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Divulgação SMCS

Nesta quinta-feira (15) é o Dia 
Mundial de Conscientização 

sobre Linfomas, como são 
chamados os cânceres que 
atingem o tecido linfático.  

 CIDADES Pág.6

DIA DE COMBATE
AO LINFOMA

Em menos de 24h 
onze detentos da 
Saidinha são presos

SEGURANÇA PÚBLICA

Onze detentos que foram 
autorizados a deixar os 
presídios da cidade na “sai-
dinha temporária” foram 

detidos pela Polícia Militar 
e voltaram para a prisão. 
Segundo o Tenente José 
Roberto, existe uma parce-

ria da PM com o Poder Ju-
diciário da cidade e região 
chamado “Projeto Vida.” 
Na maioria dos casos os 

detentos foram encontra-
dos fora do domícilio ou 
endereço que tinham infor-
mado. CIDADES Pág.5

OAB leva cidadania 
às escolas 
O colégio José Felício Miziara é o primeiro a 
receber o projeto “OAB Vai à Escola e à Comu-
nidade”, criado pela Comissão dos Direitos 
Humanos da Ordem dos Advogados (OAB) de 
Rio Preto. 
CIDADES Pág.5

AVENIDA JK

R$ 2,2 mi 
para obras
nas pistas de 
caminhada
A empresa Forte Adminis-
tração e Serviços de Enge-
nharia foi declarada a pri-
meira colocada no processo 
licitatório para serviços de 
melhoria das pistas de ca-
minhada. POLÍTICA  Pág.3

CECAP

Licitação 
tem R$ 4,3 mi 
para centro 
esportivo

A Prefeitura de Rio Pre-
to  disparou licitação para 
contratação de empresa 
que ficará responsável pela 
obra de reforma do Centro 
Esportivo Cecap.
POLÍTICA  Pág.3

PROTESTO
HOJE

Enfermeiros pro-
testam hoje contra 
suspensão do piso 
salarial. 
CIDADES Pág.6

CIDADANIA

Uma parceria entre o Poder Judiciário e a PM permite a fiscalização dos presos que 
receberam o benefício em Rio Preto e região

VICINAL

Acidente fatal 
tem motociclista 
na contramão 
e caminhão
Oscar Pereira de Souza, de 
42 anos, que dirigia uma 
Honda Biz, morreu na es-
trada municipal Valdomiro 
Lopes da Silva, em Rio 
Preto, após se envolver num 
acidente com uma Honda 
CBX 250 e um caminhão. 
A vítima foi ultrapassar o 
Mercedes-Benz 1113 e foi 
surpreendida pelo outro 
piloto na contramão. Com 
o impacto da batida, Souza 
foi parar embaixo do cami-
nhão. CIDADES  Pág.4

João Paulo Rillo (Psol) visitou a 
redação do DHoje, deu entrevista 
e falou ter respeito até dos ad-
versários. O tucano Vaz de Lima  
concorda e diz que João Paulo 
“tem caráter, cumpre o que diz, 
sempre se comportou de forma 
republicana e foi visionário ao 
propor a Região Metropolitana” 
há onze anos. ELEIÇÕES Pág.2

Rillo vistou ontem a redação do DHoje e disse ter 
respeito até dos adversários políticos

RILLO DIZ TER 
RESPEITO ATÉ DE 
ADVERSÁRIOS; 
VAZ DE LIMA 
CONCORDA

CONTAGEM

Censo do IBGE 
já tem mais 
de 300 mil 
rio-pretenses

De acordo com o Diretor 
do IBGE de Rio Preto, Igor 
Mendonça, já passou de 
50% a coleta de dados com 
mais de 300 mil pessoas e 
antes da metade do prazo 
de tempo. POLÍTICA  Pág.3

HOJE

Dia do Cliente 
passa sem 
campanha 
no comércio
O Dia do Cliente foi criado 
em 2003, no estado do 
Rio Grande do Sul, pelo 
empresário gaúcho João 
Carlos Rego, especialista 
em Marketing e Recursos 
Humanos, desde então 
anualmente é comemo-
rado  em 15 de setembro. 
Mas segundo Acirp e Sin-
comércio, a data hoje não 
deve ter atrações especiais 
para atrair público e mais 
vendas. CIDADES Pág.5
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Olá, sou a Coronel Helena
Pela segunda vez em uma disputa eleitoral, Coronel Helena 

Reis aproveita as redes sociais para lembrar de sua origem 
humilde. Candidata a deputada estadual pelo Republicanos, 
ela destaca que nasceu na Vila Toninho, é filha caçula de uma 
família muito humilde e que só teve acesso a energia e água 
encanada quando já tinha 14 anos de idade. Além do histórico 
de vida sempre é bom reforçar sua densidade de votos. É o que 
ela fez. Em 2020, quando candidata a prefeita de Rio Preto 
conquistou mais de 55 mil votos. “Agora quero representar a 
população do Estado de São Paulo como deputada estadual, 
estado que cuidei e que conheço como poucos”, diz.

Tirar do papel
O herdeiro do prefeito Edinho Araújo, Edinho Fillho, ambos 

do MDB, voltou a destacar uma de suas principais bandeiras 
nesta eleição. Ele que é candidato a deputado federal, afirmou 
que pretende tirar de fato do papel a Região Metropolitana de 
Rio Preto. Criada pelo então governado João Doria (PSDB), 
e instituído recentemente o Conselho Gestor que é presidido 
pelo seu pai, Edinho Filho que ir além. “Como deputado quero 
transformar essa ideia em realidade, trazendo mais crescimento, 
emprego e renda para a nossa região, em especial para os nossos 
37 municípios vizinhos”, em referência ao número de cidades 
que compõem a Região Metropolitana.

Tarcísão em Prudente
Tarcísio de Freitas, candidato pelo Republicanos ao governo 

de São Paulo, afirmou nesta quarta-feira, 14, em Presidente 
Prudente, que vai atrair investimentos e gerar empregos para a 
região nos próximos anos. Historicamente, a região ficou marca-
da por conflitos de terra, além da presença de muitos presídios. 
Características que são apontadas pela população como travas 
para o desenvolvimento. “O tempo em que Prudente era terra da 
pobreza, do pedágio, do presídio, vai acabar. Nós vamos fazer do 
Oeste a terra da prosperidade, da prioridade, da promoção do 
desenvolvimento. A terra do emprego”, disse o candidato pelo 
Republicanos, durante comício que sucedeu motociata com o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) em Prudente, no Oeste paulista.

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

Receba notícias 
no seu whatsapp

Acesse o portal 
DHojeinterior

Sola de sapato
Depois de marcar presença maciça em Rio Preto no início 

oficial da campanha o deputado estadual e candidato a reeleição 
Itamar Borges (MDB) resolveu respirar os ares de cidades mais 
distantes. Gastando literalmente a sola do sapato, o homem 
do bigode grosso esteve nesta semana em Mairiporã, Iperó 
e Boituva. Em todas as cidades encontros com apoiadores e 
lideranças partidárias. O objetivo é um só: aumentar o leque 
de municípios com potenciais de voto. “Estamos rodando as 
cidades e renovando as energias com o apoio e carinho da galera. 
Nossa turma cresce todos os dias”, disse Itamar. 

Luiz Felipe POSSANI

João na Santa Casa 
O vereador e candidato a deputado federal pelo Psol, João 

Paulo Rillo, continua sua saga de visitas em Rio Preto em busca 
de apoios. Nesta quarta-feira, 14, ele esteve na Santa Casa com o 
provedor da Instituição Nadim Cury, a quem chamou de amigo. 
Ele reforçou o apoio ao hospital, caso eleito. “É de extrema im-
portância aumentar os recursos para essa instituição e melhorar 
o atendimento da população de Rio Preto pelo SUS. Enquanto 
deputado estadual destinei e articulei mais de R$ 3 milhões 
em emendas e, como deputado federal, meu compromisso é 
de continuar auxiliando a Santa Casa”, disse.

O candidato a deputado 
federal, João Paulo Rillo (Psol), 
visitou a redação do DHoje, e 
falou das suas lutas pela região 
enquanto foi deputado estadual 
pelo PT. Um dos assuntos que 
ele mais aborda é a luta pela 
instalação da Região Metropo-
litana. Ele ainda falou da sua 
relação com adversários polí-
ticos tradicionais, com quem 
conviveu “democraticamente.” 
 
Segundo ele, a última etapa bu-
rocrática da criação da Região 
Metropolitana de Rio Preto 
(RM), dia 4 de setembro deste 
ano, com a eleição do Con-
selho de Desenvolvimento, 
fechou um ciclo iniciado em 
2011 por ele quando estava na 
Assembleia Legislativa, pelo 
Partido dos Trabalhadores 
(PT). Hoje ele é vereador e 
candidato a deputado fede-
ral em outubro pelo Psol. 
 
Mesmo vetado pelo então 
governador Geraldo Alkmin 
(PSB, à época PSDB) a Lei 
de João Paulo Rillo, discuti-
da por três anos, e aprova-
da por deputados de todos 
os partidos em 2013, colo-
cou o assunto na ordem do 
dia e impediu que ele fosse 
postergado ou esquecido. 
 
João Paulo Rillo afirma que 
os “meus adversários políti-
cos, sempre reconheceram 
a minha retidão de caráter 
e postura republicana em 
relação a Rio Preto, mesmo 
sendo oposição na maior 
parte da minha militância.” 
João foi da União Municipal 
dos Estudantes (UME), ve-
reador e deputado estadual. 
 
Consultado, o ex-deputado es-
tadual e federal, Vaz de Lima 
(PSDB), um de seus adversá-
rios mais perspicazes, confir-
ma. “Desde  2004, quando ele 
foi eleito vereador pela pri-
meira vez, ele tem atributos 
políticos, e sempre cumpre o 
que promete e é republicano.” 
 
Ex-presidente da Assembleia 
Legislativa, Vaz de Lima disse 

Rillo diz que tem respeito 
dos adversários políticos; 
Vaz de Lima concorda

ELEIÇÕES 2022

Vaz diz que João Paulo “tem 
caráter, cumpre o que diz, 
sempre se comportou de for-
ma republicana e foi visioná-
rio propor a Região Metropo-
litana” há onze anos

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O candidato a deputado federal, João Paulo Rillo (Psol), visitou a redação do Dhoje

que Rillo anteviu a necessida-
de da Região Metropolitana. 
“Ele antecipou e foi à luta. Um 
visionário”. Vaz acompanhou 
a discussão do projeto que 
durou quase três anos. “Os 
méritos do João não podem 
ser retirados. E sua relação 
comigo, sempre foi correta”, 
finalizou Vaz de Lima.

 
 

O veto
O veto do governador Geral-

do Alckmin ao projeto de Rillo 
da Região Metropolitana gerou 
efeito contrário ao pretendido 
e colocou o tema no debate 
em toda a região, mobilizando 
ainda mais prefeitos e outros 
agentes políticos e econômicos. 
Geraldo Alckmin, em outro 
campo político de João Paulo 
Rillo, alegou que só o Executi-
vo podia propor a Lei. O gesto 
do então governador foi visto 

como retaliação a um de seus 
maiores críticos na Assembleia. 
Após pressão, o governo do 
estado enviou Projeto do Exe-
cutivo e criou a Região Metro-
politana e justificou com os 
mesmos argumentos de Rillo. 
O crescimento econômico, 
populacional e político da ma-
crorregião de Rio Preto não 
teve mais como ser ignorado. 
Rio Preto e seu entorno têm 
problemas comuns que devem 
serão enfrentados e resolvidos 
com mais facilidade com os in-
centivos previstos na legislação 
das Regiões Metropolitanas. 
Rillo disse que propôs que 
ela fosse composta por 30 
municípios. Nos dez anos 
que se passaram, ficou claro 
que outras cidades precisa-
vam ser incluídas. Uma delas, 
Olímpia, que apresenta um 
desenvolvimento acima da 
média e os mesmos problemas 

Arquivo PESSOAL

“            
Ele antecipou e foi à luta. Um visio-

nário. Vaz acompanhou a discus-
são do projeto que durou quase 

três anos. “Os méritos do João não 
podem ser retirados. E sua relação 

comigo, sempre foi correta”, 
finalizou Vaz de Lima.

Arquivo PESSOAL

Liminar contra
o prefeito

O vereador João Paulo Rillo 
(Psol) admite que seu estilo 
cria adversários que lhe ren-
dem dores de cabeça e difi-
cultam sua atual campanha. 
“Defendo os mais pobres”. 
Há uma semana, a Secretaria 
dos Serviços Gerais recolheu 
seu material de campanha 
sem autorização da Justiça 
Eleitoral e devolveu no final 

do mesmo dia. 
Deu munição para afiar 

seu discurso e partir para 
o ataque contra os seus ad-
v e r s á r i o s .  E l e  a d m i t e . 
Foi ao Tribunal Regional Elei-
toral (TRE) e conseguiu limi-
nar para proibir que a Prefei-
tura de Rio Preto recolha qual-
quer material de campanha das 
ruas sem a decisão da Justiça 
Eleitoral.

85% dos candidatos enviaram parcial de contas
CAMPANHA

Balanço divulgado pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
mostra que 24.986 candidatas 
e candidatos nas Eleições 2022 
enviaram à Justiça Eleitoral, 
dentro do prazo legal, a primei-
ra parcial da prestação de con-
tas de campanha. O número 
corresponde a 85,80% do total 
de mais de 29 mil relatórios 

dos que concorrem no pleito. 
As informações enviadas de-
vem detalhar a movimentação 
financeira e/ou estimável em 
dinheiro ocorrida de 16 de 
agosto a 8 de setembro. 

Qualquer pessoa pode 
acessar as informações sobre 
as prestações de contas de 
candidatas, candidatos e das 
agremiações na página de Es-
tatísticas do site do Tribunal.

TSE

Divulgação
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Política Moraes
Moraes diz que é ‘prematuro’ tirar do 
STF apuração sobre empresários bol-
sonaristas, entre eles Luciano Hang

Rosa Weber
Na Presidência do STF, Rosa Weber 
mantém relatoria de orçamento secre-
to, aborto e perdão da pena de Silveira

Compartilhar dados e in-
formações e usar a inteligência 
artificial e a tecnologia para 
fiscalizar os recursos públicos, 
prevenir e reprimir ações que 
induzam à corrupção. Foi com 
este propósito que o Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo (TCE-SP) e o Ministério 
Público paulista assinaram, na 
terça-feira, 13, termo de coope-
ração que tem como objetivo 
aprimorar o trabalho de con-
trole externo desempenhado 
pelos órgãos. 

O Presidente do TCE, Con-
selheiro Dimas Ramalho, e o 
Procurador- Geral de Justiça, 

Tribunal de Contas e MP assinam 
termo para combater corrupção 

ACORDO

Mário Luiz Sarrubbo, amplia-
ram o acordo de cooperação 
firmado pela primeira vez em 
2018, o que permitirá, dentre 
outras ações, o desenvolvi-
mento de uma plataforma 
tecnológica integrada para 
uso conjunto dos órgãos. Pelo 
acordo formalizado, as insti-
tuições se dispõem a desenvol-
ver ações integradas e sistemas 
de dados e informações. Serão 
envolvidas as Promotorias de 
Justiça, Diretorias de Fisca-
lização e Unidades Regionais 

do TCE. Serão promovidas 
ainda operações planejadas 
e preventivas no âmbito do 
controle externo. 

No termo também foram 
acrescentados novos disposi-
tivos que permitem a partici-
pação conjunta em editais do 
Fundo Nacional de Direitos 
Difusos e a implantação de 
sistema avançado de monito-
ramento e gestão. 

As ações conjuntas vão 
aprimorar o trabalho de con-
trole externo desempenhado 

O Presidente do TCE, 
Conselheiro Dimas Ra-
malho, e o Procurador- 
Geral de Justiça, Mário 
Luiz Sarrubbo assinam

Tribunal de Contas e Ministério Público assinam termo para combater corrupção em São Paulo

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Obras, disparou licitação para 
contratação de empresa que 
ficará responsável pela obra 
de reforma e adequação do 
Centro Esportivo Cecap, na 
avenida Fortunato Vetorasso. 

O valor total estipulado no 
processo licitatório é de R$ 

4,3 milhões. O complexo tem 
área de aproximadamente 12 
mil metros quadrados. De 
acordo com a Prefeitura serão 
construídos duas quadras de 
areia e pista de caminhada, 
reforma do campo, do pré-
dio da antiga bocha, para 
implementação de prédio de 
atividades multiuso e admi-
nistração, e dos vestiários 

Prefeitura dispara licitação de R$ 4,3 mi 
para reforma do Centro Esportivo Cecap

INFRAESTRUTURA

Os detalhes sobre o pro-
cesso licitatório constam 
em publicação no Diário 
Oficial do Município

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

para atletas. Todo o complexo 
receberá iluminação, com a 
instalação de 110 postes. A 
pista de caminhada terá ex-
tensão de 1,3 mil metros. 

As sete quadras também 
serão reformadas e uma aca-
demia ao ar livre será instala-
da. O valor deste processo está 
estimado em R$ 1.389.423,35 
e o prazo previsto para refor-
ma é de quatro meses. A pra-
ça tem quase 20 mil metros 
quadrados. 

Os detalhes sobre o pro-
cesso licitatório constam em 
publicação desta quarta-fei-
ra, 14, no Diário Oficial do 
Município. As empresas inte-
ressadas deverão enviar suas 
propostas até o dia 21 de ou-
tubro. O prazo de execução de 
todo o serviço é de 180 dias a 
contar da assinatura da ordem 
de serviço.

EM MIRASSOL

60%
FOI O AUMENTO nas 
vendas de material de 
construção nos quatro 
primeiros semestres 
de 2021

Projeto 
flexibiliza 
venda de 
veículo PCD

Projeto de lei do de-
putado federal Geninho 
Zuliani (União Brasil) 
tentar dispensa de auto-
rização judicial a reven-
da de veículos novos de 
passageiros ou veículos 
de uso misto adquiridos 
com isenção de IPI, ICMS 
ou IOF pelos represen-
tantes legais da pessoa 
com deficiência, sem ca-
pacidade para os atos da 
vida civil, desde que o 
valor usado na compra 
não provenha da renda ou 
do patrimônio da pessoa 
com deficiência. 

A proposta está em 
análise na Câmara dos 
Deputados. O projeto 
acrescenta um artigo ao 
Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. 

Geninho que concor-
re como vice na chapa 
do governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) Zulia-
ni aponta dificuldades 
durante a revenda dos 
veículos, uma vez que se 
exige autorização judicial 
nos casos em que a pes-
soa com deficiência não 
possui capacidade civil, 
seja por idade, por trans-
torno do espectro autista 
severo ou por deficiência 
intelectual. “Entendemos 
que, nas hipóteses em 
que a renda pertencer ao 
representante legal, o ve-
ículo poderá ser vendido 
a qualquer tempo.”

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

pelos órgãos, o ambiente físi-
co ou virtual compartilhado, 
para acesso de servidores das 
instituições. Com validade de 
cinco anos, o acordo permitirá 
que membros do MP tenham 
acesso online 24 horas aos 
processos eletrônicos do TCE 
a partir das decisões das Câ-
maras, bem como aos Agentes 
da Fiscalização da Corte tomar 
conhecimento de investigações 
e trabalhos que estão sendo 
conduzidos pelo Ministério 
Público estadual.

TRE proíbe 
recolher 
material de 
campanha

O Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo 
(TRE) proibiu a Prefeitura 
de Rio Preto  de retirar 
propaganda eleitoral das 
ruas e avenidas usando ser-
vidores da administração 
municipal. 

O vereador e candidato 
a deputado federal João 
Paulo Rillo (Psol) pede em 
ação que o prefeito Edinho 
Araújo seja condenado por 
abuso de poder econômico 
e político após funcionários 
da Secretaria de Serviços 
Gerais retirarem das aveni-
das Bady Bassitt e Alberto 
Andaló 47 bandeiras da sua 
campanha. 

A ação de João Paulo 
afirma que a retirada foi 
a mando do prefeito para 
prejudicar a sua candi-
datura em benefício da 
campanha de Edinho Filho 
(MDB), que também dispu-
ta o mesmo cargo. 

Por isso, pede a cassa-
ção do registro da candi-
datura do filho do prefeito. 
Por enquanto, o TRE con-
cordou com a tese de João 
Paulo e concedeu a liminar 
proibindo a retirada do ma-
terial sem determinação da 
Justiça Eleitoral. 

A ação principal ainda 
será julgada. A medida por 
enquanto é liminar.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Corregedor 
pede que MP 
evite falar 
de urnas

O Corregedor-Geral do 
Ministério Público Mo-
tauri Ciocchetti de Souza 
quer que os membros do 
Ministério Público de São 
Paulo não utilizem as re-
des sociais e mídias para 
promover manifestações 
referentes as eleições des-
te ano, em especial sobre 
a credibilidade das urnas 
eletrônicas brasileiras. 

Despachos
Nele o magistrado afir-

ma que “recomenda aos 
membros do Ministério 
Público, investidos ou não 
da função eleitoral, que se 
abstenham de: promover 
manifestações, na mídia ou 
em perfis de redes sociais 
próprios ou de terceiros, 
que contribuam para o 
descrédito do sistema elei-
toral brasileiro e propiciem 
desconfiança do cidadão 
na lisura e honestidade do 
processo eleitoral.”

Em outro trecho do des-
pacho, Motauri Ciocchetti 
diz que é proibido “vincular 
sua imagem ou do Minis-
tério Público a aconteci-
mentos ou situações que 
sabidamente contribuem 
para deterioração da cre-
dibilidade do processo elei-
toral e da Justiça Eleitoral 
e suas funções essenciais”.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

As ações conjun-
tas vão aprimorar 
o trabalho de con-
trole externo de-
sempenhado pelos 
órgãos, o ambien-
te físico ou virtual 
compartilhado

R$ 2,2 mi para obras em pista de caminhada
AVENIDA JK

A empresa Forte Adminis-
tração e Serviços de Engenha-
ria foi declarada a primeira 
colocada no processo licitató-
rio aberto pela Prefeitura de 
Rio Preto para contratação de 
mão de obra para serviços de 
melhoria ao longo das pistas de 
caminhada na avenida Jusceli-
no Kubitscheck. 

A empresa ofertou R$ 2,26 

milhões e foi habilitada a pros-
seguir na disputa. 

Caso não haja contestações 
ela deverá ser declarada a ven-
cedora. 

Consta no edital da concor-
rência pública que o valor será 
pago por meio de contrato de 
financiamento junto ao Pro-
grama de Financiamento à in-
fraestrutura e ao saneamento 

(Finisa) da Caixa Econômica 
Federal. 

Trecho
O trecho entre a rua Paulo 

Menezello até o Jardim Paulis-
tano receberá a implantação de 
pista de caminhada, hoje ine-
xistente. Ao longo da avenida 
será reformulada com novo 
pavimento asfáltico.

A empresa Forte 
Administração e 
Serviços de Enge-
nharia foi declara-
da a primeira colo-
cada no processo

Divulgação
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CIDADES Sinal 5G
Na próxima segunda-feira (19), mais 
sete capitais passarão a contar com a 
faixa 3,5 gigahertz (GHz) do 5G

Dólar a R$ 5,20
A divulgação de novos dados econômi-
cos nos Estados Unidos ajudou a con-
ter as perdas no mercado financeiro. 

A Polícia Rodoviária Fede-
ral apreendeu na tarde desta 
terça-feira, 13, por volta das 
13h30, próximo ao município 
de Ourinhos, 645 cigarros ele-
trônicos com uma passageira 
de um ônibus que fazia a rota 
Maringá a São Paulo. 

Durante revista no baga-
geiro os policiais notaram que 
havia três sacolas de lona e 
dentro delas diversas caixas 
com cigarros eletrônicos. 

Os policiais chegaram até a 

NA BR-153

PRF apreende 645 
cigarros eletrônicos

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Jovem é detido em shopping após 
tentar beijar atendentes de lojas

dona e ela alegou que pegou as 
sacolas em Medianeira-PR e le-
varia até o Terminal Rodoviário 
da Barra Funda em São Paulo, 
e receberia R$ 300 para isso. 

Os cigarros foram apre-
endidos e encaminhados a 
Polícia Federal de Marília. 
Os dispositivos eletrônicos para 
fumar são proibidos pela Anvisa 
desde 2009. A proibição inclui 
a comercialização, a importação 
e a propaganda de quaisquer 
dispositivos eletrônicos para 
fumar.  Colaborou - Sarah 
BELLINE.

Um jovem alcoolizado, de 29 
anos, foi parar na Central de 
Flagrantes de Rio Preto, na 
noite desta terça-feira, 13, 
acusado de tentar beijar à for-
ça duas atendentes de lancho-
netes em um shopping center 
da avenida José Munia. 
Segundo as vítimas, de 23 e 24 
anos, o suspeito agiu do mes-
mo modo nos dois estabeleci-
mentos comerciais, avançan-
do sobre o balcão e tentando 
beijá-las sem consentimento. 
Uma das moças alegou ainda 
que o seu coordenador, ao ver 
o assédio, veio em seu socor-
ro. 
Um segurança do centro de 
compras deteve o investigado 
até chegada da Polícia Mili-
tar. Para a guarnição, o rapaz 
disse que é de Iturama/MG e 
que está na cidade para arru-
mar um trabalho, residindo 
em um local de atendimento 
que não soube dar o endereço. 
Afirmou ainda que teve o seu 
GM Corsa furtado na manhã 
do mesmo dia, ficou muito 
triste e foi até a praça de ali-
mentação do shopping, onde 
ingeriu bebidas alcoólicas. 

No Plantão, o delegado en-
tendeu que não havia provas 
suficientes para mandar pren-
der o homem em flagrante e 
por isso após autuá-lo por im-
portunação sexual e registrar 
o furto do veículo o liberou. 
O caso segue sendo investi-
gado pelo 5º DP. Imagens do 
circuito interno de monito-
ramento do shopping devem 
ajudar a esclarecer os fatos. 

Na rua
Acompanhada do pai, uma 
adolescente, de 14 anos, es-

teve na Central de Flagrantes 
de Rio Preto, na noite desta 
terça-feira, 13, para registrar 
boletim de ocorrência de as-
sédio sofrido a caminho da 
escola onde estuda seu irmão, 
de oito anos. 
Conforme o boletim de ocor-
rência, a menor caminhava 
na rua no Jardim Arroyo, nas 
imediações de sua residência, 
quando um Fiat Uno, modelo 
antigo se aproximou e o mo-
torista disse para entrar no 
carro que iria “mostrar um 
negócio”.

PRF apreende 645 cigarros eletrônicos em ônibus

Polícia Civil investiga os dois casos

Redes Sociais

A Polícia de Votuporanga 
encontrou o corpo de Felipe 
Plácido, que estava desapa-
recido desde agosto. Ele foi 
localizado na manhã de terça-
-feira, 13. 

O corpo estava em um cór-
rego às margens na divisa 
entre os municípios de Vo-
tuporanga e Sebastianópolis. 
Estava em estado avançado de 
decomposição e os familiares 
fizeram o reconhecimento. 

Próximo ao local onde o 
corpo foi encontrado, os po-
liciais acharam o carro do 
jovem que estava totalmente 
queimado. A Delegacia de 
Investigações Gerais (DIG) de 
Votuporanga está no comando 
do caso.  Colaborou - Sarah 
BELLINE.

Polícia encontra corpo de jovem 
desaparecido desde agosto
Os policiais também 
acharam o carro do jo-
vem próximo ao local 
que estava totalmente 
queimado.

O corpo estava em um córrego às margens na divisa entre Votuporanga e Sebastianópolis.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Operação 
apreende 
300 quilos 
de maconha 

A Receita Federal e a 
Polícia Rodoviária apre-
enderam, na terça-feira, 
13, 300 kg de maconha na 
rodovia Castelo Branco. 

A apreensão ocorreu 
após trabalho conjunto 
de inteligência, que pos-
sibilitou a identificação de 
veículo suspeito. 

A abordagem foi reali-
zada no km 242, altura do 
município de Avaré/SP. 
No veículo, foram identi-
ficados aproximadamente 
360 tabletes de maconha. 

O veículo, o condutor e 
o entorpecente apreendi-
do foram encaminhados à 
Delegacia de Avaré.

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Oscar Pereira de Souza, de 
42 anos, que dirigia uma Hon-
da Biz, morreu por volta das 19 
horas desta terça-feira, 13, na 
estrada municipal Valdomiro 
Lopes da Silva, em Rio Preto, 
após se envolver num acidente 

com uma Honda CBX 250 e 
um caminhão. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima foi ultrapassar 
o Mercedes-Benz 1113 e foi 
surpreendida pelo outro piloto, 
de 47 anos, que trafegava na 
contramão. 

Arrastado
Com o impacto da batida, 

Souza foi parar embaixo do 
caminhão, sendo arrastado por 
vários metros. 

O Samu socorreu o moto-
ciclista sobrevivente para o 
Hospital de Base, onde deu 
entrada no atendimento de 
emergência. 

Embriaguez
Conforme o registro poli-

cial, há suspeita que o piloto 
internado no HB e o cami-
nhoneiro, de 64 anos, tenham 
ingerido bebidas alcoólicas 
antes de assumirem o volante 
dos veículos. 

Perícia
Peritos da Polícia Técnica 

rio-pretense estiveram no 
local. 

Da REPORTAGEM
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Piloto de Biz morre após ser atingido por moto 
na contramão e atropelado por caminhão

Laudo do Instituto de Cri-
minalística deve esclarecer 
se a vítima morreu ao colidir 
frontalmente com a outra 
moto ou se veio a óbito após 
ser atropelada. 

O 4º DP vai investigar o 
caso, registrado na Central de 
Flagrantes como homicídio 
culposo na direção de veículo 
automotor.

ESTRADA VICINAL

VOTUPORANGA

Há suspeita que o 
piloto internado no 
HB e o caminhonei-
ro, de 64 anos, te-
nham ingerido bebi-
das alcoólicas

ESTELIONATO

Boleto falso e compra de 
moto acabam em prejuízos

O proprietário de uma 
empresa de paisagismo, 
no Parque Celeste, em Rio 
Preto, teve um prejuízo 
de R$ 2.841,06 após pagar 
um boleto clonado. 

Na delegacia de plantão, 
na noite desta terça-feira, 
13, ele contou aos policiais 
que recebeu a cobrança por 
e-mail com os dados de sua 
firma e do fornecedor a que 
está habituado fazer com-
pras de produtos. 

Acreditando na idonei-
dade do documento, fez o 
pagamento na última se-
gunda-feira, 12, só desco-
brindo a fraude após ser 
cobrado pelo fornecedor. 

O estelionato será in-

vestigado pelo 7º DP rio-
-pretense. 

Moto
Um jovem, de 30 anos, 

morador no bairro São Ju-
das Tadeu, em Rio Preto, 
ficou com um prejuízo de R$ 
2,8 mil ao cair em um golpe 
de estelionato. 

Ele procurou a Central 
de Flagrantes, na manhã 
desta terça-feira, 13, para 
registrar boletim de ocor-
rência. 

Segundo a vítima, no úl-
timo dia 9, à tarde, viu uma 
Honda Fan 150 anunciada 
no Facebook e ao se inte-
ressar pelo veículo passou 
a negociar sua compra pelo 
WhatsApp. 

Convencido pelo golpista 
da veracidade da transação, 
o rio-pretense fez dois PIXs, 
sendo um de R$ 2,5 mil pela 
motocicleta e outro de R$ 
300 para transferir a docu-
mentação em seu nome. 

Após o pagamento, o 
rapaz foi bloqueado. 

O 7º Distrito Policial 
também vai ser responsável 
pela investigação do caso.

Foram dois casos 
de estelionato re-
gistrados nas em 
24 horas pela Po-
lícia Civil;  boleto 
falso gera prejuízo 
de R$ 2,8 mil

Divulgação
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SEGURANÇA

Em menos de 24h, onze 
presos da saidinha 
voltam para a cadeia

Onze detentos que foram 
autorizados a deixar os pre-
sídios da cidade na “saidinha 
temporária” foram detidos 
pela Polícia Militar e voltaram 
para a prisão. Segundo o Te-
nente José Roberto, existe uma 
parceria da PM com o Poder 
Judiciário da cidade e região 
chamado “Projeto Vida.” 

Os detentos autorizados a 
deixar os presídios deixam o 
endereço e se comprometem a 
permanecer durante o período 
que deixam a prisão nos locais 
indicados. Com esse dado, a 
PM realiza inicia a uma fisca-
lização nos locais indicados. 

Caso o detento não se en-
contra ou é flagrado em outro 
local, é detido, lavra-se um 
Boletim de Ocorrência que é 
enviado ao Poder Judiciário 
e ele retorna ao sistema pri-
sional. Apenas até a noite da 
última terça-feira (13) 11 foram 
encontrados em outros ende-
reços, conduzidos à delegacia 
e retornaram à prisão. 

Contingente
Mais de 2,1 mil presos de 

Rio Preto e cidades da região 
foram liberados pela Justiça 
na terça-feira, 13, após serem 
beneficiados com a ‘saidinha 
temporária’. 

O maior contingente saiu 
do Centro de Progressão Pe-

nitenciária (CPP) rio-pretense: 
1.776 reeducandos. Desse total, 
115 estão com tornozeleira 
eletrônica. 

No Centro de Ressocializa-
ção Feminina (CRF) ganharam 
o benefício 54 presas. Todas 
foram para as ruas usando o 
equipamento de monitora-
mento. 

Foram soltos ainda 120 
presos do Centro de Detenção 
Provisória de Icém, um do CDP 
de Paulo de Faria, 226 do CDP 
de Riolândia e um da peniten-
ciária daquele município. 

O detento que não retornar 
até o próximo dia 19 passa 
a ser considerado foragido e 
perde o direito à progressão de 
regime, retornando ao sistema 
fechado.

Dia do Cliente: data deve passar em 
branco no comércio de Rio Preto

O Dia do Cliente foi criado 
em 2003, no estado do Rio 
Grande do Sul, pelo empresá-
rio gaúcho João Carlos Rego, 
especialista em Marketing e 
Recursos Humanos, desde 
então anualmente é comemo-
rado  em 15 de setembro. 

A data foi criada para ho-
menagear os clientes e es-
treitar as relações entre o 
comércio e os consumidores. 

O Dhoje Interior entrou 
em contato com assessores de 
comunicação da Associação 
Comercial e Industrial de Rio 

Preto (Acirp), Sindicato do 
Comércio de Rio Preto (Sin-
comércio), e com os shoppings 
e não haverá qualquer tipo de 
atração ou algo para comemo-
rar a data. 

Em contato com alguns 
consumidores, a maioria alega 
que desconhecia a existência 
da data. 

De acordo com dados do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), as 
vendas do comércio recuaram 
0,8% em julho em relação a 
junho. O mês de abril foi o 
último com crescimento. Des-
de então, maio, junho e julho 
acumulam recuo de 2,7%.  Co-
laborou - Sarah BELLINE.

HOJE

DIREITOS E DEVERES

OAB Rio Preto 
inicia projeto de 
construção da 
cidadania nas 
escolas 

O colégio José Felício Mizia-
ra é o primeiro a receber o 
projeto “OAB Vai à Escola e 
à Comunidade”, criado pela 
Comissão dos Direitos Hu-
manos da Ordem dos Advo-
gados (OAB) de Rio Preto. A 
informação é da coordenadora 
Interina da Comissão, advoga-
da Daiana Pessoa. 
O ponta pé inicial é hoje para 
os jovens do Centro de Con-
vivência, mantido pela Secre-
taria do Bem-Estar Social da 
Prefeitura de Rio Preto. Vai 
ser das 14h às 16h na Casa 
da Advocacia e terá a partici-
pação da Banda Regimental 
de Música da Polícia Militar 
e apresentação cultural dos 
adolescentes atendidos pelo 
Centro de Convivência da 
Juventude. 
Na escola Bento Abelaira a 
data deve ser definida na se-
mana que vem e está progra-
mada uma visita da Comissão 
à escola Noêmia Bueno do 
Valle. Outros estabelecimen-
tos de ensino estão em con-
tato. 

Simbolismo 
As palestras sobre os fun-
damentos garantidos pela 
Constituição Federal na escola 
Miziara têm um simbolismo 
especial. Ela é palco de uma 
ameaça com conotações neo-
nazistas, ideologia que sempre 
buscou eliminar direitos e ga-
rantias dos cidadãos, e objeto 

de um inquérito policial. 
Projeto
O projeto pretende disse-
minar entre os alunos das 
escolas fundamentais e do 
ensino médio os direitos que 
todos os cidadãos têm, segun-
do a Constituição Federal. 
Estatuto da Criança e Juven-
tude (Eca) é um dos Códigos 
voltados à defesa dos direitos 
dessas duas faixas etárias. 
Para a advogada, a democra-
cia só é consolidada quando 
todos conhecem, exercem e 
garantem os seus próprios 
direitos humanos, como ci-
dadãos e tenham clareza de 
seus deveres. Assim, podem 
exigir e usufruir das garantias 
fundamentais, em um Estado 
de Direito. 
Para isso, é necessário “que 
todas as pessoas escolham vi-
ver de acordo com esses prin-
cípios, entender seus valores 
e reconhecer a importância 
da sua implementação” na 
defesa do bem comum. 
O formato escolhido pela 
Comissão da OAB Rio Preto 
é o de palestras e debates. 
Daiana Pessoa informa são 
seis encontros no colégio 
José Felício Miziara e seis 
encontros no Centro de Con-
vivência da Juventude. 
A advogada afirma ainda que 
através da educação as crian-
ças e adolescentes tornam-se 
conscientes e se transfor-
mem em cidadãos “críticos 
e instruídos sobre garantias, 
direitos e responsabilidades 
da sociedade”, indo além da 
individualidade.

EM RIO PRETO

Censo já ouviu 
300 mil pessoas

A última contagem da po-
pulação brasileira foi realizada 
entre agosto e novembro de 
2010, com a pandemia a conta-
gem que era para ter sido reali-
zada em 2020 não aconteceu. 

Mas no dia 1 de agosto deste 
ano, teve início a coleta de 
dados do Censo Demográfico, 
realizado pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). De acordo com o Dire-
tor do IBGE de Rio Preto, Igor 
Mendonça,  na cidade, já pas-
sou de 50% a coleta de dados 
com mais de 300 mil pessoas 
recenseadas e antes da metade 
do prazo de tempo. 

“Inicialmente foram previs-
tas 444 para recenseadores em 
Rio Preto, hoje temos aproxi-
madamente 320 em atividade 
e esta será a contagem final, 
não contamos mais com outras 
contratações e vamos termi-

nar o Censo antes do prazo 
com essa mesma quantidade 
se tudo der certo”, afirma o 
diretor. 

Os lugares que mais de-
ram problemas para coletar 
os dados inicialmente eram 
condomínios de médio padrão 
e periferias com alto índice de 
periculosidade.  Colaborou 
- Sarah BELLINE.

Mais de 2,1 mil presos de Rio Preto e cidades da região foram liberados pela Justiça na terça-feira, 13

OAB Rio Preto inicia projeto de construção da cidadania nas escolas 

Uma parceria entre o 
Poder Judiciário e a PM 
permite a fiscalização 
dos presos que recebe-
ram o benefício

Da REPORTAGEM
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Mais de 2,1 mil pre-
sos de Rio Preto e 
cidades da região 
foram liberados 
pela Justiça na ter-
ça-feira, 13, após 
serem beneficiados 
com a saidinha

IBGE seleciona mais 8 mil
EMPREGO

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
abriu hoje (14) inscrições para 
um novo processo seletivo 
para o Censo 2022. Estão sen-
do oferecidas 7.795 vagas para 
recenseador e 435 para agen-
tes censitários municipais ou 
supervisores. O prazo vai até 
sexta-feira (16). 

A previsão é que o contrato 
de trabalho para recenseador 
dure três meses e a remunera-
ção é variável, dependendo da 
produtividade do trabalhador. 
Já o contrato para os agentes 
censitários deverá durar cinco 
meses, com vencimentos de 
R$ 1.700 para supervisor e R$ 
2.100 para municipal. 

Comércio não faz ações pecificas no dia do cliente, hoje

Divulgação

Divulgação
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O Sindicato dos Trabalha-
dores da Saúde (Sinsaúde) de 
Rio Preto realiza às 10h desta 
quinta-feira (15) uma mani-
festação na frente do prédio 
da Prefeitura para pedir apoio 
na luta pelo piso salarial da 
categoria. Ele foi aprovado 
pelo Congresso Nacional e 
considerado inconstitucional 
pelo ministro Luiz Roberto 
Barroso, do Supremo Tribunal 
Federal (STF). 

Na última terça-feira, o 
presidente do Sinsaúde, Ro-
naldo Dalur Souza, ocupou 
a Tribuna Livre na sessão da 
Câmara Municipal. Antecipou 
que, se o veto do STF não for 
derrubado pelo Plenário da 
Corte, a categoria deve para-
lisar as atividades, com uma 
greve. O Sinsaúde tem uma 
ampla base de atuação, que 
compreende as regiões de Rio 

Enfermeiros fazem hoje 
protesto na Andaló contra 
suspensão do piso salarial

DECISÃO DO STF

Preto e Votuporanga. São 20 
mil profissionais. 

Ele detalhou a luta de 20 
anos da categoria pela insti-
tuição do piso. Ele foi conquis-
tado após muitas reuniões e 
acordos políticos entra a cate-
goria e o Congresso Nacional. 

Após a decisão do ministro 
Barroso, a Confederação Na-
cional que representa os hospi-
tais decidiu que o piso não será 
aplicado. O ministro alega que 
a Emenda Constitucional não 
prevê a fonte dos recursos para 
o pagamento do valor definido. 

Ronaldo disse que os hos-
pitais particulares não têm 
motivo para deixar de aplicar 
a Lei. Eles têm grande lucro na 
operação. Mesmo os hospitais 
públicos da cidade que haviam 
se comprometido a cumprir 
a decisão do Congresso, mas 
após a decisão do ministro, 
voltaram atrás. 

A Emenda Constitucional 
definiu que enfermeiros devem 
ganhar R$ 4.740,00. Técnicos, 
R$ 3.325,00 e auxiliares e par-
teiras, R$ 2.375.00. 

Embora não tenham con-
dições de intervir no processo, 
os vereadores se comprome-
teram a fazer pressão política 
para o reestabelecimento da 
decisão do Congresso. Nesta 
quinta-feira, o Sinsaúde espera 
conseguir o apoio do prefeito 
Edinho Araújo (MDB)

Da REPORTAGEM
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O presidente do Sinsaúde diz que se a decisão do STF não 
for revista, a categoria deve entrar em greve

Hoje é o Dia Mundial de Conscientização 
sobre Linfoma, um tipo de câncer

Nesta quinta-feira (15) é o Dia 
Mundial de Conscientização 
sobre Linfomas, como são 
chamados os cânceres que 
atingem o tecido linfático, 
que faz a defesa do organismo 
contra infecções. 
A data ganha ainda mais re-
levância diante dos resulta-
dos do estudo realizado pelo 
Observatório da Oncologia 
sobre diagnóstico de linfomas 
e mortalidade em pacientes 
atendidos pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). 
Ele mostra que o número de 
casos de linfoma não-Hod-
gkin duplicou nos últimos 25 
anos, especialmente no gru-
po etário acima de 60 anos. 
Os pesquisadores identifica-
ram mais de 90 mil casos da 
doença entre 2010 e 2020, 
prevalecendo o linfoma não-
-Hodgkin (74%) e aumento de 
26,8% de mortes entre 2010 e 
2019. 

“O estudo reforça a importân-
cia de cada vez mais pessoas 
conhecerem os linfomas e 
seus sintomas para, ao cons-

tatá-los, procurar um médico 
o mais rapidamente possível”, 
afirma o médico hematolo-
gista Carlos Maluf Homsi, do 
Austa Hospital, de Rio Preto. 
O linfoma acontece quando as 
células que deveriam proteger 
o organismo transformam-se 
em malignas, crescendo de 
forma descontrolada e “conta-
minando” o sistema linfático. 
É por ele que trafegam as célu-
las responsáveis pela defesa do 
nosso corpo. 
Segundo o hematologista do 
os sintomas do linfoma podem 

O médico hematologista Carlos Maluf Homsi, do Austa Hospital, de Rio Preto. 

Da REPORTAGEM
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Estudo mostra que nú-
mero de casos de lin-
fomas dobrou no Brasil 
em 25 anos, o que au-
menta preocupação

Inchaço nas mãos e nos 
pés: um sinal de alerta
O edema tecidual pode 

ser observado em diversas 
regiões do corpo humano 
e caracteriza-se pela re-
tenção líquida intersticial, 
com acúmulo de conteúdo 
líquido no tecido celular 
subcutâneo. Nos últimos 
dias, ganhou destaque na 
mídia o aparente inchaço 
observado nas mãos do rei 
Charles III, em divulgações 
realizadas pela realeza bri-
tânica.

Existem muitas causas 
para o inchaço, e na maior 
parte das vezes este sinal 
representa um alerta para 
o desenvolvimento de im-
portantes doenças, tanto 
sistêmicas quanto locais. 
Alterações renais e cardí-
acas são responsáveis por 
edema corporal generali-
zado, enquanto trombose 
venosa profunda, altera-
ções linfáticas e trauma são 
responsáveis por inchaços 
localizados.

O diabetes mellitus, uma 
doença caracterizada por 
níveis glicêmicos elevados 
na circulação sanguínea, 
constitui um importante 
motivo para o acúmulo 
de líquido corporal. Em 
fases avançadas, o esta-
do hiperglicêmico altera a 
função renal, prejudicando 
a função glomerular e con-
sequentemente reduzindo 
a eliminação de líquidos do 
organismo. A insuficiência 
renal decorrente do dia-
betes mellitus predispõe a 
inchaço nas pernas, nos pés 
e nas mãos. 

Além do risco de ede-
ma, o diabetes mellitus re-
presenta um fator de risco 
tradicional para as doen-
ças cardiovasculares, com 
maior risco de obesida-
de, síndrome metabólica e 
morte de causas vascula-
res. Uma pessoa diabética 
também pode evoluir com 
neuropatia periférica, um 
significativo comprometi-

mento da função dos nervos 
e dos neurônios periféricos, 
fenômeno que favorece o 
surgimento de feridas e úlce-
ras nos pés. O mal perfurante 
plantar, assim denominado, 
representa a úlcera diabética 
que aumenta o risco de in-
fecções, inchaço e destruição 
óssea nos pés. 

Hábitos comportamen-
tais também favorecem o 
acúmulo de conteúdo líquido 
corporal. Uma alimentação 
com excesso de sódio au-
menta o risco de inchaço nas 
extremidades do corpo, as-
sociado a dores nas pernas e 
cansaço nos pés. O consumo 
de alimentos condimenta-
dos, de embutidos e de bebi-
das não alcoólicas gaseificas, 
como refrigerantes, também 
facilitam o desenvolvimento 
de inchaço no organismo.

A trombose venosa pro-
funda representa outra causa 
importante de edema nos 
membros inferiores devido a 
oclusão do segmento venoso 
acometido. A dificuldade 
no retorno do sangue dos 
pés em direção ao coração 
estimula o acúmulo de líqui-
do nos tecidos do membro 
inferior, resultando em in-
cômodo nas pernas, dores e 
dificuldade para deambular. 
Além do inchaço e das dores, 
a trombose venosa profunda 
pode evoluir para embolia 
pulmonar, que se caracteriza 
por obstrução da circulação 
pulmonar. Para mais infor-
mações, acesse o site www.
drsthefanovascular.com.br.

*Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Facul-
dade de Ciências Médi-
cas da Santa Casa de São 
Paulo, especialista nas 
áreas de Cirurgia Vascu-
lar, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e 
coordenador do curso de 
Medicina da União das 
Faculdades dos Grandes 
Lagos (Unilago)

Francisco Lopes da Silva, natu-
ral de Nhandeara-SP, faleceu aos 
74 anos de idade. Deixa o filho 
Edilson. Será sepultado no dia 
13/09/2022 às 17h, saindo seu fé-
retro do velório da São João Batista 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Ana de Lourdes Machado Hirsch, 
natural de São José do Campos, 
faleceu aos 88 anos de idade. Era 
casada com Sr. Arthur Gilberto 
Hirsch e deixa os filhos Paulo, Fer-
nanda, Silvia e Gustavo. Será se-
pultada no dia 13/09/2022 às 17h, 
saindo seu féretro do velório Ce-
mitério Parque Jardim da Paz para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 
Ricardo Afonso Cabelo, natural 
de São José do Rio Preto, faleceu 
aos 45 anos de idade. Era soltei-
ro e deixa os filhos Ana Julia Ulian. 
Será sepultado no dia 14/09/2022 
às 10h 30min, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Adair Theodoro da Silva, natural 

FALECIMENTOS E MISSAS
de São José do Rio Preto, faleceu 
aos 96 anos de idade. Era  viúvo de 
Sra. Wander Ferreira da Silva e dei-
xa os filhos Meire, Carlos Roberto 
e Wander. Será sepultado no dia 
14/09/2022 às 17h, saindo seu fére-
tro do velório Capelas Prever Rio Pre-
to para o Cemitério da Ressurreição. 
 
Wilson José dos Santos, natural 
de Três Fronteiras-SP, faleceu aos 
67 anos de idade. Era casado com 
Sra. Aparecida Francisco dos San-
tos e deixa os filhos Geovana Rosa 
e Ari Dalton. Será sepultado no dia 
14/09/2022 às 13h, saindo seu fé-
retro do velório Municipal de Jales 
para o Cemitério Municipal de Jales. 
 
Maria Zanchini Marcato, natural de 
Taquaritinga-SP, faleceu aos 96 anos 
de idade. Era viúva de Sr. Sebastião 
Marcato e deixa os filhos Antônio 
Carlos (falecido), Deolindo, Natalina 
(falecida), Aparecido, Dirce e Dori-
val (falecido). Será sepultado no dia 
14/09/2022 às 10h, saindo seu fére-
tro do velório Ercilia para o Cemité-
rio da Ressurreição.

SAÚDE VASCULAR

DR. STHEFANO 
ATIQUE
www.drsthefanovascular.com.br

ser o aumento de linfonodos, 
popularmente conhecidas por 
ínguas. “Eles podem ser senti-
dos pela palpação na região de 
pescoço, axilas ou virilha. Pode 
ocorrer também aumento do 
baço, febre, coceira, emagreci-
mento, fraqueza e suor exces-
sivo, especialmente à noite”, 
explica Dr. Maluf Homsi. 

“O motivo do aparecimento 
destas doenças são alterações 
genéticas que podem estar li-
gadas a fatores ambientais ou 
simplesmente acontecer ao 

acaso”, completa o médico. 
O diagnóstico é feito por bi-
ópsia do gânglio por médicos 
que tem expertise e tecnolo-
gia. Uma delas é a tomografia 
computadorizada, um dos exa-
mes de imagem disponíveis no 
Austa Medicina Diagnóstica 
(AMD) que podem auxiliar no 
diagnóstico de linfomas e ou-
tros tipos de cânceres. 
“Hoje há como saber se a do-
ença vai ter boa resposta ao 
tratamento ou não, indepen-
dente da agressividade”, sa-
lienta o hematologista.

DATA

Medicação para câncer é incorporada
Pacientes com câncer de 

mama podem contar com o 
medicamento Trastuzumabe 
Entansina. Indicado em mo-
noterapia - método em que o 
processo de tratamento é rea-
lizado utilizando apenas uma 
droga ou procedimento - para 
tratamento de pacientes classi-
ficados no nível HER2-positivo 
da doença. 

Portaria
A Portaria que incorpora 

o medicamento ao Sistema 
Único de Saúde (SUS) foi 
publicada no Diário Oficial da 
União (DOU) da última segun-
da-feira (12). 

“A tecnologia recebeu re-
comendação favorável de in-
corporação ao Sistema Único 
de Saúde SUS após passar 
por avaliação da Comissão 
Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no Sistema Único 
de Saúde (Conitec), responsá-
vel por assessorar a pasta nas 

atribuições relativas à incor-
poração, exclusão ou alteração 
de tecnologias em saúde pelo 
SUS”, informou o ministério. 

Números 
De acordo com a Organiza-

ção Mundial de Saúde (OMS), 
em 2018, mais de 620 mil 
mulheres morreram de câncer 
de mama em todo o mundo. 

No Brasil, o número total 
de novos diagnósticos ao ano 
chega a 60 mil, resultando 

em uma taxa de incidência de 
60/100 mil habitantes. 

Em 2017, o Instituto Nacio-
nal de Câncer (INCA) reportou 
16.724 mortes em mulheres. 
No ano de 2018, o Brasil foi o 
quarto país com a maior inci-
dência em câncer de mama e o 
quinto em mortalidade. 

Estima-se que a incidência 
entre as brasileiras nos próxi-
mos 20 anos terá um aumento 
de 47%, diz OMS.

(Agência BRASIL)

SUS

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: BOM IMPRESSO EIRELI
EMPENHOS: 19789/22 E 19790/22
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
EMPENHOS: 18547/22, 18548/22 E 18549/22
Notifico os representantes legais das contratadas, para entregarem no 
prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, 
a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA 
CONTRATADA: VANGUARDA INFORMATICA LTDA
EMPRENHO: 7921/22
Considerando informações recebidas pelo DAE, ref. ao item cód. 84471. 
Fica o representante legal da contratada notificado derradeiramente para 
substituir no prazo de 3 dias, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, 1 unidade do item, assim como prestar esclarecimentos acerca 
da qualidade do material entregue, conforme disposto no contrato item 
2.7. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das 
penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo, apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 28/22 – Contrato: PRE/0055/22
Contratada: Philips Medical Systems Ltda
Nos termos do art. 65 §1º da Lei 8666/93 fica acrescido em aproximadamente 
9,47022% do valor inicial do contrato supramencionado. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2022
ATA Nº 0745/22
CONTRATADA: LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de brinquedos pedagógicos - Valores Unitários - Item 
9 - R$11,50; Item 15 - R$40,50 - SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – 
Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 369/2022
ATA Nº 0746/22
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMECIO DE ALIMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para o efetivo do Corpo 
de Bombeiros - Valores Unitários - Item 2 - R$5,00; Item 3 - R$4,36; Item 
7 – R$12,00; Item 8 – R$27,99; Item 9 – R$31,99; Item 10 – R$27,00; Item 
11 – R$6,00; Item 12 – R$6,80; Item 13 – R$6,00; Item 14 – R$30,10; Item 
15 – R$6,00; Item 16 – R$6,00; Item 17 – R$5,00; Item 18 – R$22,40; Item 
19 – R$6,07; Item 20 – R$10,00; Item 21 – R$4,74; Item 22 – R$17,80; Item 
23 – R$3,87; Item 25 - R$12,00; Item 26 – R$5,00; Item 27 – R$5,97; Item 
29 – R$43,92; Item 30 – R$6,84; Item 31 – R$5,00; Item 32 – R$15,00; Item 
33 – R$15,00; Item 34 – R$14,94; Item 35 – R$14,94; Item 36 – R$14,94; Item 
37 – R$10,00; Item 38 – R$8,62; Item 39 – R$3,40; Item 40 – R$3,40; Item 
43 – R$4,23; Item 44 – R$5,00; Item 45 – R$2,64; Item 46 – R$10,00; Item 48 
– R$8,44; Item 49 – R$55,00; Item 52 – R$12,00; Item 53 – R$12,00; Item 54 
– R$12,00; Item 55 – R$12,00; Item 57 – R$1,53; Item 60 – R$7,56; Item 61 – 
R$10,62 - Gab. Pref. – José Roberto Moreira – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 437/2022
ATA Nº 0747/22
CONTRATADA: LEANDRO JOEST REBESSI ME
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para atendimento as 
unidades escolares e demais órgãos públicos - Valor Unitário - Item 1 - R$0,59 
- SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior– Prazo de vigência: 08 meses.    

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 461/2022 – Processo n.º 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. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 01/09/2022, sendo adjudicado o item à 
empresa declarada vencedora: EMART CAR INDUSTRIA COMERCIO E 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI (itens 1, 2). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Jorge Luis de Souza – Secretário Municipal do 
Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 471/2022 – Processo n.º 12.934/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição material de construção para a 
demanda da equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer.   Sessão pública realizada on-line com início dia 29/08/2022, sendo 
adjudicado os itens às empresas declaradas vencedoras: INDUSTRIA DE 
MÓVEIS V.V ME (itens: 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13, ); JLP CONSTRUTORA E 
COMERCIO LTDA (item 1);  Os itens: 3, 7, 8, 9, 11, 14 foram declarados 
fracassados.   Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Fabio Ferreira Dias Marcondes – Secretário Municipal de 
Esportes e Lazer.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 510/2022 – Processo n.º 14.236/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de óleo lubrificante e afins para os 
veículos da frota municipal. Secretaria Municipal de Administração.. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 06/09/2022, sendo adjudicados os 
itens à empresa declarada vencedora: FELLSGARDO TRANSP. E COM. DE 
LUBRIFICANTES EIRELI ( item 3); JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI ( 
itens 2 e 5) e WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI – EPP ( item 
1). O item 4 foi fracassado. Não houve manifestação de intenção de recurso. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo 
- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Adilson Vedroni – Secretário Municipal de Administração.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO 
ESPORTIVO INTEGRADO DO ELDORADO (2ª ETAPA) - SEC. MUN. DE 
OBRAS. Recorrente: MUNDIAL ENGENHARIA SANTA FÉ EIRELI, contra 
a decisão que a declarou desclassificada no certame licitatório e, também, 
pleiteando a desclassificação da empresa LGR CONSTRUTORA LTDA EPP 
em razão dessa empresa não ter atendido ao que prescreve o art. 48, I da 
LF 8666/93 e ao item 8.4, “a” do edital. Recebo o recurso eis que tempestivo, 
as contrarrazões no prazo legal. Oportunamente será informado, através 
de publicação na imprensa oficial, sobre o prosseguimento do processo. 
Publique-se para ciência. Wanderley Ap. de Souza – Presidente da Comissão 
Municipal de Licitação  
COMUNICADO

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 470/2022 – 
PROCESSO Nº 13.933/2022. 
Objeto Aquisição de Esteira de Reabilitação para o centro especializado para 
reabilitação (CER) - Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 16/09/2022 às 11h00 
para continuidade dos trabalhos – Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - 
Pregoeira. 
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 027/2022
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura dos envelopes: 24/
OUTUBRO/2022 às 08:30 hs
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO CAMPO BELO (RUA ANTONIO 
SEVERO DOS SANTOS), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E 
PROJETOS ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. Valor total 
estimado R$ 4.672.038,85 - Prazo de Execução: 300 dias - Local de Entrega 
dos envelopes e da sessão da licitação: Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º andar 
do Paço Municipal, Centro – Diretoria de Compras e Contratos. Outras 
informações no site: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.
action  
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 558/2022, processo 14.668/2022 
objetivando o registro de preços para aquisição de aparelhos domésticos e 
mobiliário de cozinha. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 30/09/2022. às 08h30min e abertura a partir 
das 08h32 min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 560/2022, processo 
14.670/2022 objetivando o registro de preços para aquisição de materiais 
elétricos. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 30/09/2022. às 14h00min e abertura a partir 
das 14h02 min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 568/2022, processo 14.715/2022 
objetivando Registro de Preços para aquisição de óleo de rosa mosqueta, 
em atendimento as unidades de saúde. Secretaria Municipal de Saude. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 28/09/2022. às 08h30min e 
abertura a partir das 08h32 min. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TECNOLOGIA E 
INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.br, o Pregão Eletrônico Empro 
nº 005/2022, Processo nº 7380/2022 objetivando o Registro de Preços para 
aquisição de adaptadores wireless do tipo USB e PCI-E, visando à conexão 
dos computadores da EMPRO e de seus clientes à rede sem fio, conforme 
Termo de Referência, anexo I, deste Edital. O recebimento das propostas 
dar-se-á até dia 27/09/2022, as 9h30 e abertura a partir das 9h32. O edital na 
íntegra e demais informações encontram-se à disposição dos interessados 
no Portal de Compras. São José do Rio Preto/SP, 14 de setembro de 2022. 
Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO N° 7350/2022
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da EMPRO)
CONTRATO Nº: 023/2022
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: COPY TECH BRASIL – EIRELI - ME 
OBJETO: Contratação de empresa para LOCAÇÃO DE IMPRESSORA(S) 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO 
SOB DEMANDA DE ATÉ 1.500.000 CÓPIAS A4, compreendendo a cessão 
de direito de uso de equipamentos, serviços de manutenção preventiva e 
corretiva com fornecimento de peças, acessórios e suporte técnico, conforme 
Termo de Referência, anexo I, deste CONTRATO.
VALOR: R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 4 meses a contar da data de emissão da Requisição de 
Fornecimento
DATA DO CONTRATO: 05 de setembro de 2022.
São José do Rio Preto/SP, 14 de setembro de 2022. 
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.981 DE 09 DE SETEMBRO DE 2022
DISPENSA, ADEMIR TERRADAS JUNIOR, da Função de Confiança de 
Assistente de Programas e Projetos - Intermediário – Nível III - FG.103.1, 
na Seção de Produção Jornalística da Secretaria Municipal de Comunicação 
Social, criada pelo artigo 5º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022, 
retroagindo os efeitos desta a 08 de setembro de 2022.
PORTARIA N.º 36.982 DE 09 DE SETEMBRO DE 2022
DESIGNA, JOSY MARIANO DE SA SILVA, para exercer a Função de 
Confiança de Assistente de Programas e Projetos - Intermediário – Nível 
III - FG.103.1, na Seção de Produção Jornalística da Secretaria Municipal de 
Comunicação Social, criada pelo artigo 5º, Quadro I, da Lei Complementar 
n.º 685/2022, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, 
retroagindo os efeitos desta a 08 de setembro de 2022.
MARIO NOVELINO ALONSO SOLER
Secretário Municipal de Comunicação Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.986 DE 13 DE SETEMBRO DE 2022
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) DEIZE FERNANDA 
FELETTO DE AZEVEDO, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, 
surtindo os efeitos desta a partir de 15 de setembro de 2022.
PORTARIA N.º 36.987 DE 13 DE SETEMBRO DE 2022
RELOTA, o(a) servidor(a) RAFAEL ARAUJO DE OLIVEIRA da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo para a 
Secretaria Municipal de Obras, surtindo os efeitos desta a partir de 03 de 
outubro de 2022.
PORTARIA N.º 36.988 DE 13 DE SETEMBRO DE 2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, do Município de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do Decreto n.º 17.683 de 13 de janeiro de 2017,
Considerando o Processo de Relotação de Agentes Administrativos, 
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Atendentes e Escriturários – PRAA, instituído pela Portaria nº 36.925 de 07 
de janeiro de 2022, bem como a publicação da classificação efetuada através 
da Portaria nº 36.528 de 14 de junho de 2022;
Considerando que em 15 de agosto de 2022 foi dada posse e exercício aos 
novos servidores aprovados no Concurso Público nº 04/2019, para o cargo de 
Agente Administrativo;
RESOLVE:
Art. 1º Relotar os servidores estatutários de acordo com a classificação 
obtida no Processo de Relotação de Agentes Administrativos, Atendentes e 
Escriturários – PRAA, Portaria nº 36.925 de 07 de janeiro de 2022, conforme 
segue:

SERVIDOR(A) SECRETARIA 
ORIGEM

SECRETARIA 
RELOTAÇÃO EFEITOS

ALEXANDRE 
OLIVEIRA 
ZERBINI

TRÂNSITO EDUCAÇÃO 19/09/2022

MAIRA ALEIXO 
MORANDO EDUCAÇÃO OBRAS 15/09/2022
ODAIR ARAUJO 
DA SILVA EDUCAÇÃO FAZENDA 19/09/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA N.º 36.990 DE 13 DE SETEMBRO DE 2022
DESIGNA, THIAGO DOS REIS MAGALHAES para substituir o(a) servidor(a) 
RENATA GUERRA PAULI – 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 licença médica, de 13/09/2022 a 21/09/2022.
ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração

Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto 
– RIOPRETOPREV
CONVITE
5ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
O Diretor Superintendente do Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto - RIOPRETOPREV, Jair Moretti, convida 
os munícipes, os participantes e beneficiários da RIOPRETOPREV, as 
autoridades locais, as Entidades de Classe e a todos os demais interessados 
para participarem da audiência pública presencial que será realizada no dia 
15 de setembro de 2022, às 18h00min, no auditório Roberto Costa de Abreu 
Sodré, localizado no 9º andar do Prédio do Paço Municipal (Avenida Alberto 
Andaló, 3030, Centro), ocasião na qual serão apresentados e debatidos o 
relatório de gestão administrativa, o resultado da política de investimentos 
e o resultado da avaliação atuarial do Regime, todos referentes ao exercício 
de 2021. 
Os interessados poderão enviar suas dúvidas pelo e-mail: 
rppsassessoriaexecutiva@riopreto.sp.gov.br. 
São José do Rio Preto/SP, 12 de setembro de 2022.
(Assinatura digital na margem do termo)
JAIR MORETTI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DE APOSTILAMENTO AOS CONTRATOS DE 
CREDENCIAMENTO BANCÁRIO
CHAMADA PÚBLICA 01/2020 –PROC.64/2020 
Contratadas: BANCO MERCANTIL DO BRASIL; BANCO COOPERATIVO 
SICREDI S.A; BANCO TRIÂNGULO S/A; BANCO DO BRASIL S/A; CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO 
BRADESCO S.A.; BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, ITAÚ 
UNIBANCO S.A e BANCO SAFRA S.A.
Objeto: Reajuste de 7,62% sobre o valor unitário das tarifas de arrecadação 
de contas de água e esgoto e demais documentos da Autarquia  para o 
período de set/22 a ago/23, por canal de atendimento, passando os valores da 
cláusula 4ª dos contratos para: Débito Automático R$1,13; Auto Atendimento 
R$1,36; Internet R$1,36; Lotérica R$1,72; Corresp. Bancário R$1,72 e 
Terminal de Caixa R$1,13.
Data da assinatura: 13/09/2022
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE REGISTRO DE 
PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 30/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 33/2022
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cimento.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2022
Contratada: FERNANDO ROGERIO MARTIN EPP
Ordem de Fornecimento nº 145/2022 recebida em 06.09.2022. Valor: R$ 
7.600,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Item: 1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE PORTARIA SeMAE n° 121/2022 de 13/09/2022. Designa 
comissão especial para avaliação de bens inservíveis. RESOLVE: Art. 1º 
- DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para integrar a COMISSÃO 
ESPECIAL incumbida de efetuar o levantamento e avaliação dos bens 
inservíveis ao SeMAE para fins de alienação em procedimento licitatório: I) 
Presidente: MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA, matricula n. 1013, 
agente administrativo, lotada no Departamento Administrativo, Financeiro e 
de Pessoal; II) Vice-Presidente: FERNANDO AUGUSTO BIGGUE, matricula 
n. 973, agente de saneamento III, lotado no Departamento Administrativo, 
Financeiro e de Pessoal; III) Membros: a) GIULIANO CLEBER COLTRO, 
matricula n. 449, analista contábil, lotado no Departamento Administrativo, 
Financeiro e de Pessoal; b) JULIANO DA SILVA FIGUEREDO, matricula 
n. 956, agente administrativo, lotado no Departamento Administrativo, 
Financeiro e de Pessoal; c) CLAUDIA LAZARINI FONSECA, matricula n. 615, 
analista administrativo, lotada no Departamento Administrativo, Financeiro 
e de Pessoal. Art. 2º - Compete à comissão: I) Apurar, localizar, arrolar e 
avaliar os materiais, bens patrimoniais e veículos, determinando aqueles 
que são considerados sucateados e/ou inservíveis junto ao Almoxarifado 
Central e nos demais setores da autarquia; II) Apresentar Relatório Final dos 
serviços, contendo as informações e motivações dos bens definidos, planilhas 
divididas em lotes numerados com a descrição dos materiais de cada lote, os 
quantitativos (total e aproximado), unidades de medida (quilograma, metros, 
etc) e média de preços unitários e globais por lote, anexando as cotações 
de preços de mercado e demais pesquisas realizadas, bem como constar 
informações das lotações patrimoniais apuradas. Art. 3 º - Fica estabelecido 
o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização do levantamento, podendo 
este prazo ser prorrogado, desde que devidamente justificado. Art. 4 º - Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Extrato de Portaria nº 122 de 14/09/2022 – R E S O L V E:
Art. 1º Dispensar os servidores abaixo das funções gratificadas de:
I – Amauri Retamero Dudalski, Encarregado de Posto de Atendimento na 
Gerência Comercial e de Relações com o Usuário;
II – Karina Silva de Paula, Encarregado de Posto de Atendimento na Gerência 
Comercial e de Relações com o Usuário.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos em 02 de setembro de 2022.
Extrato de Portaria nº 123 de 14/09/2022. CONSIDERANDO as portarias nº 
116 e nº 117, publicadas em 14 de setembro de 2022. RETIFICA:
Portaria nº 116, artigo 1º, inciso XXV, 
Onde se lê: “Patricia Maria Alves dos Santos, Supervisor de Equipe na 
Gerência de Operação e Manutenção – Água”;
Leia-se: “Patricia Maria Alves de Almeida, Supervisor de Equipe na Gerência 
de Operação e Manutenção – Água”.
Portaria nº 117, artigo 1º, inciso XXV, 
Onde se lê: “Patricia Maria Alves dos Santos, Supervisão do Setor de 
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Manutenção de Redes Zona Norte”;
Leia-se: “Patricia Maria Alves de Almeida, Supervisão do Setor de Manutenção de Redes Zona Norte”;
S.J. Rio Preto, 14.09.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.  

EXTRATO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DAS INSTALAÇÃO DA ÁREA I – RANCHO DO TROPEIRO E 
IX – ESTACIONAMENTO “RECINTO DE EXPOSIÇÕES ALBERTO BERTELLI LUCATTO” EM FAVOR DE MILANI 
& MACHADO PRODUCOES.
PROTOCOLO: 2022251129
OBJETO: DOPAMINA
DATA DO EVENTO: 30/09/2022
DATA DA ASSINATURA: 12/09/2022
VALOR: NOS TERMOS DO DECRETO N° 18.335 DE 14 DE JUNHO DE 2019, FOI RECOLHIDO O VALOR PREÇO 
PÚBLICO NO TOTAL DE 100 UFM – R$ 6.929,00 – SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS).
BASE LEGAL: DECRETO N° 18.335 DE 14 DE JUNHO DE 2019.
A. PEDRO PEZZUTO JR. -SECRETÁRIO MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 1220/2022
FICA ADVERTIDO(A): FAJ ALIMENTACAO LTDA COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. INDEPENDÊNCIA Nº: 
2673 COMPL.: BAIRRO: CENTRO - BAIRRO CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15010-110 INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL / CADASTRO: 3599080 PFJ: 1601958 CPF/CNPJ/RG: 33430097/0001-21 IRREGULARIDADES A 
empresa em epígrafe não cumpriu a Notificação nº 21683, deixando de realizar as adequações ambientais necessárias 
à prática das suas atividades econômicas, razão pela qual lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos 
a cumprir: MOTIVO Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. Informar a 
destinação final desses resíduos CAPITULAÇÃO Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e 
Resol Conama n.º 313/2002 BASE DE CÁLCULO 126 UFM VALOR R$ 8.730,54 OBSERVAÇÃO Do exposto, fica 
a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo de 30 dia(s) a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) supra(s). 
Extinto o prazo, sem que seja atendida à presente, estará sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação 
do Alvará de Funcionamento e Lacração do estabelecimento. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas FABIANE 
CRISTINA PAZINI NEVES, uma vez que ocorreu a devolução da missiva, acusando “NÃO PROCURADO”, pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79331370 5 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 1252/2022
FICA ADVERTIDO(A): MARCOS ANTONIO DA SILVA 10292303823 COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. 
BELO HORIZONTE Nº: 298 COMPL.: BAIRRO: ELDORADO (2ª PARTE) CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO 
CEP: 15043-360 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3506600 PFJ: 1539161 CPF/CNPJ/RG: 29896630/0001-
78 IRREGULARIDADES A empresa em epígrafe não cumpriu a Notificação nº 22300, deixando de realizar as 
adequações ambientais necessárias à prática das suas atividades econômicas, razão pela qual lavra-se a presente 
ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir: MOTIVO Armazenar e depositar adequadamente os resíduos 
gerados no empreendimento. Informar a destinação final desses resíduos CAPITULAÇÃO Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º 
e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002 BASE DE CÁLCULO 126 UFM VALOR R$ 8.730,54 
OBSERVAÇÃO PROTOCOLAR CÓPIA na Secretaria: COMPROVANTE DESTINAÇAO FINAL RESÍDUO(ÓLEO/
GORDURA/OUTROS). Do exposto, fica a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo de 30 dia(s) a partir do recebimento 
desta, a(s) exigência(s) supra(s). Extinto o prazo, sem que seja atendida à presente, estará sujeita as penalidades 
cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará de Funcionamento e Lacração do estabelecimento. Assinada pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas JANE ADRIANA MORETTI, uma vez que ocorreu a devolução da missiva, acusando “NÃO 
PROCURADO”, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79334598 
6 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22601/2022
FICA NOTIFICADA(O):JOAO IVANDIR RODRIGUES COMPROMISSÁRIO: JOAO IVANDIR RODRIGUES 
ENDEREÇO: EST. MATINHA - DA Nº: . COMPL.: PROX JD MARACANA BAIRRO: PIEDADE - FAZ. CIDADE: SAO 
JOSE DO RIO PRETO CEP: 15100000 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 552004031 PFJ: 430849 CPF/CNPJ/
RG: 219428638-10 / 1629489-(SSP).De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) 
Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência 
desta Notificação, o abaixo relacionado: MOTIVOS  Proibido fazer queimadas de qualquer natureza, na área urbana 
do município. 1º REINCIDÊNCIA. LEI VIGENTE Art. 90 da LC nº 650/2021 PRAZO 10dia(s) NÃO CUMPRIMENTO 
Multa de 20 UFM (x2 R$2.771,60). OBSERVAÇÃO QUEIMADA URBANA REALIZADA NO PERÍODO NOTURNO DO 
DIA 11/07/22. ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO no prazo 
estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades impostas pela legislação vigente.  Assinada pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS MARINO uma vez que ocorreu a devolução da missiva, Motivo 
“ENDEREÇO INSUFICIENTE” pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: 
BR 79334669 0 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22644/2022
FICA NOTIFICADA(O): PREMIUM SERVICOS DO BRASIL LTDA COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. SANTA 
MARIA Nº: 586 COMPL.: BAIRRO: SANTO ANTONIO - VILA CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15014-335 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3328130 PFJ: 1368773 CPF/CNPJ/RG: 22263060/0001-30 De acordo com 
a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS 
Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: 
MOTIVOS  Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação 
final desses resíduos LEI VIGENTE Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama 
n.º 313/2002 PRAZO 5dia(s)  NÃO CUMPRIMENTO Multa de 126 UFM (x1 R$8.730,54). OBSERVAÇÃO Providenciar 
local adequado para a atividade pretendida. PROTOCOLAR CÓPIA na Secretaria: comprovantes de destinação final 
de resíduos. ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO no prazo 
estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades impostas pela legislação vigente.  Assinada pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas JANE ADRIANA MORETTI uma vez que ocorreu a devolução da missiva, Motivo “NÃO 
PROCURADO” pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79339863 
5 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22656/2022
FICA NOTIFICADA(O):ARNALDO LUIZ DA SILVA NETO COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. MIGUEL FLORIDO 
Nº: 112 COMPL.: BAIRRO: ASTÚRIAS - JD. CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15041-632 INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL / CADASTRO: PFJ: 683617 CPF/CNPJ/RG: 394464108-60 / 47161133-5(SSP) De acordo com a Lei 
Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa 
Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: MOTIVOS 
Adequar empreendimento para que os resíduos sólidos, líquidos ou qualquer estado de matéria provenientes 
atividades industriais, comerciais, residenciais, não venha poluir o solo e os cursos d’agua LEI VIGENTE Artigo 1.º 
da Lei Municipal n.º2268/1978 PRAZO 15dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 50 UFM (x1 R$3.464,50). MOTIVOS 
Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação final desses 
resíduos LEI VIGENTE Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002 
PRAZO 5dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 126 UFM (x1 R$8.730,54). MOTIVOS Providenciar execução 
caixa separadora de sólido, óleo e graxa, interligadas a rede pública de esgoto. As caixas deverão ser compatíveis 
com o volume e características do efluente líquido gerado LEI VIGENTE Artigos 3º, 8º e 15º da LM nº 8247/2000 
PRAZO 30dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 250 UFM (x1 R$17.322,50).  MOTIVOS Providenciar recipientes 
adequados para receber e armazenar óleos e lubrificantes usados, que deverão ser destinados corretamente as 
indústrias refinadoras §1º do Art. 8º da LM nº 8247/2000 PRAZO 30dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 250 UFM 
(x1 R$17.322,50). OBSERVAÇÃO EMPRESA IRREGULAR COM ATIVIDADES DE OFICINA MECÂNICA E LAVA 
JATO - APRESENTAR CONTRATO OU COMPROVANTES DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS NO PRAZO DE 05 
DIAS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEMAIS ITENS ACIMA ELENCADOS, SOB PENA DE MULTA DE R$ 
8.730,54 enviar via e-mail smaurb.fiscalizacao@riopreto.sp.gov.br ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente que o não 
cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades 
impostas pela legislação vigente. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS MARINO uma 
vez que ocorreu a devolução da missiva, Motivo “Não Procurado” pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79339873 7 BR.
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22710/2022
FICA NOTIFICADA(O): ALMIR ANDRE ISRAEL DE SOUZA COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. ANTONIO 
MUNIA Nº: 476 COMPL.: C B EST BAIRRO: NAZARÉ - JD. CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15054-160 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 306971000 PFJ: 362901 CPF/CNPJ/RG: 220758628-69 / 34162174-(SSP) 
De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), 
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo 
relacionado: MOTIVOS É proibido perturbar o sossego público com quaisquer tipos de ruídos ou sons excessivos 
e evitáveis. LEI VIGENTE Art. 53 LC nº 650/2021PRAZO 0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 20 UFM (x1 
R$1.385,80). OBSERVAÇÃO PARAR IMEDIATAMENTE DE PERTURBAR OS VIZINHOS COM BARULHOS OU 
FESTAS LOCALIZADO NO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO MUNIA 479JD 
NAZARÉ NESTA. ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO no 
prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades impostas pela legislação vigente.  Assinada 
pelo(a) Agente Fiscal de Posturas MARILENE ANTUNES FERNANDES uma vez que ocorreu a devolução da missiva, 
Motivo “NUMERO INEXISTENTE” pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do 
AR: BR 79334667 2 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22736/2022
FICA NOTIFICADA(O): COMUNIDADE EVANGELICA PENTECOSTAL JESUS E A RESPOSTA  ENDEREÇO: R DAS 
LARANJEIRAS Nº: 795 COMPL.: BAIRRO: JARDIM ZAIRA CIDADE: MAUA CEP: 9322-288 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
/ CADASTRO: PFJ: 1775698 CPF/CNPJ/RG: 26239682/0001-83. De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 
8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no 
prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: MOTIVOS: É expressamente proibido 
perturbar o sossego com ruídos e sons excessivos, evitáveis, providenciar isolamento acústico do empreendimento; 
LEI VIGENTE:  Art. 53 da LC nº 650/2021; PRAZO: 30dia(s); NÃO CUMPRIMENTO: Multa de 20 UFM (x1 
R$1.385,80). MOTIVOS: É proibido perturbar o sossego público com quaisquer tipos de ruídos ou sons excessivos 
e evitáveis; LEI VIGENTE: Art. 53 LC nº 650/2021; PRAZO: 0dia(s); NÃO CUMPRIMENTO: Multa de 20 UFM (x1 
R$1.385,80). OBSERVAÇÃO: PARAR IMEDIATAMENTE DE PERTURBAR A POPULAÇÃO CIRCUNVIZINHA COM 
SONS EXCESSIVOS, FAZER ISOLAMENTO ACÚSTICO NA IGREJA, PARAR DE USAR MICROFONE ENQUANTO 
NÃO FIZER O TRATAMENTO ACÚSTICO NO SALÃO. ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento 
da presente NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades impostas pela 
legislação vigente. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas MARILENE ANTUNES FERNANDES uma vez que 
ocorreu a devolução da missiva, Motivo “NÃO EXISTE NUMERO INDICADO” pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79331432 6 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22770/2022
FICA NOTIFICADA(O): R S BATISTA MERCEARIA ME COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. OSCAR DONEGA Nº: 
385 COMPL.: SALAO BAIRRO: CRISTO REI - CONJ. HAB. CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15076-730 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3185620 PFJ: 1244696 CPF/CNPJ/RG: 17475665/0001-54 De acordo com 
a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS 
Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22791/2022
FICA NOTIFICADA(O): LUISA DONIZETI GOMES LAMERO 10059140879 COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. 
WALDEMAR SANCHES Nº: 567 COMPL.: BAIRRO: CIDADE NOVA - PQ. RES. CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO 
CEP: 15085300 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3829110 PFJ: 1717613 CPF/CNPJ/RG: 42733321/0001-45. 
De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), 
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo 
relacionado: MOTIVOS É expressamente proibido as desordens, algazarras, barulho ou perturbação do sossego 
público, tendo em vista que os proprietários dos estabelecimentos são responsáveis pela ordem dos mesmos; LEI 
VIGENTE Art. 52 e 53 LC nº 650/2021 PRAZO 0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 20 UFM (x1 R$1.385,80). 
OBSERVAÇÃO ENCERRAR ATIVIDADES DE SOM, ALGAZARRA, SOB PENA DE MULTA E LACRAÇÃO DO 
ESTABELECIMENTO ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO 
no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades impostas pela legislação vigente. Assinada 
pelo(a) Agente Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS MARINO uma vez que ocorreu a devolução da missiva, 
Motivo “MUDOU-SE” pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 
79334704 6 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0406 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITA CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO REFERENTE NOTIFICAÇÃO 
22658.”, PROTOCOLO: 2022000253794, A PEDIDO DE: PAULO EMILIO EVENTOS LTDA; DATADA EM: 26 DE 
AGOSTO 2022, localizada na R. VOLUNTÁRIOS DE SÃO PAULO Nº: 3169 COMPL.: SALA 47 BAIRRO: CENTRO - 
BAIRRO, CEP: 15015-200; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, 
segundo informação fiscal, anuncia-se o seu deferimento, seguindo em anexo a documentação solicitada. PUBLICA-
SE o referido Ofício, ressaltando-se que o mesmo foi enviado via e-mail para a empresa.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0407 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO VIA EMAIL, DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, 
REFERENTE NOTIFICAÇÃO 21004.”, PROTOCOLO: 2022000251678, A PEDIDO DE: LEONARDO 
HENRIQUE SOARES MARTINS, CNPJ/CPF: 456676498-29; DATADA EM: 29 de agosto 2022, 
localizada na R: JOÃO ÂNGELO PONCHIO N°481, CAPARROZ, CEP: 15050-400; CIDADE: SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, segundo informação fiscal, 
anuncia-se o seu parcial deferimento, sendo prazo concedido cujo término dar-se-á em 26/09/2022. 
PUBLICA-SE o referido Ofício, ressaltando-se que o mesmo foi enviado via e-mail para a empresa.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESULTADO DE REMOÇÃO POR PERMUTA PARA O ANO LETIVO 2023
RESOLUÇÃO SME Nº 08/2022 -REMOÇÃO DE DOCENTE

CANDIDATO
                             SEDE DE EXERCÍCIO
           DE                PARA

ELISANGELA FERREIRA 
PRATES DE ALBUQUERQUE EM EZEQUIEL RAMOS PROF EM ANNA MANTOVANI DE 

ANDRADE PROFª

MINERVINA HELOISA MILANI EM ANNA MANTOVANI DE ANDRADE 
PROFª EM EZEQUIEL RAMOS PROF

CANDIDATO
                             SEDE DE EXERCÍCIO
           DE                PARA

ELISA PAVANI DE OLIVEIRA EM LOTF JOÃO BASSIT Dr EM GRACILIANO RAMOS

MARILSA VILELA EM GRACILIANO RAMOS EM LOTF JOÃO BASSIT Dr

São José do Rio Preto, 15 de setembro de 2022.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretaria Municipal da Educação

MOTIVOS É expressamente proibido as desordens, algazarras, barulho ou perturbação do sossego público, tendo em 
vista que os proprietários dos estabelecimentos são responsáveis pela ordem dos mesmos LEI VIGENTE Art. 52 e 53 
LC nº 650/2021 PRAZO 0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 20 UFM (x1 R$1.385,80); MOTIVOS Execução de 
música por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro meio, sem autorização da Prefeitura Municipal. LEI VIGENTE 
Artigo 1.º da LC n.º 217/2005, ABNT 10151 PRAZO 0dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 10 UFM (x1 R$692,90). 
OBSERVAÇÃO PARAR IMEDIATAMENTE COM SOM E OUTROS BARULHOS EM SEU ESTABELECIMENTO 
POIS ESTÁ PERTURBANDO A POPULAÇÃO CIRCUNVIZINHA. ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente que o não 
cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades 
impostas pela legislação vigente. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas MARILENE ANTUNES FERNANDES 
uma vez que ocorreu a devolução da missiva, Motivo “MUDOU-SE” pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79331467 0 BR.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Edital Resumido de Notificações de Lançamentos
A Secretaria Municipal da Fazenda, através da Inspetoria Fiscal e Tributária, NOTIFICA os contribuintes abaixo 
relacionados dos lançamentos de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano – revisto, complementar ou apurado, 
através dos pertinentes processos administrativos instaurados de acordo com a legislação vigente.
Conforme dispõe o artigo 7º da Lei Municipal nº 13.655/2020, “presume-se ciente o administrado cinco dias corridos 
após a publicação do Edital no Diário Oficial do Município.
A guia para recolhimento dos valores lançados pode ser obtida no link https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/
empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_dam.php.
A segunda via da notificação – contendo a base legal e a planilha de cálculo dos lançamentos – poderá ser 
solicitada no endereço eletrônico: semfaz.dti@riopreto.sp.gov.br (indicando o cadastro imobiliário e o número 
do protocolo), pela ferramenta de Atendimento Digital (disponível no final deste edital) ou ainda nos postos 
de atendimento municipal junto as unidades do Poupa Tempo São José do Rio Preto e da Prefeitura Regional 
Norte. 
Após vencimento o valor ficará sujeito aos acréscimos legais.

Protocolo Cadastro 
imobiliário Contribuinte

 EXERCÍCIO      L.C.M. 
96/1998 c/c art. 145. inc. 

III do CTN

2022224986 02.08407/002
ALCIDES ALVES JUNIOR e IZABELLA MARIA 

CASSETARI NIMER
2017, 2018, 2019,
2020, 2021 e 2022

2022225054 02.08407/001
J R MARTINS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA
2017, 2018, 2019,
2020, 2021 e 2022

2022171800 03.42103.000
SUNDPEC MONTEREY EMPREENDIMENTOS SPE 

LTDA
2020

2022228199 02.09217.000
ESPÓLIO DE JOSE MERLINI e LUCILA DE LOURDES 

GASPAR MERLINI
2017, 2018, 2019, 2020, 

2021 e 2022

2022122249 02.22935.000
ROGERIO DE SOUZA LODETI e JOSE FERNANDO DE 

SOUZA LODETI
2017, 2018 e 2019

2022226472
: 

02.74581.000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF e RENATO 
KENNEDY DA CRUZ e ROSIMEIRE DOS SANTOS 

DIAS DA CRUZ

2021

2022226465 02.74340.000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF e GEOVANE 
APARECIDO DA SILVA e ANA CAROLINA MORAES DA 

SILVA

2021

2022226456 02.74041.000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF e JULISE 

MESSEROUX JOSEPH e ODEX JOSEPH
2021

2022226450 02.74000.000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF e JHONATAN DA 

SILVA FREITAS DE OLIVEIRA
2021

2022226429 02.73617.000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF e RENATA 

PEREIRA MAGALHAES RODRIGUES
2021

2020204822 02.73557.000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF e RAFAEL 
HENRIQUE SOARES e LORAYNE CAMILA DA LUZ 

SOARES

2021

2022128867 04.20084.001
LUIS ANTONIO DA SILVA e LARA CRISTIANE DE 

MORAES SILVA
2017, 2018, 2019 e 2020

202297533 02.37027.000

FABIO NUNES DE AZEVEDO, MARCIO JOSE 
RODRIGUES FERREIRA GUIMARAES e RENATA 
MARIA GONCALVES GUIMARAES

2022

2022146763 01.06362.000 ANDRE MORTARI PLA GIL e VITOR MORTARI PLA GIL 2022

2022266620 02.10976.000 INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LAR 2022

2022266613 02.00850.000 INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LAR 2022

2022266610 02.00850.001 INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LAR 2022

2022266600 02.00849.000 INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LAR 2022

2022266587 02.10001.001 INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LAR 2022

2022266570 02.00386.000 INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LAR 2022

2022266552 02.09874.000 INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LAR 2022

2022266251 02.09873.002 INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LAR 2022

2022235362 04.01856.000 ESPÓLIO DE MARTHA AZEVEDO PEREIRA 2019

202273944 04.12053.000 Maria de Lourdes Rodrigues Ribeiro 2022

São José do Rio Preto, 15 de setembro de 2022.

Aguinaldo Valverde
Auditor Fiscal Tributário Municipal

Gustavo de Abreu Ribeiro
Auditor Fiscal Tributário Municipal

Atendimento Digital



  | A9DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quinta-feira, 15 de setembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
PORTARIA SMTTS/Nº 19/202
Dispõe sobre a designação de agentes de trânsito. 
O Engº Amaury Hernandes, Secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, no uso de suas 
atribuições legais, etc.
RESOLVE: 
Artigo 1º - Nos termos do § 4º do artigo 280 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o 
Código de Trânsito Brasileiro e, de conformidade com o Convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo, 
por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, DESIGNAR para atuar como agente da Autoridade de Trânsito no 
âmbito de sua competência no município de São José do Rio Preto, o policial militar abaixo elencado, objeto do Ofício 
nº. 17BPM/I-0243/200/22 expedido pelo respectivo Comandante.
- 2º Sgt PM Reinaldo Dias Amate, RE: 123.527-3.
Artigo 2º - Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 12 de setembro de 2022. 
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.                                        
São José do Rio Preto, 13 de setembro de 2022.
Engº Amaury Hernandes
Secretário Municipal de Trânsito,
Transportes e Segurança
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SÚMULA Nº 709 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia  13/09/2022. 

 

 Aprova a prorrogação do contrato DIL/0041/21 com a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais pelo período de 12 meses; 

 Aprova a prorrogação do contrato DIL/0030/20 com o Instituto Riopretense dos Cegos 

Trabalhadores pelo período de 12 meses 

 Aprova a prorrogação do contrato DIL/0031/20 com a Associação Renascer pelo período de 

12 meses; 

 Elege a conselheira Márcia Garcia de Oliveira como representante do usuário para compor a 

Comissão de Ética em Pesquisa da Beneficência Portuguesa; 

 Discutiu as medidas que estão sendo tomadas pela Secretaria Municipal de Saúde visando 

reforçar a segurança dos profissionais de saúde e do patrimônio público; 

 Apresentou o Convite para o lançamento da Cartilha do SUS pelo SSPM. 

 

 

 

 

São José do Rio Preto,  13 de setembro  de 2022.  

 

 

  
        Antonio Fernando de Araujo 

        Presidente CMS 
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São José do Rio Preto,  13 de setembro  de 2022.  

 

 

  
        Antonio Fernando de Araujo 

        Presidente CMS 
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São José do Rio Preto,  13 de setembro  de 2022.  

 

 

  
        Antonio Fernando de Araujo 

        Presidente CMS 

 

 

 
TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 

 
                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião Ordinária 
realizada no dia 13 de setembro  de 2022, em uso de suas competências regimentais e atribuições 
conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 8.567/2002, que 
determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na formulação de estratégias e no 
controle da política municipal de saúde, delibera: 
 
 
DELIBERAÇÃO nº 42/2022 
 

Delibera: 
 

Aprova a prorrogação do contrato DIL/0041/21 com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

pelo período de 12 meses, como consta em ata. 

 

DELIBERAÇÃO nº 43/2022 
 

Delibera: 
 

Aprova a prorrogação do contrato DIL/0030/20 com o Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores 

pelo período de 12 meses, como consta em ata. 

 

DELIBERAÇÃO nº 44/2022 
 

Delibera: 
 

Aprova a prorrogação do contrato DIL/0031/20 com a Associação Renascer pelo período de 12 meses, 

como consta em ata. 

 
DELIBERAÇÃO nº 45/2022 
 

Delibera: 
 

Elege a conselheira Márcia Garcia de Oliveira como representante do usuário para compor a Comissão 

de Ética em Pesquisa da Beneficência Portuguesa, como consta em ata. 

 
Deliberações disponíveis no site do CMS: www.cmsriopreto.com.br. 

 
São José do Rio Preto, 13 de setembro de 2022.  

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

Proclamas 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 
3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz 
saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 
1525 do Cód. Civil, os pretendentes:

BRUNO CARLOS BISPO SANTOS e FRANCIELLEN APARECIDA DA SIL-
VA MOTTA, sendo ELE filho de JOSÉ CARLOS NOVAIS SANTOS e de RO-
SELI SILVA BISPO SANTOS e ELA filha de LINDOMAR MOTTA e de ELAINE 
CRISTINA ROSENDO DA SILVA;

DONIZETE JOSÉ DA SILVA JÚNIOR e GABRIELA APARECIDA LEITE, 
sendo ELE filho de DONIZETE JOSÉ DA SILVA e de ONEIDA MARIA SO-
ARES SILVA e ELA filha de JOSÉ ALFREDO LEITE e de KELLI CRISTINA 
FARIA LEITE;

MARCELO MANSINE e STÉPHANIE DE JESUS LOPES, sendo ELE filho 
de LUIZ FRANCISCO MANSINE e de MARIA LUIZA SOARES MANSINE e 
ELA filha de FLÁVIO ANTONIO GARCIA LOPES e de CRISTINA MARA DE 
JESUS LOPES; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 14/09/2022

Editais

         
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

JARDIM DOS IPÊS – BADY BASSITT 
 

Pela Promessa Particular de Venda e Compra de Lote Urbano e Outras Avenças, celebrado com a firma loteadora 
SPE JARDIM DOS IPÊS – BADY EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 18.113.729/0001-
30, com sede na Rua Gastão Vidigal, 1925, sala B, Jardim Bandeirantes em Bady Bassitt - SP, e com a firma 
desenvolvedora 1003 JDI - BADY EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 
18.117.170/0001-16, com sede na avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira nº 2000, Loja 01 a 04 Torre “A”, 
Sala D-3 em São Jose Do Rio Preto/SP; 

- em 24 de outubro de 2019, com DANILO DE BORTOLI ALVES, brasileiro, solteiro, portador da cédula de 
identidade RG nº 46948629 e CPF nº 385.355.418-02, que residia na Rua Nelson Freitas, nº 881, Parque Residencial 
Lauriano Tebar, na cidade de São José do Rio Preto/SP, CEP 15040-365, se comprometeu a adquirir o lote 06, da quadra 
10; 

- em 02 de novembro de 2019, com MARCOS VINICIUS BEZERRA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, portador da 
cédula de identidade RG nº 48.107.514-8 e CPF nº 394.469.718-96, que residia na Rua Reginaldo Alves de Oliveira, nº 
318, Parque Nova Esperança, na cidade de São José do Rio Preto/SP, CEP 15047-373, se comprometeu a adquirir o lote 
01, da quadra 05, do loteamento JARDIM DOS IPÊS – BADY BASSITT sito em Bady Bassitt-SP, objeto do R.013/104.261 
do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, sendo que todos os compromissários retros referidos 
atualmente se encontram em lugar ignorado. 

 
O preço dos lotes e condições de pagamento a prazo foram perfeitamente estabelecidos no referido contrato. 
 
Ocorre, entretanto, que os notificados não estão cumprindo fielmente o contrato, como é de rigor, encontrando-se 

em atraso com a liquidação das seguintes prestações, a saber: 
 
I. DANILO DE BORTOLI ALVES, com 13 parcelas do plano de pagamento (09/2021 a 08/2022), mais os 

correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 9.146,70; 

II. MARCOS VINICIUS BEZERRA DE SOUZA, com 06 parcelas do plano de pagamento (04/2022 a 08/2022), mais 
os correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando 
um débito de R$ 4.958,81; 

Nestas condições ficam os senhores(as) supramencionados NOTIFICADO(S) de que o não pagamento do débito 
supra, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente edital, acrescido das prestações que se vencerem 
no referido prazo, além dos juros complementares e das despesas desta notificação e respectivo edital, implicará na 
rescisão automática do contrato, nos termos do que dispõe a cláusula 9ª do contrato e o art. 32 da Lei 6.766, de 19/12/79. 

Na hipótese de não purgação da mora, com a consequente rescisão automática do contrato, ficam desde já 
cientificados os notificados de que deverão entrar em contato com o departamento de contratos das notificantes, pelo 
telefone/WhatsApp (17) 3354-1500, para verificação e recebimento de eventual valor de restituição parcial de parcelas 
pagas. 

Bady Bassitt - SP, 31 de agosto de 2022 
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SOCIAL
#DIÁRIODOBOB 

ARRANCADA DA VITÓRIA 
Ficou definido para segunda feira o encontro de prefeitos, vices, 
vereadores, ex-prefeitos e lideranças partidárias,  em São Paulo, 
pra turbinar a campanha do governador Rodrigo Garcia candidato 
a reeleição com Geninho vice e Edson Aparecido Senador

PALCO ILUMINADO
O mundo volta a ser o que era antes da pandemia, as mulheres 
voltam a brilhar em meio aos flashes para receber homenagens, 
propiciando ao colunista uma volta ao palco da vida, depois de dis-
tanciamentos e restrições inimagináveis, para livremente apresen-
tar no Automóvel Clube o lançamento do livro “Mulheres que Ins-
piram” assinado pelos colegas Cida Caran, Fred e Haydée Tebar.

INSPIRAÇÃO FEMININA
Enquanto o Governador Rodrigo Garcia ocupa o seu tempo para 
melhorar a vida das pessoas, paralelamente aqui em Rio Preto, a 
primeira dama Luciana Garcia, em plena atividade social, partici-
pa do lançamento do livro “Mulheres que Inspiram”, não apenas 
como atração, mas também como inspiradora em pagina de desta-
que nesta quinta feira, no Automóvel Clube. 

SAÚDE É O QUE INTERESSA
Por mais um ano, a Unimed São José do Rio Preto é destaque em 
uma das mais importantes publicações financeiras do país, a “Valor 
1.000 – as Mil Maiores Empresas Brasileiras”, edição 2022, que 
destaca as maiores em 27 setores da economia. Dentre as 50 maio-
res operadoras de planos de saúde a nossa Unimed foi classificada 
na 30ª colocação, com um patrimônio líquido de R$217,7 milhões.

BAFORADA PROIBIDA
O STF decidiu, em plenário virtual, manter restrições à propagan-
da de tabaco em rádio e TV. Os ministros julgaram improcedente 
pedido da Confederação Nacional da Indústria que alegava que a 
lei que fez as vedações é inconstitucional. E as bebidas alcoólicas? 
O questionamento não é do colunista – é da vovó Naná.

RITMO DE FESTA
Até quem enfim uma festa pra voltar ao normal, abrindo caminho 
pra ser feliz! Não sozinho trancado em casa, sem poder sair ou 
comemorar a láurea de quem merece e a gente gosta, mas também 
brindar a vida, ladeado por amigos que fazem parte da nossa con-
fraria, do nosso meio social.

DOMICILIO ELEITORAL
É sempre bom lembrar que os dois candidatos Rodrigo e Geninho 
têm conexão diretamente com a vida social e política de Rio Preto, 
por conta de seus domicílios eleitorais que, traduzindo em miúdos é o 
lugar onde a pessoa mantém vínculos políticos, sociais e econômicos. 
Rodrigo que sempre votou em Rio Preto trocou seu D.E. pra São Pau-
lo pra poder ser candidato a governador. Geninho mora e vota aqui.

Ponto e basta! (Esta 
coluna é publicada com 
exclusividade para o jor-
nal  DHOJE às terças e 
quintas)

 Hidroveda
De olho em um mercado aque-
cido, o empresário Mauro 
Mano Sanches, diretor e fun-
dador da Hidroveda, inaugura 
nesta quinta-feira, 15, a partir 
das 18h, a divisão de peças em 
alumínio da empresa. Duas 
palestras voltadas ao segmen-
tos industrial marcam o even-
to que contará com a presença 
de convidados e autoridades, 
e será encerrado com um jan-
tar. A Hidroveda é uma das 
mais inovadoras indústrias 
brasileiras do segmento de 
metalurgia com clientes no 
Brasil e no exterior. Entre 
eles, Mercedes Benz e Weg.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
“A largata disse que ia voar, 

todos riram dela menos a 
borboleta”.  Sorria, beba muita 

água e seja feliz!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto |  quinta-feira, 15 de setembro de 2022
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henriforne@gmail.com

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

NESTE DOMINGO, dia 18, acontece Missa Italiana 
na Paróquia Menino Jesus de Praga, a partir das 19h30, ce-
lebrada pelo padre Silvio Roberto. Idioma italiano falada e 
cantada. A missa é iniciativa da Amici d´Itália.

JOÃO CURY, ex-prefeito de Botucatu, empresário, é 
candidato a deputado federal pelo MDB, esteve terça-fei-
ra passada, 13, no município de Votuporanga em reunião 
com o ex-prefeito Júnior Marão, vereadores, educadores e 
núcleo de cultura de Votuporanga. João Cury, está no cor-
re-corre de sua campanha, aproveitando o máximo do seu 
tempo.

LUXUOSO CASAMENTO. Os noivos Luize Roge-
ro e Tiago Eid Costa, estão em contagem regressiva para 
o casamento religioso neste sábado, dia 17, na Basílica de 
Rio Preto, depois, recepção no Villa Conte Buffet, com de-
coração assinada por Rony Vieira. A noiva é filha do em-
presário e pecuarista Eudes Rogero e Solange. José Luiz 
Franzotti e Junior Villanova, foram os aniversariantes na 
terça-feira passada, 23, recebendo os parabéns dos ami-
gos e familiares.

NESTE SÁBADO, o cantor Rayme Tellys, rio-pre-
tense, vai gravar o clipe da música inédita “Rebebendo” na 
fazenda do cantor sertanejo Zé Neto, que faz dupla com 
Cristiano.

O ESPAÇO CULTURAL do Shopping Iguatemi Rio 
Preto recebe uma nova exposição Intitulada “Labirintos 
Poéticos”, a mostra conta com 28 telas abstratas de Regi-
na Cheida e 8 esculturas em book art de Patrícia Reis Buz-
zini, sob a curadoria da artista plástica Norma Vilar.

PARABÉNS MOÇADA do Xadrez FACERES - mais 
um troféu de Campeão, conquistado dias atrás. Parabéns 
aos atletas Samir, Pedro, Plínio, ao diretor de xadrez João 
Pedro, e ao técnico, professor Capatti.

SETEMBRO, além de muita música e entretenimento 
em sua programação, o parque aquático Hot Beach Olím-
pia tem uma novidade: a 2ª Copa Beach Tennis. O campeo-
nato é voltado para as famílias que curtem esporte, e será 
nos dias 17 e 18 de setembro, das 9h30 às 15h30.

Os médicos Dra. Mariana Conte e Dr. Oscar Zocal, elegantes, foram 
padrinhos de casamento de Polianne Nunes Mir e Arthur Xavier

 Lançamento à vista
Em coquetel para convidados no Duo JK Square, os empre-
sários Olavo Tarraf e Olavo Tarraf Filho inauguram nesta 
sexta-feira, dia 16, novo espaço moderno e elegante para 
atendimento e relacionamento com clientes e parceiros.  A 
loja vai proporcionar mais conforto e exclusividade na apre-
sentação dos empreendimentos assinados pela empresa, 
inclusive, com exposição de maquetes de seus novos lança-
mentos, como o Monreal by Tarraf.


