastar de outros órgãos públicos e/ou vínculos privados, deverão apresentar o requerimento e/ou protocolo de desligamento e/ou afastamento, na data da posse, atentando-se que, para 
os vínculos privados e empregos públicos (Celetistas), a data de saída deve ser anterior ao dia da posse e para os cargos públicos, a data de saída poderá ser até o dia da posse. Posteriormente, aqueles que apresentarem apenas o 
requerimento e/ou protocolo na data da posse, terão até 30 (trinta) dias corridos para apresentarem a Publicação da Portaria de Exoneração e/ou Afastamento ou documento oficial correspondente.
AGENTE ADMINISTRATIVO  

Classificação Nome

149 CARLA TOMASI LOPES GANZELA
150 ANDERSON TEIXEIRA MARTINS DA SILVA
151 RAPHAEL BEZERRA DA SILVA
152 JESSICA RHAISSA CANEVAROLO
154 VITTORIO LAMAGNA NETO
157 AMANDA CRISTINE SAGRES
158 ISABELLY GIULEATTE PORTELA
159 CAROLINA MARIA NASCIMENTO DA SILVA
161 ROGERIO DE SOUZA MORELI
163 HEVANDRO BOIAGO BARUFFI
164 RAFAEL DIAS NOGUEIRA

167 BARBARA MIQUELINO LOPES
168 BIBIANA VICENTINI NUBIAS OLIVEIRA
169 TALES HENRIQUE PASSOLONGO DE SOUZA
170 ANGELA CAOBIANCO
172 NATALIA PELLEGRINE UEDA
173 FELIPE CARDOSO FRANCISCO
176 RODOLFO ALVES DE CARVALHO COLTRO
179 GUSTAVO FERNANDES DA SILVA
181 JESSICA KAROLINE NECCHI SOUZA
183 GRACIELE DOS SANTOS RIBEIRO
184 LARISSA CANDIDA DO AMARAL DE SOUZA
188 ISRAEL JORGE
189 ANDRESSA FERNANDA DE SOUZA AFONSO
190 BIANCA DA SILVA CESTARI
192 FABIANA CRISTIANO FERNANDES BRANCO
193 SILVANA RAMOS TRINDADE
195 WAYNER LUCAS VALSECHI
197 LUCAS CESAR FERREIRA MARTINS
198 DANIELE DE OLIVEIRA VIEIRA
201 PAMELLA SALES OLIVEIRA
202 ALAN CARDOZO LIEBANO DA SILVA
203 GUSTAVO LUIZ DA SILVA COSTA
205 ISABELA CHALELLA MACHADO
206 THAYLA REGINA DE AZEVEDO
209 CAMILA LEONEL DA SILVA
211 GUSTAVO COIMBRA
213 LUCAS LIOTTI AZEVEDO
217 JHONATAS PACECKA
218 LUIZ CARLOS MIYAMOTO

REGRAS PARA A ESCOLHA DA UNIDADE DE TRABALHO
1-Segue tabela contendo demonstrativo das unidades de trabalho disponíveis para escolha.
2-Os candidatos farão a escolha, conforme sua ordem de classificação no concurso, presencialmente.
3-Para facilitar e dar agilidade ao processo de escolha da unidade de trabalho, o candidato deve previamente analisar os locais disponíveis e levar anotado várias opções de interesse, pois o processo será dinâmico e o candidato terá tempo 
restrito para efetivar sua escolha.
4-No momento da escolha, o candidato deverá mencionar o código do local desejado, que será divulgado para todos presentes em tempo real, a fim de que os candidatos seguintes possam ajustar suas escolhas às opções restantes.
5-O candidato que não estiver presente no momento em que for chamado para a escolha decairá do direito de escolher na ordem de sua classificação.
6-Os candidatos na condição do item 05, farão a escolha em segunda chamada, após a escolha de todos os candidatos da lista e poderão escolher as vagas remanescentes, respeitada a ordem de classificação inicial.
7-Por interesse público, a critério da Administração Pública, o candidato poderá ser relotado de local e/ou horário de trabalho a qualquer tempo, pois a escolha inicial não gera direito adquirido de permanência naquele local, além do período 
do estágio probatório, uma vez que a lotação de servidores é dinâmica e visa atender o interesse público.

CÓDIGO 
VAGA SECRETARIA UNIDADE DE TRABALHO 

PARA ESCOLHA ENDEREÇO DIAS/HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA 
UNIDADE - CARGA HORÁRIA OBSERVAÇÕES Vagas Disponíveis

1 ADMINISTRAÇÃO CEMITÉRIO SÃO JOÃO 
BATISTA Avenida dos Estudantes, s/nº – Jardim Novo Aeroporto Segunda a domingo em revezamento, das 07:00h 

às 17:00h.
Folgas compensatórias 
sem horas-extras. 1

2 ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS SANTO ANTÔNIO Rua Josefina Reis Assunção, 385- Jardim Santo Antônio Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1

3 EDUCAÇÃO
EM CARMEN NELITA 
ANSELMO VETTORAZZO 
PROFª.

Estrada Municipal Valdomiro Lopes da Silva,s/nº - 
Estância Bela Vista

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1

4 EDUCAÇÃO EM CYRINO VAZ DE LIMA Rua Reginaldo Perpétuo Raimundo Salgado, 266 - Pq. 
Nova Esperança

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1

5 EDUCAÇÃO EM DARCY RIBEIRO Rua Geraldo Barbosa de Oliveira, s/nº - Jardim Santo 
Antônio

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1

6 EDUCAÇÃO EM EURIDES GARCIA GARCIA Rua Vinicius César Aguiar, 402 - Pq. Residencial 
Solidariedade

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1

7 EDUCAÇÃO EM IÊDA DE SEIXAS SOUZA 
PROFª. Rua Francisco Chicuta de Viveres, 80 - Pq das Amoras II Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 

definido com o gestor) - 1

8 EDUCAÇÃO EM IRMÃ DULCE Rua Ida Tagliavani Polachini, s/nº - Jardim Santo Antônio Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1

9 EDUCAÇÃO EM IRMA MARTHA MARIA Rua Marechal Eurico Gaspar Dutra, 605 - Solo Sagrado Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1

10 EDUCAÇÃO EM LETICIA DI LORENZO 
ARROYO

Rua Marcelo Alessandro Cavallini, 486 - Pq Nova 
Esperança

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1

11 EDUCAÇÃO EM MARIA EMMELINA 
ROQUETTE VERDI

Rua Antonio Severo dos Santos, 878 - Jardim Campo 
Belo

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1

24668 Anne Cristine Freire 10753/21 Art.10, inc. IV Retroativo 24668

98480 Halison Rodrigo da Costa 15330/22 Art.10, inc. II Multa 98480

Data de assinatura: 08.09.2022. Leandro Garcia Freitas – Diretor do Departamento de Relações com os 
Usuários - Interino
EXTRATO DE PORTARIA n.º 109 de 08/09/2022. Designação de servidor(es) para exercer(em) a função de 
fiscal do Contrato n. 42/2022 – Pregão Eletrônico n. 55/2022 - Processo n. 65/2022 - Contratada: IMPERIUM 
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. RESOLVE: Art. 1º - DESIGNAR a servidora CLAUDIA LAZARINI FONSECA, 
matrícula n. 615, Analista Administrativo, para exercer a função de FISCAL DO CONTRATO n. 42/2022, fazendo jus 
à respectiva remuneração pela atividade especial, e, como SUPLENTE, a servidora MARIA DO CARMO MARQUES 
DA SILVA, matrícula n. 1.013, Agente Administrativo, ambos lotados na Gerência Administrativo-Financeira. Art. 2º - 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a partir do dia 24 de setembro de 2022, data 
de início da vigência contratual, revogando-se as disposições em contrário.
S.J. Rio Preto, 08.09.2022 – José Roberto Biroli – Superintendente Interino do SeMAE.  
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12 EDUCAÇÃO EM NEIDE EGÉA LAGUNA 
PROFª Rua Américo Agrelli, 331 - Parque da Cidadania Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 

definido com o gestor) - 1

13 EDUCAÇÃO EM ORESTES QUÉRCIA DR Rua Jesus Cristo, 441 - Solo Sagrado Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1

14 EDUCAÇÃO EM OSNI ASSIS PEREIRA Rua Aparecida Rosa dos Santos Carrige, 576 - Jardim 
Egydio Zani

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1

15 EDUCAÇÃO EM OSVALDO DE CARVALHO Rua Joaquim Osório Duque Estrada, 1180 - Jardim Maria 
Lucia

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1

16 EDUCAÇÃO EM PAUL PERCY HARRIS Rua João Gagliardo, 145 - Parque da Cidadania Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1

17 EDUCAÇÃO EM REGINA MALLOUK PROFª. Estrada Pastor Dr. José Perozin, s/nº - Estância Bosque 
Verde

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1

18 EDUCAÇÃO EM RITA MENDES MAMBREU Avenida Manoel Roberto Cassilas, 1325 - Estância Santa 
Catarina

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1

19 EDUCAÇÃO EM TACLA SAID BENETTI Rua Dr. Walder Antônio Esbrogeo, 511 - Jardim Santo 
Antônio

Segunda a Sexta das 07:00h às 18:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 1

20 SAÚDE UNIDADES DO COMPLEXO 
PRÓ - SAÚDE Avenida Philadelpho Gouveia Neto, Parque Setorial Segunda a Sábado com realocação de horas das 

07:00h às 17:00h. (a ser definido com o gestor)
Adicional de 
Insalubridade. 5

21 SAÚDE

CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E 
OUTRAS DROGAS NORTE - 
CAPS AD NORTE

Rua Joaquim Rosa dos Santos, 851 - Vila Clementina Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor) - 2

22 SAÚDE UBS CIDADANIA Rua João Gagliardo, 105 - Parque da Cidadania Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor)

Adicional de 
Insalubridade. 2

23 SAÚDE UBS CIDADE JARDIM Avenida Loft João Bassitt, 1900 - Cidade Jardim Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor)

Adicional de 
Insalubridade. 2

24 SAÚDE UBS ENGENHEIRO SCHMITT Rua Otávio Zanetone, 158 - Jardim Schmitt - Distrito de 
Engenheiro Schmitt 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor)

Adicional de 
Insalubridade. 2

25 SAÚDE UBS JAGUARE Rua José Leite Arabone, 400 - Jardim João Paulo II Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor)

Adicional de 
Insalubridade. 3

26 SAÚDE UBS LEALDADE E AMIZADE Rua Projetada 15, 500  Lealdade Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor)

Adicional de 
Insalubridade. 2

27 SAÚDE UBS LUZ DA ESPERANCA Rua José Toshi, 1449 - Loteamento Residencial Luz da 
Esperança  

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor)

Adicional de 
Insalubridade. 2

28 SAÚDE UBS MARIA LUCIA Rua Almirante Tamandaré, 1150 - Jardim Maria Lúcia Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor)

Adicional de 
Insalubridade. 3

29 SAÚDE UBS NOVA ESPERANCA
Avenida Osmani Soares Publio esq. com Durvalino 
Venâncio de Godoy, s/n - Parque Residencial Nova 
Esperança 

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor)

Adicional de 
Insalubridade. 3

30 SAÚDE UBS RIO PRETO I / UBS 
SOLIDARIEDADE

Rua Adrielle Caroline Amaral, n° 350, Parque Residencial 
Solidariedade

Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor)

Adicional de 
Insalubridade. 2

31 SAÚDE UBS SANTO ANTONIO Rua Ida Tagliavini Polachini, 580 - Santo Antônio Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor)

Adicional de 
Insalubridade. 4

32 SAÚDE UBS SOLO SAGRADO Rua Beatriz da Conceição, 406 - Solo Sagrado Segunda a Sexta das 11:00h às 20:00h, (a ser 
definido com o gestor)

Adicional de 
Insalubridade. 4

33 SAÚDE UBS TALHADO Rua Ezequiel Pinto, 142 - Distrito de Talhado Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor)

Adicional de 
Insalubridade. 1

34 SAÚDE UBS VILA TONINHO Rua Maria Onofre Lopes dos Santos, 610 - Vila Toninho Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor)

Adicional de 
Insalubridade. 2

35 SAÚDE UBS RENASCER Avenida Alberto Bechara Hage, 405 - Jardim Simões Segunda a Sexta das 07:00h às 17:00h. (a ser 
definido com o gestor)

Adicional de 
Insalubridade. 1

36 SAÚDE UPA JAGUARE Avenida Danillo Galeazzi, 2450 - Jaguaré 
Segunda a domingo das 12:30h às 18:30h, 
com folga semanal e complementação de carga 
horária na semana.

Adicional de 
Insalubridade. 3

37 SAÚDE UPA JAGUARE Avenida Danillo Galeazzi, 2450 - Jaguaré 
Segunda a domingo das 18:30h às 00:30h, 
com folga semanal e complementação de carga 
horária na semana.

Adicional de 
Insalubridade. 2

38 SAÚDE UPA REGIAO NORTE Rua Manoel Moreno, 130 - Jardim Antunes
Segunda a domingo das 06:30h às 12:30h, 
com folga semanal e complementação de carga 
horária na semana.

Adicional de 
Insalubridade. 1

39 SAÚDE UPA REGIAO NORTE Rua Manoel Moreno, 130 - Jardim Antunes
Segunda a domingo das 12:30h às 18:30h, 
com folga semanal e complementação de carga 
horária na semana.

Adicional de 
Insalubridade. 2

40 SAÚDE UPA REGIAO NORTE Rua Manoel Moreno, 130 - Jardim Antunes
Segunda a domingo das 18:30h às 00:30h, 
com folga semanal e complementação de carga 
horária na semana.

Adicional de 
Insalubridade. 1

41 SAÚDE UPA SANTO ANTONIO Rua Ida Tagliavini Polachini, 580 - Jardim Santo Antônio
Segunda a domingo das 13:00h às 19:00h, 
com folga semanal e complementação de carga 
horária na semana.

Adicional de 
Insalubridade. 3

42 SAÚDE UPA TANGARA Avenida Getúlio Vargas, 381 - Jardim Tangará
Segunda a domingo das 12:30h às 18:30h, 
com folga semanal e complementação de carga 
horária na semana.

Adicional de 
Insalubridade. 3

43 SAÚDE UPA TANGARA Avenida Getúlio Vargas, 381 - Jardim Tangará
Segunda a domingo das 18:30h às 00:30h, 
com folga semanal e complementação de carga 
horária na semana.

Adicional de 
Insalubridade. 2

44 SAÚDE UPA VILA TONINHO Rua Maria Onofre Lopes dos Santos, 610 - Vila Toninho
Segunda a domingo das 12:30h às 18:30h, 
com folga semanal e complementação de carga 
horária na semana.

Adicional de 
Insalubridade. 1

REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO
No período da tarde e nos dias seguintes à data de escolha e posse, os Agentes Administrativos deverão comparecer às Capacitações previstas, conforme quadros:
TODOS OS AGENTES ADMINISTRATIVOS
Local de comparecimento: Auditório Juan Bérgua – térreo Paço Municipal
Endereço: Avenida Alberto Andaló, 3030 - Centro

Data Horário Atividade Observações
19 setembro de 2022 Das 10 às 12h -Reunião de Integração Coordenadoria de Gestão de Pessoas TODOS os Agentes Administrativos

19 setembro de 2022 Das 14 às 16h - Palestra EGP

AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Local de comparecimento: Auditório Juan Bérgua – térreo Paço Municipal
Endereço: Avenida Alberto Andaló, 3030 - Centro

Data Horário Atividade Observações
20 de setembro de 2022 Das 8 às 17, com intervalo das 12h às 13h -Capacitação da Secretaria de Saúde
21 de setembro 2022 Das 8 às 12 e às 13h comparecer na unidade de trabalho e no horário, estabelecidos na 

escolha
- Capacitação e início do trabalho -Agentes Administrativos da Secretaria de Saúde

AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 

Data Horário Atividade Local
20 de setembro de 2022 Das 8 às 12 e das 13h às 17h - Capacitação da Secretaria de Educação Secretaria da Educação – Rua General Glicério, 

3947, Vila Imperial
21 de setembro 2022 Das 8 às 12 e das 13h às 17h - Capacitação da Secretaria de Educação Secretaria da Educação – Rua General Glicério, 

3947, Vila Imperial
22 de setembro 2022 Comparecer no local e horário estabelecido na escolha - Início do trabalho Escola de escolha

AGENTES ADMINISTRATIVOS DAS DEMAIS SECRETARIAS
Local de Comparecimento: Unidades de Trabalho

Data Horário Atividade Observações
20 de setembro de 2022 Comparecer no horário e local estabelecidos na escolha - Início do trabalho - Agentes Administrativos das Secretarias de 

Administração e Assistência Social

São José do Rio Preto, 08 de setembro de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PORTARIA SME N° 255/2022
A Secretária Municipal da Educação, Fabiana Zanquetta de Azevedo, conforme artigo 73 da Lei 
Orgânica do Município, no uso de suas atribuições legais, designa, com fundamento na Deliberação 
CME nº. 01/06, sob a presidência do primeiro, os membros abaixo discriminados, para comporem 
a comissão que procederá a análise da viabil idade de autorização de funcionamento do CENTRO 
RECREATIVO E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCATIVA LTDA, CNPJ 42.748.010/0001-50, 
documentos sob protocolo nº. 202233639, contidos no Relatório e a vistoria das dependências, 
instalações, equipamentos e demais materiais, localizada na RUA PROFESSORA ZULMIRA SALLES, 
Nº 1307, Bairro Parque Industrial, São José do Rio Preto; cabendo à comissão exarar o Parecer 
Conclusivo sobre o pedido de Autorização de Funcionamento apresentado pela Mantenedora, no 
prazo de até 30 dias.
Membros:
Flávia Cristina Moreira Gatão Torres
Joseane Spurio Costa
Leila Rosangela da Silva Rodrigues
São José do Rio Preto, 06 de setembro de 2022.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretaria Municipal da Educação

14

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Portaria SME Nº 259/2022
A Secretária de Educação do município de São José do Rio Preto, no uso de suas atribuições legais.
Resolve
Art 1º. Será realizado o 3º Seminário de Boas Práticas da Educação Infantil e o 2º Seminário de Boas Práticas do 
Ensino Fundamental, nos dias 29 e 30 de novembro de 2022, respectivamente, no Complexo Swift de Educação e 
Cultura. 
Art. 2º. Os seminários têm como finalidade a promoção de espaço que promova a troca de experiência entre pares, 
em torno das práticas pedagógicas e pesquisas educacionais, suas teorias, contribuindo para a melhoria do sistema 
educacional, valorizando os saberes e fazeres construídos ao longo de um processo formativo.
Art. 3º Designa a Comissão Organizadora com objetivo de promover, monitorar, acompanhar, organizar, dar suporte 
e produzir documentos para a efetivação do 3º Seminário de Boas Práticas da Educação Infantil e do 2º Seminário de 
Boas Práticas do Ensino Fundamental. 
Art. 4º A comissão será composta pelos seguintes membros:
1. Comissão Organizadora
Presidente: Fabiana Zanquetta de Azevedo
Vice-Presidente: Vanessa Garcia Sanches
Secretaria Geral: Ricardo Martins  e Andreia Gasparino Fernandes
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1.1. Comitê Executivo: 
Coordenação Geral: Deise Cardoso Maciel
Coordenação Adjunta: Joana Inês Novaes
Secretaria Geral: Adinã Vedroni
Secretaria Adjunta: Giuliano Moretti Santos Garcia
Relatoria Geral: Hederson Vinícius de Souza
Relatoria Adjunta: Eliani Cristina Moreira da Silva
Art. 5º Designa a Comissão Técnica com objetivo de analisar e selecionar os trabalhos inscritos, orientar, dar suporte 
e acompanhar o planejamento para a produção do material a ser apresentado e documentos.
Art. 6º A comissão será composta pelos seguintes membros:
1. Comissão técnica
Coordenação Geral: Juliana Audi da Silva Rosa
Coordenação Adjunta: Leandra Verginia Justo Herrera
Secretaria: Valéria Prado Audi e Vânia Cocenso Andaló
Comissão para Educação Infantil
Edson Rodrigo de Azevedo
Elaine Cristina Guzzi da Silva
Renata Afonso da Silva
Juliana Vargas Passarini
Comissão para Ensino Fundamental anos iniciais e finais
Marlisa Ortega
Fabrício Pavin Lassi 
Ana Catarina Angeloni Hein
Flávia Cristina Moreira Gatão Torres
 Comissão para Educação Especial
Carla Cristina Pereira Job
Érika Volpe Marangoni
Carolina Ramos de Freitas Oliveira
Elza de Araújo Góes
Comissão para Projetos Institucionais
Edneia Margareth de Azevedo da Silva
Karina Perez Guimarães
Renata Cristina Albieri dos Reis
Karina da Silva Mateus
Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São José do Rio Preto, 08 de setembro de 2022.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
Secretaria de Educação

PROTOCOLO RAZÃO SOCIAL

2022000252809 DROGAVIDA COMERCIAL DE 
DROGAS LTDA

Coordenadora da Vigilância Sanitária

EDITAL DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

TERMO

Karina Elias de Souza
       São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2022.

TRM - P - A 000611

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000262071 01235/14 ALEXANDRE DOS SANTOS NETO 
33333832844 ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000182196 00519/01 ATACADAO S/A Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000255325 01136/22 BELLA VITA COMERCIO DE 
ARTIGOS DE OPTICA LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000262226 01415/13 BIGOTO & CIA LTDA ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000261482 01036/13 CENTER CARNES E SACOLÃO 
SOFIA LTDA ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000262081 01425/13 CLAUDINEI DO AMARAL KAZAMA 
21890799858

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000261680 01660/13 CLEUSA MARIA ESPURIO 
59241250682

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000184320 00298/07 CLINICA DE CIRURGIA GERAL 
BARRIONUEVO E SPIR LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000184076 01518/00 CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 
PASKAKULIS LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000177307 01338/00 CLINICA PADOVANI LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000140722 01593/15 COMERCIAL PARALTA LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000178893 01923/14 DANIELA GRESPI ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM SAUDE LTDA ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000261601 01491/13 DENIZE BAVUTTI SOUSA 
RESTAURANTE ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000261710 00584/14 ENOTECA CURSINO EIRELI ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000180058 02678/17 EVANDRO LUIZ REQUENA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000180769 00027/18 FÁBIO DE AZEVEDO CAPARROZ Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000187537 00667/03 FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA 
INDEPENDENCIA LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000262074 00542/14 FRANCISCO & OLIVEIRA CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000187434 00165/20 GOLDEN LOG DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000157157 00852/22 GRECCO DEMAZI ALIMENTACAO 
LTDA

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2022000261669 01077/13
IBN RIO PRETO COMERCIO E 

DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000261722 01234/14 JANAINA APARECIDA DOS SANTOS 
LANCHONETE ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2022000178423 00586/09 JET SUCO COMERCIO DE BEBIDAS 
E ALIMENTOS LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000177319 00962/04 JOAO ARMANDO PADOVANI 
JUNIOR

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000180038 00822/08 JOAO BATISTA GONCALVES E CIA 
LTDA ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000178316 00708/20 JOSIANE BECARI VILA VERDE 
PEREIRA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000178440 01157/16 JOSIANE BECARI VILA VERDE 
PEREIRA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000185961 02421/19
LASERHELP CENTRO AVANCADO 

EM TRATAMENTO DE FERIDAS 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000183255 00497/00 LAURINDA APARICIO CARDIGA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000261441 00507/13 LEILA DINORAH BARBERO DE 
SIQUEIRA ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000262195 01296/13 LUIZ CARLOS QUERUBIN ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000262243 00345/13 LUIZ FERNANDO DE SÁ 
CHOCOLATES FINOS ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000177337 01002/02 LUSMAR CATARINA VECHIATO 
PADOVANI

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000261698 00748/13 MARIA GERALDA SOARES DA 
SILVA ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000185697 00330/18 MILENA MACHADO SANTOS Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000181723 01215/13 MONYMED RIO PRETO PRODUTOS 
ORTOPEDICOS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000181727 01215/13 MONYMED RIO PRETO PRODUTOS 
ORTOPEDICOS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000261595 01724/13 NAÇÕES RSTAURANTE RIO PRETO 
EIRELI ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000186780 00740/14 OFICIAL ACADEMIA DE ESPORTES 
LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2022000186789 00740/14 OFICIAL ACADEMIA DE ESPORTES 
LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000186796 00740/14 OFICIAL ACADEMIA DE ESPORTES 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000123889 01321/19 PACCOS BAR RESTAURANTE E 
BUFFET LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000242731 01321/19 PACCOS BAR RESTAURANTE E 
BUFFET LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000261621 01438/13 PIUI RIO PRETO LTDA ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000268299 01500/19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000185926 00865/21 RIBEIRO & FACHINI SERVIÇOS 
MEDICOS LTDA ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000178423 00586/09 JET SUCO COMERCIO DE BEBIDAS 
E ALIMENTOS LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000177319 00962/04 JOAO ARMANDO PADOVANI 
JUNIOR

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000180038 00822/08 JOAO BATISTA GONCALVES E CIA 
LTDA ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000178316 00708/20 JOSIANE BECARI VILA VERDE 
PEREIRA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000178440 01157/16 JOSIANE BECARI VILA VERDE 
PEREIRA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000185961 02421/19
LASERHELP CENTRO AVANCADO 

EM TRATAMENTO DE FERIDAS 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000183255 00497/00 LAURINDA APARICIO CARDIGA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000261441 00507/13 LEILA DINORAH BARBERO DE 
SIQUEIRA ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000262195 01296/13 LUIZ CARLOS QUERUBIN ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000262243 00345/13 LUIZ FERNANDO DE SÁ 
CHOCOLATES FINOS ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000177337 01002/02 LUSMAR CATARINA VECHIATO 
PADOVANI

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000261698 00748/13 MARIA GERALDA SOARES DA 
SILVA ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000185697 00330/18 MILENA MACHADO SANTOS Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

2022000181723 01215/13 MONYMED RIO PRETO PRODUTOS 
ORTOPEDICOS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000181727 01215/13 MONYMED RIO PRETO PRODUTOS 
ORTOPEDICOS LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2022000261595 01724/13 NAÇÕES RSTAURANTE RIO PRETO 
EIRELI ME

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000186780 00740/14 OFICIAL ACADEMIA DE ESPORTES 
LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2022000186789 00740/14 OFICIAL ACADEMIA DE ESPORTES 
LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2022000186796 00740/14 OFICIAL ACADEMIA DE ESPORTES 
LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000123889 01321/19 PACCOS BAR RESTAURANTE E 
BUFFET LTDA

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000242731 01321/19 PACCOS BAR RESTAURANTE E 
BUFFET LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2022000261621 01438/13 PIUI RIO PRETO LTDA ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000268299 01500/19 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000185926 00865/21 RIBEIRO & FACHINI SERVIÇOS 
MEDICOS LTDA ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000185612 02307/15 ROWEDER & ANTONIO LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000185617 00130/21 ROWEDER & ANTONIO LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000262042 01237/14 STORCK BRASIL ARTIGOS 
ESPORTIVOS EIRELI

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000261688 00363/13 TAPY COBRANCAS E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS

2022000179487 00891/10 TRIART PRÓTESE ODONTOLÓGICA 
LTDA ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2022000261610 01463/13 TWL ESPORTE E SAUDE LTDA ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000261702 01233/14 UTIYAMA & UTIYAMA LTDA ME
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS

2022000188157 01121/19 WAGNER RICARDO DE MENDONCA Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço

Karina Elias de Souza
Coordenadora da Vigilância Sanitária

       São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2022.
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Extrato da portaria n° 011/21 CGCM de 27 de julho de 2021, publicada em diário oficial em 28 de julho de 2021 
ref. ao  Processo Administrativo Disciplinar 011/21 CGCM/SMTTS, o Sr. S.M.T.T.S INDEFERIU o RECURSO DE 
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO interposto em 15  de agosto de 2022.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Prefeitura Municipal de 
Mendonça

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 75/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 109/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 46/2022
OBJETO: Aquisição de curativos “SORBACT” para atendimento a decisão 
proferida em processo judicial 1002167-06.2018.8.26.0369 a paciente 
“L.G.S.S”.
Data da realização da Sessão Pública: 28/09/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor 
Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 08 de setembro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.


