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ENERGIA ELÉTRICA

CPFL flagra 1.048 “gatos” na 
rede em Rio Preto em 8 meses

Rio Preto vence Porto Ferreira e confirma classificação à semifinal da Liga APV

Nos oito primeiros meses deste ano, os “gatos” de energia elétrica aumentaram 15,4% em Rio Preto e outras 30 cidades da região, 
segundo a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), na comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2021, foram 
identificadas 1.780 ligações clandestinas e em 2022, 2.055. Rio Preto lidera o ranking com 1048 ocorrências. CIDADES  Pág.5

SEGURANÇA

Prefeitura entrega duas 
novas viaturas à GCM

Rio Preto recebeu nesta tarde de segunda-feira (19) duas viaturas novas da marca Citroen 
para a frota da Guarda Civil Municipal (GCM) modelo C4 Cactus. O investimento foi de 
R$ 241.000,00. Atualmente a corporação conta com 60 veículos motorizados, sendo 36 
de quatro rodas (modelos SUV e de passeio), 23 motos, 4 bicicletas e uma base móvel 
com um ônibus de monitoramento. POLÍTICA  Pág.3

POLÍCIA

Moradores de um bairro da Região Leste de Rio Preto 
entraram em pânico, na manhã desta segunda-feira, 
19, depois que um vídeo com a execução de três jovens 
passou a circular nas redes sociais com a informação 
de que o triplo homicídio teria ocorrido na região. Na 
verdade o crime foi em Americana.
 CIDADES Pág.4  

Vídeo de execução de jovens 
provoca pânico em bairro

ENFERMEIROS

Sinsaúde 
quer hospital 
particular
pagando piso
O Sindicato dos Trabalha-
dores em Estabelecimen-
tos de Saúde de Rio Preto 
(Sinsaúde) vai realizar uma 
Assembleia virtual com a 
categoria e pedir autoriza-
ção para abrir negociações 
reivindicando o pagamento 
do piso salarial com hospi-
tais e outros empregadores 
particulares.
 CIDADES Pág.5

PREFEITURA

Edinho quer 
financiar 
R$ 40 mi 
para recapes
O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) protocolou na Câ-
mara projeto que pede au-
torização para pedir o em-
préstimo. POLÍTICA  Pág.3

VOLEI DE
RIO PRETO
CLASSIFICA À 
SEMIFINAL
As meninas do vôlei Rio Pre-
to estão na semifinal da Liga 
APV (Associação Pró Volei-
bol). Na noite deste sábado, 
17, no ginásio Montanhez, a 
equipe bateu Porto Ferreira 
por 3 sets a 0, com parciais 
de 25/16, 25/14 e 25/15, 
manteve a liderança da com-
petição e carimbou a vaga 
antecipada para o mata-ma-
ta..  ESPORTES Pág.6

RESPEITÁVEL 
PÚBLICO
No próximo dia 23 de 
setembro, estreia, no Pla-
za Avenida Shopping, o 
espetáculo “Alakazan - A 
Fábrica Mágica”, que traz 
à cena música, teatro, 
dança e circo.
CULTURA Pág.7

Marcelo Schaffauser

Fabricio Spatti _SMCS

Divulgação
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COMO VAI SUA SAÚDE PSÍQUICA?!
Queridos leitores, hoje te-

mos uma proposta para vocês 
de avaliação dos conteúdos 
até aqui já descritos. Gostaria 
muito de saber de vocês sobre 
o quanto tais conhecimentos 
tem impactado, ou não, e de 
que maneira, quando leem so-
bre os temas propostos. Tam-
bém ficaria muito contente se 
me enviassem sugestões de 
temas que seriam relevantes 
a vocês, sugestões de assuntos 
que tem dúvidas ou gostariam 
de compreender um pouco 
mais.

Acredito que quanto mais 
fácil e tranquilo for a leitura, 
mais proveito vocês podem 
tirar de tal aprendizado. Muito 
grata e aguardo sugestões!

Retornando aos textos an-
teriormente publicados sobre 
Automutilação, vamos dar 
sequência no raciocínio que 
envolve tais práticas. 

Vamos trazer agora algu-
mas questões sobre a influên-
cia das redes sociais, ou seja, 
os meios pelos quais as pes-
soas atualmente usam como 
maneira de sociabilização, 
que tem impacto importante 
no comportamento autolesivo. 

Tais meios podem ser uti-
lizados tanto na identificação 
e prevenção, quanto como 
incentivo e como forma de 
disseminar tais práticas. 

Quando se pensa em na 
positividade da ferramenta 
conhecida como internet, po-
demos pensar o quanto uma 
grande rede se forma com uma 
função positiva na obtenção 
de conhecimento e com uma 
rapidez que grupos de pessoas 
podem promover uma grande 
conhecimento que leve em 
conta a prevenção da auto-
mutilação. A internet pode 
ser usada como meio de ma-
nifestação para que se criem 
políticas públicas sociais que 
ajudem nesse enfrentamento 
do comportamento autolesivo.

Uma segunda ajuda par-
tiria do uso das redes sociais 
como instrumentos para se 
investigar tais práticas crimi-
nosas, que são disseminadas 
livremente entre pessoas. 
Podemos citar aqui que “na 
maior parte dos casos, a auto-
mutilação publicada em redes 
sociais configura o crime do 
art. 122 do Código Penal”. 
Com isso, as redes ajudam na 
obtenção de provas e punição 
dos envolvidos e que envolvam 
outras pessoas nesta prática 
automutiladora.

No Brasil e no mundo um 
exemplo desse tipo de pratica 
ficou conhecido como “Jogo 
ou Desafio da Baleia Azul, ini-
ciado por meio da rede social 
russa VK3 e disseminado pelas 
diversas redes sociais disponí-
veis na internet”. 

Podemos interferir nes-
se tipo de comportamento 
com filtros, outros recursos 
e ferramentas que tirem de 
circulação esses tipos de con-
teúdo que causam agressões e 
incentivam o cometimento de 
tais crimes e que deixam as 
pessoas mais vulneráveis ao 
ponto de terem comportamen-
tos que os coloquem em risco 
de vida, de comprometimentos 
ligados à saúde e até em sua 
integridade física e psíquica.

No sentido negativo, des-
tacamos algumas maneiras 
de organização que interfe-
rem diretamente na pratica 
autolesiva, como a formação 
de grupos de automutilação 
que promove uma pratica 
cada vez mais agressiva que 
serão postados em seguida. 
Nestas postagens os objetivos 
da pratica de automutilação é 
“esclarecer se as percepções 
negativas que o indivíduo tem 
sobre si são aceitas e, se forem, 
a tendência é que o sofrimento 
do indivíduo aumente. Assim, 
a automutilação, que era ape-

nas digital, passa a ser física”.
Infelizmente a dissemina-

ção dessa prática autolesiva se 
dá em maior grau via internet 
e o segundo lugar fica com o 
ambiente escolar!

Existem muitos mitos e ver-
dades sobre tal comportamento 
autolesivo, por exemplo:

“Jovens de todas as classes 
econômicas e sociais praticam 
autolesão. - (VERDADEIRO) 
-Critério científico: a autolesão 
é encontrada nas mais diversas 
classes econômicas e sociais. O 
que deve ser levado sempre em 
consideração são aspectos cul-
turais que variam de um lugar 
para outro”.

“Poucas pessoas que estão 
doentes se mutilam - (FALSO) -

Critério científico: aproxi-
madamente 1% da população 
faz, em algum momento da 
vida, um episódio de autolesão 
como forma de enfrentamento 
de situação ou sentimento con-
siderados insuportáveis”.

Terminamos este assunto 
tão complexo e que requer mais 
reflexão deixando algumas 
medidas protetivas que podem 
auxiliar em tais questões. São 
elas: 

“Lei nº 13.819/2019 ins-
tituiu a Política Nacional de 
Prevenção da Automutilação 
e do Suicídio, que prevê uma 
atuação conjunta da União com 
os Estados, Distrito Federal e 
Municípios”.

“Serviço Telefônico Estatal 
- Prevista no art. 4º da Lei nº 
13.819/2019, uma das medi-
das da Política Nacional de 
Prevenção da Automutilação e 
do Suicídio prevê que o poder 
público mantenha uma central 
telefônica destinada ao recebi-
mento de chamadas realizadas, 
de forma gratuita e sigilosa, 
por pessoas que estejam em 
sofrimento psíquico.

O Ministério da Saúde refe-
re que, “a notificação compul-
sória consiste na comunicação 
da ocorrência de casos suspei-
tos ou confirmados de doenças, 
agravos e eventos de saúde 
pública em todo o território 
nacional”.

“A Lei nº 13.819/2019 
acrescentou o art. 10-C à lei 
que regulamenta os planos 
de saúde (Lei nº 9.656/98), 
prevendo que a cobertura as-
sistencial oferecida pelos refe-
ridos planos deve contemplar 
o atendimento dos casos de 
violência autoprovocada”.

Tais citações estão disponí-
veis em: www.planalto.gov.br/
cccivil_03

Assim sendo podemos ao 
estar informados, oferecer 
ajuda efetiva em casos de auto-
mutilação e na sua prevenção. 
Lembrando que o acolhimento 
é o primeiro passo e com ajuda 
de alguns mecanismos que 
uma análise comportamental 
oferecida por via de tratamento 
psicológico, pode-se apresen-
tar como a melhor forma de 
resgatar aqueles que precisam 
de ajuda e como forma de pro-
mover outros tipos de enfren-
tamento a automutilação. Aqui 
não se descarta ajuda clínica de 
um profissional de psiquiatria, 
que também colabora com o 
mesmo.

Lembramos que conhecer 
o processo não limita a con-
dição de se estar em processo 
psicoterápico. O(a) terapeuta 
psicológo(a), é o profissional 
que pode oferecer um acolhi-
mento completo e avaliar os 
sofrimentos psíquicos de cada 
pessoa de maneira individual 
e única. Se você deseja saber 
mais sobre este assunto nos 
procure! Estamos sempre à 
disposição!

*E-mail: psicorosebal-
lestero1967@gmail.com 
/ instagram: @rosemei-
re_terapeutaskinneriana 
/ watts:(14)997215150.

Para quem não me conhe-
ce, sou Psiquiatra e Psicotera-
peuta. Para muita gente, isso 
parece ser a mesma coisa, mas 
não é. Para ser Psiquiatra, é 
preciso cursar uma Faculdade 
de Medicina e, após sua con-

Marco Antonio Spinelli

SAÚDE PSICOLÓGICA

ROSEMEIRE
BALLISTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 
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Apoio do Eduardo
O coronel Fábio Candido que concorre a uma vaga de deputa-

do estadual pelo PL, do presidente Jair Bolsonaro, tem suado a 
camisa. Pelas redes sociais divulgou os horários de atendimento 
à população em seu comitê eleitoral, na rua Duarte Pacheco, 
na rotatória da Brasiluza, no Parque Estoril. Com imagens 
suas e de Bolsonaro o espaço atende de segunda a segunda. 
Fábio publicou recentemente vídeo em que aparece ao lado de 
Eduardo Bolsonaro (PL) que concorre a reeleição na Câmara 
Federal. “Não apoie candidato do João Doria que é o Rodrigo 
Garcia e, além disso, vamos fazer uma base boa para o Tarcísio. 
Coronel está se apresentando aqui e a gente pede para levar em 
consideração”, afirma o filho do presidente. 

O Policial Federal, Danilo Campetti (Republicanos) cumpriu 
agenda extensa nesta segunda-feira, 19. Candidato a deputado 
estadual com apoio da ala bolsonarista, ele esteve em Penápo-
lis pela manhã, passou a tarde em Rio Preto e a noite cumpriu 
agenda de campanha em Magda. Em seus posts nas redes sociais 
sempre bate na tecla de que foi “o homem que prendeu Lula, 
tem coragem para fazer muito mais por você”. Na verdade, 
Campetti foi um dos vários agentes federais que escoltaram o 
ex-presidente e candidato Lula (PT) até a prisão em Curitiba, 
onde permaneceu preso por mais de um ano. 

Homem que prendeu o Lula

As tais das crenças limitantes
clusão, fazer mais alguns anos 
de Residência e Especialização. 
Para ser Psicoterapeuta, lá se 
vão alguns anos de formação. 
É uma boa parte da vida estu-
dando para isso. Não me fecho 
a opiniões e insights de pessoas 
que não passaram tanto tempo 
queimando as retinas na frente 
dos livros, mas confesso que 
às vezes eu fico um pouco im-
paciente com os psicologuês 
de Facebook. Particularmente 
com um que anda muito em 
voga, que é a luta contra as 
“Crenças Limitantes”.

Crenças limitantes, segun-
do a galera de coachs e gurus 
motivacionais, são aquelas 
crenças repetidas em nossa 
cabeça que nos impedem de 
ter uma vida maravilhosa. 
Vou dar um exemplo contan-
do uma história: li um livro 
sobre o silêncio no budismo, 
e o autor, um desses monges 
carequinhas e muito simpáti-
cos, contou a história de outro 
monge que era dirigente de um 
Mosteiro. Acontece que o Mos-
teiro um belo dia pegou fogo e 
se consumiu todo no incêndio. 
O abade organizou os recursos 
da comunidade e de benfeito-
res para a sua reconstrução, 
mas, no meio da empreitada, 
começou a ser perseguido por 
pensamentos pessimistas. O 
principal pensamento (ou falsa 
crença) era que ele não tinha 
sorte. Desde a infância, tudo 
de errado acontecia com ele. O 
Mosteiro tinha se incendiado e 
queimado porque ele não tinha 
sorte. Apesar dos apelos das 

pessoas próximas, o monge 
foi minguando em uma pro-
funda tristeza, até ter que ser 
substituído em suas funções. 
Morreu algum tempo depois. 
Li essa história com a caneta 
e o carimbo pulando no meu 
bolso: evidentemente que o 
abade teve uma Depressão e 
que a falta de tratamento fez 
com que a mesma se aprofun-
dasse. E tudo começou com um 
pensamento, que se espalhou 
como um vírus pelas suas 
células. Essa crença limitante 
literalmente tomou a vida do 
homem até roubar sua energia.

Isso quer dizer que esse 
tipo de crença limitante pode 
tomar a mente de uma pes-
soa como uma Assombração? 
Claro que sim. O que me causa 
então a implicância com os 
gurus gritando que vão tirar de 
todos suas crenças limitantes? 
Por vários motivos. Antes de 
mais nada, as Crenças não são 
crenças. São engramas. O que? 
Calma, eu explico.

Engramas são pedaços de 
Memórias, Cenas, Traumas e 
Imagens que são gravadas em 
nossas Redes Neurais sem que 
a gente perceba. Buscá-los de-
manda muito trabalho interno. 
Ouvir um guru motivacional 
berrando não remove os engra-
mas. E eles mandam mais em 
nossa vida do que gostaríamos. 
O tal do monge, por exemplo. 
Vamos imaginar que ele fosse 
de uma família grande, onde os 
irmãos eram mais brilhantes e 
ele era mau aluno. Ou que as 
melhores coisas aconteciam 

sempre com os outros, nunca 
com ele. Digamos que ele foi 
virar monge porque a família 
não tinha como alimentar a 
todos, mas ele se dedicou, 
fez seu trabalho, estudou as 
Escrituras e depois de muitos 
anos virou o responsável pelo 
mosteiro. Quando ocorreu 
um acidente, ele foi possuído 
pelo pensamento que estava lá 
como um engrama, um tumor 
pronto a se espalhar. Se, alguns 
anos antes tivessem pergunta-
do se ele tinha a crença de ser 
azarado ou sua vida nunca ia 
dar certo, claro que negaria. 
A falsa crença apareceu num 
contexto de estresse e perda. 
E o que é pior, a falsa crença 
não está na superfície da nossa 
Consciência.

O que devemos fazer en-
tão? Parar de ouvir os gurus 
de internet combatendo as 
falsas crenças? Claro que não. 
Mas saiba que buscar e ressig-
nificar as Crenças Limitantes 
leva muito tempo e dedicação. 
Entender como começaram, 
como cresceram e que estra-
go fizeram e fazem em nossa 
vida é trabalho de elaboração 
e reprocessamento. É melhor 
sempre desconfiar de quem 
oferece soluções rápidas e 
aparentemente milagrosas. A 
Natureza não dá saltos. 

* M a r c o  A n t o n i o 
Spinelli é médico, com 
mestrado em psiquiatria 
pela Universidade São 
Paulo, psicoterapeuta de 
orientação junguiana e 
autor do livro “Stress o co-
elho de Alice tem sempre 
muita pressa”

Divulgação Redes Sociais 

O candidato à reeleição, governador Rodrigo Garcia 
(PSDB), garantiu a conclusão dos projetos iniciados na atual 
gestão e elegeu a saúde como uma das prioridades no próximo 
mandato. Em visita a Franca, Araraquara e São Carlos nesta 
segunda-feira (19), Rodrigo disse que o Estado investirá na 
construção e reforma de hospitais e ampliará os repasses para 
Santas Casas e hospitais filantrópicos. “Vamos concluir tudo 
o que começou a ser feito. Tiramos do papel o tão sonhado 
Hospital Regional aqui em Franca, com obras que começam 
neste ano. Saúde tem toda prioridade no nosso governo. Esta 
era uma das poucas regiões que não tinha hospital regional e 
agora vai ter”, disse Rodrigo Garcia. Em Araraquara, Rodrigo 
falou da atenção da saúde para a região. Em São Carlos, Rodri-
go Garcia vai construir um novo prédio para o AME e ampliar 
a rede de atendimento.

Tour pela região
A dupla dinâmica Ita-

mar Borges e Edinho Filho 
voltou a atacar pelas ruas 
do centro de Rio Preto 
nesta segunda-feira, 19. 
Depois de priorizaram 
municípios da região nos 
últimos dias, Itamar que 
concorre à reeleição para 
Assembleia e Edinho que 
tanta a Câmara Federal, 
caminharam juntos pela rua Bernardino de Campos, na região 
central da cidade. Os dois fazem dobradinha pelo MDB de Rio 
Preto, apoiados pelo prefeito Edinho Araújo. Foi um momento 
de falar diretamente com os eleitores na rua. Teve cafezinho, 
aperto de mão e muitos sorrisos e tapinhas nas costas. É a reta 
final da campanha.

Na Bernardino 

A expansão do metrô será uma prioridade no governo de 
Tarcísio de Freitas. Um dos focos é levar a Linha 4-amarela 
da Vila Sônia até Cotia, passando por Taboão da Serra, para 
melhorar a mobilidade urbana na Região Metropolitana de São 
Paulo. “Vamos levar o metrô até Cotia. Não dá pra entender por-
que a Linha 4 parou na Vila Sônia”, disse Tarcísio. O candidato 
pelo Republicanos ao governo de São Paulo esteve na cidade, 
nesta segunda-feira (19), e recebeu o título de cidadão cotiano 
aprovado pela Câmara Municipal de Cotia. Segundo Tarcísio, 
o transporte sobre trilhos vai ajudar a resolver o problema de 
mobilidade no estado - mais acentuado na Região Metropolitana 
de São Paulo.

Cidadão cotiano 

Divulgação Redes Sociais 

Tribunal Regional Eleitoral rejeita registro de Valdomiro Lopes; 
candidato a estadual diz que vai recorrer

 O ex-prefeito de Rio Preto e candidato a deputado estadual nestas eleições, Valdomiro Lopes (PSB) teve o re-
gistro da candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), nesta segunda-feira, 19. 
A decisão do órgão especial foi por unanimidade durante julgamento. Não foram informados os motivos que levaram a Justiça 
Eleitoral em negar a continuidade do registro de campanha  do ex-prefeito. Mesmo com a decisão ainda cabe recurso, o que 
segundo a campanha, vai ocorrer nos próximos dias.

Procurado o TRE não havia informado até o fechamento desta edição quais os motivos para o indeferimento da candidatura 
de Valdomiro ao cargo de deputado estadual nas eleições deste ano. Valdomiro, inclusive, fica autorizado a continuar a campanha 
eleitoral, mesmo com a decisão desta segunda.
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Política Eleições
TCU vai checar resultado de 4.161 
urnas no primeiro turno das eleições 
através de boletins de urnas. 

Pacheco presidente
Rodrigo Pacheco assume Presidência 
da República. Ele fica por quatro dias 
no cargo

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) protocolou na Câmara 
Municipal projeto de lei para 
obter autorização por parte dos 
vereadores de financiamento 
no valor de R$ 40 milhões jun-
to a Desenvolve SP - Agência 
de Fomento do Estado de São 
Paulo. O montante será inves-
tido em obras de infraestrutura 
viária e recapeamento, o famo-
so recape de ruas e avenidas de 
Rio Preto. 

O DHoje Interior revelou 
com exclusividade no dia 3 
deste mês a intenção de Edi-
nho em obter novo financia-
mento. Na ocasião ele adiantou 
ao jornal que o secretário de 
Governo, Jair Moretti, estava 
finalizando o projeto. 

Segundo Edinho, o valor 
é a capacidade máxima que 
o governo tem de contrair o 
novo empréstimo milionário. 
Os recursos vão ser obtidos via 
o programa Desenvolve SP, do 
governo do Estado, que prevê 
a liberação de recursos para 
obras de infraestrutura para 
municípios paulistas. A fina-
lização do projeto passou por 
conversas feitas pelo secretário 
Moretti junto aos vereadores. 
O objetivo foi colher deles os 
pedidos mais sensíveis para 
definir quais ruas e avenidas 

Edinho quer mais R$ 40 mi 
em empréstimos para recape

FINANCIAMENTO

vão receber o serviço de reca-
peamento na cidade. 

“Fizemos recentemente 
uma pavimentação, por volta 
de R$ 20 milhões, mas você 
só consegue pavimentar em 
torno de 300 quarteirões. Em 
termos de quilômetros é muito 
insignificante diante do volu-
me de ruas de Rio Preto. São ao 
todo 2.500 quilômetros de vias 
públicas”, afirmou ao DHoje o 
prefeito Edinho. 

O prefeito disse que neste 
momento o serviço de recape 
prioriza as principais vias por 
onde passam o transporte 
coletivo, de maior fluxo. No 
entanto, é preciso atacar o 

O DHoje Interior revelou 
com exclusividade no 
dia 3 deste mês a inten-
ção de Edinho em obter 
novo financiamento

TRÃNSITO

Outro projeto que consta 
na pauta da Ordem do Dia é 
o que prevê que qualquer in-
tervenção para realização de 
obras ou serviços que causem 
obstrução de ruas e avenidas 
de Rio Preto terão deverão 
ser comunicadas a Secretaria 
de Trânsito de Rio Preto. É 
isso que determina projeto de 
lei do prefeito Edinho Araújo 
(MDB). 

A proposta altera a Lei 
nº 13.453, de 18 de março 
de 2020, que trata sobre a 
obrigação de intervenção da 
Guarda Municipal no auxílio 
do trânsito das vias públicas 
quando da realização de obra 
ou manutenção das mesmas. 

Consta no novo texto pre-
tendido pelo prefeito que as 
empresas privadas e os entes 
estatais de qualquer espécie 
ou esfera, ficam obrigados a 
solicitar à Secretaria Munici-
pal de Trânsito, Transportes 
e Segurança a intervenção em 
vias públicas ou sua obstrução, 
decorrentes de obras ou ser-
viços a serem ali executados, 
observando-se para tanto, as 
normas vigentes. 

“A solicitação deverá ser 
feita pela empresa ou órgão 

que irá executar a obra ou o 
serviço, através do sistema 
eletrônico da Secretaria”, diz 
o projeto. 

Projeto
O projeto especifica que 

caberá a solicitação “direta-
mente à Secretaria Municipal 
de Trânsito, Transportes e 
Segurança, à qual a Guarda 
Municipal está submetida e 
estruturalmente vinculada, 
tendo em vista que as ações 
materiais de controle e inter-
venção de vias é de competên-
cia do Órgão Gestor do trânsito 
e do tráfego no Município e não 
da própria Corporação local”, 
diz o texto. 

A alteração pretendida pelo 
prefeito decorre de texto con-
tido no art. 95 do Código de 
Trânsito Brasileiro, que es-
tabelece: “Nenhuma obra ou 
evento que possa perturbar ou 
interromper a livre circulação 
de veículos e pedestres, ou co-
locar em risco sua segurança, 
será iniciada sem permissão 
prévia do órgão ou entidade 
de trânsito com circunscrição 
sobre a via.”. 

Edinho pede a aprovação 
do projeto para que a norma 
Federal tenha plena aplicação 
no município.

Autorização prévia para obra 
com obstrução de rua é votada

Projeto de obra que obstrua trânsito seja comunicado

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

GCM

Prefeitura entrega novas 
viaturas à Guarda Municipal

Rio Preto recebeu nes-
ta tarde de segunda-feira 
(19) duas viaturas novas da 
marca Citroen para a frota 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) modelo C4 Cactus. 
O investimento foi de R$ 
241.000,00. 

O primeiro a se pronun-
ciar foi o vereador Cabo Julio 
Donizete Gomes da Silva, 
que verbalizou a importância 
de cumprir promessas e tra-
balhar em prol da população. 

O diretor da GCM, Vitor 
Carnachioni, também agra-
deceu, destacando o quanto 
o trabalho da corporação é 
intenso, sobretudo na região 
norte. 

O Secretário de Trânsito 
e Transportes Amaury Her-
nandes reiterou a relevância 

de dar condições de trabalho 
aos agentes da corporação 
e salientou que, o trabalho 
se divide em segurança e 
educação no sentido mais 
abrangente.  

Maria Cristina Godoi, 
da Secretaria da Mulher, da 
Pessoa com Deficiência e 
Igualdade Racial descreveu o 
quanto a GCM atende casos 
em conjunto com a Patru-
lha Maria da Penha. “Esses 
agentes fazem um trabalho 
incrível em nossa cidade e 
necessitam de condições 
adequadas”, ressaltou.  

Atualmente a corpora-
ção conta com 60 veículos 
motorizados, sendo 36 de 
quatro rodas (modelos SUV 
e de passeio), 23 motos, 4 
bicicletas e uma base móvel 
com um ônibus de monito-
ramento.

Edinho envia à Câmara pedido para financiar R$ 40 mi em obras de recape

problema nas ruas no interior 
dos bairros. 

“Elas estão apenas remen-
dadas, trepida muito e não 
contribui para a urbanização 
e para cidade que nós quere-
mos. Pedi para o secretário 
Jair Moretti que conversasse 
com os vereadores, porque há 
muitas demandas, também 
dos vereadores, que estão em 
contato com a população e que 
sabem as necessidades para 
que a gente possa ter a cidade 
sempre em ordem”, diz. 

Consta no projeto protoco-
lado no Legislativo que “Fica 
o Município autorizado a ofe-
recer a vinculação em garantia 

das operações de crédito, por 
todo o tempo de vigência dos 
contratos de financiamento e 
até a liquidação total da dívi-
da, sob a forma de Reserva de 
Meio de Pagamento, das Recei-
tas de Transferências oriundas 
do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mer-
cadorias e Serviços — ICMS e 
do Fundo de Participação dos 
Municípios — FPM, cumulati-
vamente ou apenas um destes, 
em montante necessário e 
suficiente para a amortização 
das parcelas do principal e o 
pagamento dos acessórios da 
dívida”. Edinho não solicitou 
urgência na votação. 

Se depender do vereador 
Renato Pupo (PSDB) empresas 
condenadas por corrupção não 
poderão receber incentivos 
fiscais por parte do Poder Pú-
blico. É isso o que determina 
seu projeto de lei protocolado 
nesta segunda-feira, 19, na 
Câmara Municipal. 

A proposta determina que o 
“Município de São José do Rio 
Preto fica proibido de conceder 
programas de incentivos fiscais 
a empresas condenadas por 
corrupção de qualquer espécie 
ou ato de improbidade admi-
nistrativa por agente público”. 

Ainda segundo o projeto, 
a proibição só será praticada 
“àquelas empresas com de-
cisão judicial, transitada em 
julgado”. 

PROJETO

Pupo quer impedir empresas condenadas 
por corrupção de receber incentivo fiscal

Segundo Pupo, “as empre-
sas que celebrarem acordo de 
leniência, após o cumprimen-
to das sanções previstas na 
Lei Federal nº 12.846/2013, 
especialmente o pagamento 
de multa pelos atos ilícitos 

praticados, terão suspensa a 
vedação”, diz. 

Na justificativa, o vereador 
cita o artigo 37 da Constitui-
ção Federal para afirmar que 
são princípios norteadores da 
Administração Pública Direta 

e Indireta, dentre outros, a 
moralidade, legalidade e a 
eficiência. 

“Desse modo, a concessão 
de incentivos fiscais a empre-
sas envolvidas em corrupção 
ou ato de improbidade ad-
ministrativa é incompatível 
com os preceitos do Estado 
Democrático de Direito. Em 
consonância com o movimento 
ficha limpa, instaurado na po-
lítica brasileira e amplamente 
apoiado pela população, é 
indispensável que as empresas 
que recebem incentivos fiscais 
também possuam reputação 
ilibada para merecerem tais 
benefícios”, afirma Pupo. 

O projeto ainda não tem 
data para ser analisado pelo 
Plenário. 

Pupo apresentou projeto na Câmara de Rio Preto

Os vereadores de Rio Preto 
analisam nesta terça-feira, 
20, projeto de lei do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) para 
abertura de crédito no valor 
de R$ 523,5 mil no orçamento 
da Secretaria Municipal de 
Esportes. O valor é referente 
a convênio firmado com a 

HOJE

Vereadores votam crédito adicional de 
R$ 523 mil à Secretaria do Esportes

União e consta no Orçamento 
Geral da União (AGU). Edinho 
pede autorização por parte do 
Legislativo para incrementar o 
orçamento da pasta. 

Edinho lembra na proposta 
que os mais de R$ 523 mil fa-
rão parte do PPA 2022/2025 e 
LDO 2022, as duas peças orça-

mentarias com as prévias de ar-
recadação e gastos do período 
por parte do Poder Executivo. 
“Conforme convênio firmado 
com a União, por intermédio 
do Orçamento Geral da União 
(OGU) – Contrato de Repasse 
OGU MC 795610/2013. Tal so-
licitação está em conformidade 

com a orientação do Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo, no sentido de que as 
alterações orçamentárias se-
jam feitas por lei específica”, 
afirma. 

A Secretaria é comandada 
pelo vereador licenciado Fábio 
Marcondes (PL).

Solenidade de entrega das viaturas ontem

Marcos Morelli SMCS

Divulgação

Divulgação SMCS

Divulgação Câmara de RP
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Raphael FERRARI
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CIDADES Em Cedral
Filha procura mãe que foi trabalhar e 
desapareceu. Katiane da Silva Ferreira  
sumiu na última terça-feira, 13 Cedral

Saía da boate
Um casal de motociclistas roubou a 
carteira e o celular de um homem de 
50 anos na madrugada de domingo. 

A Polícia Civil de Rio Preto 
tenta identificar o motorista 
de uma Chevrolet S10 que 
capotou, invadiu o alambrado 
de um posto de combustíveis 
na rua Josina Teixeira de 
Carvalho, na Vila Anchieta, e 
danificou quatro carros que 
estavam no lava a jato. O 
acidente aconteceu na ma-
drugada deste sábado, 17. 
 
Uma testemunha que passa-
va pelo local, por volta das 
4 horas, filmou o condutor, 
que aparentava estar em-

MOTORISTA BÊBADA

Capotamento termina com 
veículo invadindo leva jato

Nome falso

Furto de arma

NOVA GRANADA

Mulher com três filhos apanha, tem 
casa incendiada e pede doações

briagado, sair da caminho-
nete, sentar por um momen-
to e depois ir embora a pé. 
 
Policiais militares que atende-
ram a ocorrência informaram 
que dentro da S10 havia cheiro 
de bebida alcoólica. A cami-
nhonete abandonada foi guin-
chada para o pátio de Cedral. 
 
O caso foi registrado como 
fuga de local de acidente e 
dano e será investigado pelo 
3º DP.

A dona de casa Maria Helena 
da Silva Cunha, de 25 anos, 
relatou os momentos de pâni-
co que viveu no último sába-
do,17, no município de Nova 
Granada. 
De acordo com a vítima, o 
marido já havia agredido ela 
outras vezes, mas fazia mais 
de um ano que não acontecia 
nada. Porém sábado a noite, 
ela conta que o marido bebeu 
e partiu para cima dela e das 
crianças. 
“A sorte que consegui ligar 
para o meu irmão para ele li-
gar para a polícia, porque se 
eu ligasse para polícia, ele ia 
ver”, afirma a dona de casa. 
A polícia chegou na casa, no 
momento em que o agressor 
estava em cima da vítima. 
Quando ele viu a polícia, ele 
saiu correndo para o banheiro 
e fugiu. 
Enquanto a vítima prestada 
depoimento na Delegacia, o 
homem voltou ao local e in-
cendiou a casa. 
A vítima foi socorrida e en-
quanto prestava depoimento 
na Delegacia de Nova Grana-
da, o homem voltou ao local e 
ateou fogo na casa com tudo 
dentro. Na mesma noite, os 

policiais conseguiram pren-
der o agressor. 
Maria Helena tem dois filhos, 
um de 5 e outro de 2 anos, e 
vai ganhar uma menina nesta 
terça-feira, 20. 
Após o ocorrido, Maria Hele-
na está na casa de uma ami-
ga, que está ajudando ela nas 
arrecadações. Ela pede todo 
tipo de doação mas principal-

mente roupas, acessórios para 
a bebê e para ela. 
As doações podem ser feitas 
no endereço: Rua Pedro Ro-
drigues Navarro, nº:30. Bair-
ro: Vila Formiga. Ou através 
da chave PIX: 457.702.518-
32.

(Colaborou - Sarah 
BELLINE)

Um jovem, de 25 anos, 
procurado pela Justiça de 
São Bernardo do Campo 
pelo assassinato de uma 
idosa, de 61 anos, foi captu-
rado pela Polícia Militar de 
Rio Preto, em uma lancho-
nete, na avenida Murchid 
Homsi, na madrugada deste 
sábado, 17. Uma denúncia 
anônima levou a guarnição 
até o estabelecimento co-
mercial. Ao ser abordado, o 
foragido apresentou um RG 
falso em nome do irmão.

Ao retornar de viagem, 
na última sexta-feira, 16, o 
morador de uma chácara 
na Estância Pousada dos 
Pássaros, em Rio Preto, 
descobriu que sua pistola 
9 mm, três carregadores e 
210 munições tinham sido 
furtadas.Na Central de Fla-
grantes, neste sábado, 17, a 
vítima, de 52 anos, disse aos 
policiais que a arma de fogo 
e os outros objetos estavam 
em um cofre dentro de um 
guarda-roupa.Segundo o 
boletim de ocorrência, não 
havia sinais de arromba-
mento no cofre. A Polícia 
Federal foi comunicada .

Mulher agredida pede doações após marido incendiar casa

Moradores de um bairro 
da Região Leste de Rio Preto 
entraram em pânico, na ma-
nhã desta segunda-feira, 19, 
depois que um vídeo com a 
execução de três jovens passou 
a circular nas redes sociais com 
a informação de que o triplo 
homicídio teria ocorrido na 
região. 

A presença de viaturas do 
Baep e da Guarda Civil Muni-
cipal (GCM) nas imediações 
teria ajudado a espalhar a fake 
news. 

Nas imagens é possível ver 
três rapazes, com mãos e pés 
amarrados, sinais de tortura 
nos corpos e marcas de tiro 
na cabeça, caídos perto de um 
matagal. 

O local dos assassinatos, ao 
contrário do que foi veiculado 
por internautas, não é em Rio 
Preto, mas às margens da 

Vídeo de jovens executados causa 
pânico em bairro de Rio Preto

CRIME FOI EM AMERICANA

Rodovia Ivo Macris, em Ame-
ricana/SP. 

As vítimas, encontradas 
na última quarta-feira, 14, 
tinham entre 20 e 25 anos. 
A Polícia Civil de Americana 
trabalha com a hipótese de 
conflito entre facções crimi-
nosas como motivação para os 
assassinatos.

Jardim Paraíso
Um rio-pretense, de 38 

anos, levou três tiros, um deles 
atingiu de raspão a cabeça e 
os outros acertaram pé e coxa 
direita, na tarde deste sábado, 
17. O atentado aconteceu na 
zona do meretrício, no Jardim 
Paraíso. 

Quando a viatura da Po-
lícia Militar chegou no local 
encontrou o paciente lúcido, 
sendo atendido por socorristas 
do Samu. 

Para a guarnição, a víti-

ma disse que caminhava na 
rua Décio Marra quando se 
aproximou um desconhecido, 
dirigindo uma motocicleta de 
cor preta. O piloto efetuou 
vários disparos com uma arma 
de fogo e fugiu para rumo ig-
norado. 

A placa da moto não foi 
anotada. O homem baleado foi 
levado, sem risco aparente de 
morte, para o Hospital de Base, 
onde ficou internado.

Nas imagens é possível 
ver três rapazes, com 
mãos e pés amarrados, 
sinais de tortura nos 
corpos e marcas de tiro

Vídeo com execução de três jovens em Americana causa pânico em bairro de Rio Preto

Menina de 
10 anos é 
atacada por 
dois pit bulls

Uma garota, de 10 
anos, foi atacada por dois 
cães da raça pit bull, às 
17 horas sexta-feira, 16, 
no bairro Solidariedade, 
em Rio Preto. A vítima 
caminhava com sua mãe, 
de 30 anos, quando sofreu 
o ataque. 

A dona dos animais es-
tava lavando o carro com 
o portão da residência 
aberto. Ao ver a criança, 
os cachorros correram e 
pularam sobre ela, mor-
dendo-a pelos cabelos e a 
derrubando no chão. 

Com a queda, a meni-
na bateu o joelho e o co-
tovelo esquerdos. Ela foi 
mordida na perna, coxa e 
mão do lado direito e no 
braço esquerdo. 

O marido da tutora, 
ao ouvir os gritos de so-
corro, saiu do imóvel e 
tirou os pit bulls de cima 
da vítima. 

A mãe da menina le-
vou a filha por meios pró-
prios para uma Unidade 
de Pronto Atendimento. 
O caso segue sendo in-
vestigado.

Homem põe 
fogo na casa 
e deixa cão 
amarrado

Um morador do bairro 
Fraternidade será inves-
tigado pelo 7º DP de Rio 
Preto por colocar fogo na 
própria casa, na manhã 
deste domingo, 18. O acu-
sado, de 29 anos, deixou 
o cachorro amarrado no 
fundo do quintal e fugiu. 

Vizinhos contaram à 
Polícia Militar que viram 
o suspeito incendiando 
o imóvel e indo embora. 

Populares acionaram 
o Corpo de Bombeiros, 
que arrombou a porta da 
residência para verificar 
se havia vítimas e apa-
gou as chamas. O fogo 
ficou restrito ao interior 
da casa. 

Enquanto aguardava 
a chegada dos peritos, 
os pms viram chegar no 
local a ex-amásia do mo-
rador. 

A mulher, de 36 anos, 
disse que estava separada 
desde o início da semana, 
pois o ex-companheiro 
é violento e correu atrás 
dela com uma faca. Ela 
se comprometeu a ficar 
com o cão.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Motociclista em fuga mobiliza até o Águia
Surpreendido dirigindo 

uma motocicleta em alta velo-
cidade, na tarde deste domin-
go, 18, no Conjunto Habitacio-
nal Caic, um rio-pretense, de 
32 anos, desobedeceu ordem 
de parada de uma guarnição da 
Polícia Militar, que patrulhava 
a região, e deu início a uma 
perseguição que mobilizou 
até o helicóptero Águia da 
corporação. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o piloto foi visto 
entrando em sua residência, 
no Jardim Santo Antônio, 
após transitar em velocidade 
muito acima dos limites das 
vias, colocando sua vida e a de 
terceiros em risco. 

Resistência
Ao ser abordado pelos 

pms, ele resistiu à prisão e 

foi algemado. Em pesquisa, 
os policiais constataram que 
não havia queixa de furto ou 
roubo do veículo, mas que o 
licenciamento estava atrasa-
do e por isso apreenderam a 
Honda CG 125. 

Delegacia 
Na delegacia, o autuado 

alegou que estava “empinan-
do” a moto e como a utiliza 

para o trabalho ficou com 
medo de que fosse recolhida 
administrativamente e por 
isso tentou fugir. 

Liberdade
O motociclista vai respon-

der em liberdade por trafegar 
em velocidade incompatível e 
resistência. 

O 4º DP ficou encarregado 
das investigações. 

HELICÓPTERO

Helicóptero Águia é acionado durante perseg-uição a moto

Arquivo Dhoje
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Nos oito primeiros meses des-
te ano, os “gatos” de energia 
elétrica aumentaram 15,4% 
em Rio Preto e outras 30 ci-
dades da região, segundo a 
Companhia Paulista de Força 
e Luz (CPFL), na compara-
ção com o mesmo período do 
ano passado. Em 2021, fo-
ram identificadas 1.780 liga-
ções clandestinas e em 2022, 
2.055. 
Rio Preto lidera o ranking 
com 1048 ocorrências em 8 
meses. Em seguida, José Bo-
nifácio (226) e Mirassol (116). 
Mesmo após aumentar a in-
fraestrutura para evitar as 
fraudes, elas persistem. A 
companhia afirma que todos 
têm prejuízos. Eles diminuem 
os impostos recebidos pelo 
município e impedem investi-
mentos públicos. 
Projetos de blindagem, medi-
ção e regularização de clientes 
clandestinos estão recebendo 
investimentos de R$ 1 bilhão 
nos próximos cinco anos, da 
CPFL. 
“A companhia tem realizado 
um trabalho estratégico de 
longo prazo para diminuir 
essa realidade com investi-
mentos em novas tecnolo-
gias, treinamento de equipes 
e processo de monitoramento 
e análise.” Afirma Victor Rios 
Silva, gerente de Recuperação 
de Energia da CPFL. 
Uma das ações é a instala-
ção de caixas blindadas que 
permitem apenas o acesso de 
técnicos da CPFL, com medi-
dores inteligentes, e leitura à 
distância, pela Internet. Evita 
reincidência da irregularida-
de, diminui as inspeções e re-
gularização a situação. Outro 
caminho, é o investimento em 
inteligência artificial. 

Conta cara
Os “gatos” são crimes, deixam 
as contas de luz mais caras 
para os outros consumidores, 
colocam as pessoas em risco 
e diminui a estabilidade do 
sistema. Quem for flagrado, 
paga o valor usado e não me-
dido, retroativamente. As ins-
peções são periódicas. 
Em todas as 234 cidades aten-
didas pela CPFL no mesmo 
período foram registradas 
15.785 fraudes. Uma queda 
de 19,9% do que no mesmo 
período de 2021.

CPFL flagra 2 mil “gatos” em 8 
meses em Rio Preto e microrregião

FURTO DE LUZ

A companhia identificou 
crescimento de 15,4% 
nas fraudes na rede em 
Rio Preto e região no 
último ano

CPFL flagra 2.055 “gatos” em 8 meses em Rio Preto e microrregião

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Faceres
aciona justiça 

contra
contrato

Depois de acionar a 
Prefeitura contra decisão 
que classificou a Funda-
ção Faculdade Regional 
de Medicina de São José 
do Rio Preto (Funfarme/
Hospital de Base) em pri-
meiro lugar como gestora 
do Hospital Municipal 
da Região Norte, e logo 
em seguida, o governo 
Edinho Araújo (MDB) de-
clará-la como vitoriosa há 
uma semana, o Instituto 
de Saúde Organização 
Social Faceres entrou na 
Justiça de Rio Preto nesta 
segunda-feira, 19, contra 
a decisão.

A entidade protocolou 
mandado de segurança 
para impedir que a Pre-
feitura assine o contrato 
de gestão do futuro Hos-
pital com a Funfarme/
HB. Consta em trecho da 
ação impetrada que “a 
decisão exarada nos autos 
do Chamamento Público 
em testilha, que classi-
ficou a Funfarme como 
sendo a primeira coloca-
da no certame, com 89 
(oitenta e nove) pontos, 
não merece prosperar, já 
que ab initio a proposta 
padece de uma nulida-
de essencial, qual seja: 
mostra-se totalmente 
inexequível”, diz.

O pedido é para a 
suspensão imediata do 
processo de Chamamen-
to Público já finalizado 
“interrompendo a assina-
tura do contrato de gestão 
com a vencedora declara-
da em tal procedimento”.

O mandado de segu-
rança foi encaminhado 
para a juíza da 2ª Vara 
da Fazenda, Tatiana Pe-
reira Viana Santos. Nele, 
a Faceres afirma que os 
valores apresentados pela 
Funfarme/HB não seriam 
“exequíveis”.

O Sindicato dos Trabalhado-
res em Estabelecimentos de 
Saúde de Rio Preto (Sinsaú-
de) vai realizar uma Assem-
bleia virtual com a categoria 
e pedir autorização para abrir 
negociações reivindicando o 
pagamento do piso salarial 
com hospitais e outros em-
pregadores particulares. 
O presidente, Reinaldo Dalur 
Souza, vai veicular um vídeo 
nesta terça (20) ou na quarta-
-feira (21) no site do Sindicato 

ENFERMEIROS

Sinsaúde vai abrir negociação com hospitais 
privados cobrando pagamento do piso

e nas redes sociais explicando 
a decisão para a categoria. Ela 
foi tomada após conversas 
com a Federação e reunião 
com o Jurídico do Sinsaúde. 
Segundo ele afirma, a legisla-
ção permite negociação com 

os estabelecimentos privados. 
Para provar a capacidade des-
ses estabelecimentos de pagar 
o piso aprovado pelo Congres-
so Nacional, o Sindicato vai 
usar balanços e outros docu-
mento públicos que mostram 

a condição das instituições.  
Caso as negociações não aten-
dam aos interesses da catego-
ria, o passo seguinte é a con-
vocação de uma paralisação. 
“Caso as empresas recusem, 
e o Sindicato tem o poder de 
chamar uma greve porque ela 
passa a ser legal. Os contratos 
de trabalho ficam suspensos e 
ninguém pode ser mandado 
embora”, diz. 
Ao mesmo tempo, Reinaldo 
informa que apoia todas as 
manifestações paralelas que 
diferentes grupos de enfer-
meiros estão promovendo. 
Enfermeiros, técnicos, auxi-
liares e parteiras podem re-
alizar uma manifestação que 
saia do posto de combustível 
do fina da Bady Bassitt até a 
Prefeitura, passando na rente 
do Conselho Regional de En-
fermagem (Coren). Eles ainda 
definem se vai ser dia 24 ou 
25, a partir das 17h.

A partir de 1º de se-
tembro, os contribuintes 
com grandes dívidas com 
a Receita Federal poderão 
renegociar os débitos com 
até 70% de desconto. A 
Receita Federal publicou 
hoje (12) a portaria que 
aumentará os benefícios 
para quem quer parcelar 
até R$ 1,4 trilhão em dívi-
das tributárias que ainda 
não estão sob contestação 
judicial.

 A portaria estendeu 
à Receita Federal a mo-
dalidade de renegociação 
chamada de transação tri-
butária, mecanismo criado 
em 2020 para facilitar o 
parcelamento de dívidas 
de empresas afetadas pela 
pandemia da covid-19. 

Dívidas

Caso as negociações 
não atendam os in-
teresses da catego-
ria o passo seguinte 
é a convocação de 
uma paralisação, 
admite sindicato

A Fundação Faculdade de 
Medicina de Rio Preto (Fu-
farme) é um dos finalistas do 
12º Prêmio Referências da 
Saúde. Ela foi escolhida entre 
220 instituições que se ins-
creveram. A Fundação con-
corre na categoria Gestão de 
Pessoal. 
Os promotores do prêmio 
são o Healthcare Innovation 
Show (HIS) e o portal Saú-
de Businnes. O anúncio dos 
vencedores vai ser dia 21 de 
setembro, em São Paulo. O 
HIS é uma organização de 
promoção da Saúde, realiza 
exposições, conferências que 
já envolveram 700 mil profis-
sionais de medicina, institui-
ções e ONGs. 
Os Hospitais de Base (HB) e o 
Hospital da Criança e Mater-
nidade (HCM) foram respon-
sáveis pela maior enferma-
ria do interior paulista. Eles 
atendem mais de 2 milhões 
de habitantes de 102 municí-
pios. 
Os serviços que nasceram 
motivados pela pandemia 
dão suporte à classificação 
para a final do prêmio, como 
o Boletim Diário Funfarme, a 

SAÚDE

HB e HCM são finalistas do 12º Prêmio Nacional

central de monitoramento co-
vid-19, o teletrabalho e a Fun-
farme Materna on line e pro-
jetos como o MoviMente-se, 
com atividades físicas, oficina 
de fotografia, além da exten-
são desenvolvimento profis-
sional aprendiz e estagiários. 
Para superar a vulnerabili-
dade provocada pela Covid, 
houve atendimento médico e 
psicológico no Espaço de Saú-

de do Colaborador, pronto 
atendimento psicológico em 
situações de violência, apoio 
pass, acolhimento ao colabo-
rador e auxílio funeral, kit de 
material escolar, programas 
jovens profissionais, bolsa 
de estudos, homenagem aos 
colaboradores aposentados, 
culto ecumênico, além de 
eventos institucionais inter-
nos de datas comemorativas. 

“Avaliamos que nossa funda-
ção alcançou o principal obje-
tivo: proteger a saúde mental 
e física dos nossos colabora-
dores e de seus familiares, 
proporcionando informações 
assertivas, garantindo a se-
gurança no ambiente de tra-
balho e fortalecendo a cultura 
do cuidado para com os cola-
boradores por meio do apoio 
psicológico e social”, declarou 

Jorge Fares, médico e diretor 
executivo da Funfarme.

Pandemia
Durante a pandemia, a ins-
tituição fez mais de 850 li-
gações para acolhimento ao 
colaborador positivado para 
Covid-19 e, destes, 130 foram 
encaminhados ao acompa-
nhamento psicológico. Houve 
o aumento de 40% nos aco-
lhimentos aos profissionais 
de 2019 para 2021, sendo 167 
colaboradores contemplados 
com auxílio financeiro. So-
mente no ano passado, foram 
entregues 2.700 kits de mate-
rial escolar. 
Cristiane Midori, supervi-
sora de Recursos Humanos 
da Funfarme, destaca como 
diferencial neste período de-
safiador a preocupação com 
a saúde mental, física e a in-
clusão da família nas políticas 
institucionais. “Assim como 
cuidamos da saúde e propor-
cionamos bem-estar à popu-
lação, ficou ainda mais claro 
para todos nós que consegui-
mos acolher e cuidar também 
de nós mesmos, colaborado-
res”, destacou.

HB e HCM são finalistas do 12º Prêmio Nacional Referências da Saúde

Sindicato quer negociar com hospitais privados o pagamento do piso
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Brasileirão
O Corinthians perdeu para o América-
-MG e segue na quinta posição com 44 
pontos. 

Brasileirão 2
O São Paulo voltou a vencer no Brasi-
leirão superando o Ceará fora de casa 
por 2 a 0.

Após dois anos sem festi-
vidade de Dia das Crianças, a 
Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Olímpia se prepara para 
realizar um grande evento para 
lazer das famílias olimpien-
ses. Pensando nisso, diversas 
atrações gratuitas estão sendo 
organizadas para a criançada 
se divertir. 

A festa será no dia 12 de 
outubro, quarta-feira, feriado 
nacional, na parte da manhã, 
das 9h às 12h, na Avenida dos 
Olimpienses, ao lado da UPA, 
que é um local de fácil acesso, 
com estrutura adequada e 
que tem sido bem aceito pela 
população. 

CULTURA

Olímpia prepara Dia das 
Crianças com atrações 

Circuito interativo nas escolas e ações 
de rua integram Semana do Trânsito

Durante o período, haverá 
brinquedos infantis e infláveis 
como escorregadores e cama 
elástica, atividades recreativas 
como pintura facial e escultura 
de balões, além de guloseimas 
como distribuição de pipoca, 
algodão doce, cachorro quente 
e sorvete. Estão sendo defini-
das também outras atrações 
culturais para a programação. 

O Dia das Crianças atende 
um pedido do próprio pre-
feito Fernando Cunha para 
presentear o público infantil, 
em comemoração à data. O 
evento tem a organização da 
Prefeitura com o envolvimento 
de diversas secretarias munici-
pais e setores, em especial as 
pastas de Chefia de Gabinete 
e Assistência Social. 

A Estância Turística de Olím-
pia realiza, ao longo dos pró-
ximos dias, a campanha de 
educação mais importante 
do país para redução de aci-
dentes de trânsito. A Semana 
Nacional do Trânsito, criada 
pelo DENATRAN – Depar-
tamento Nacional de Trânsi-
to, traz para este ano o tema 
“Juntos Salvamos Vida”. Um 
apelo aos motoristas, moto-
ciclistas, pedestres e usuários 
das vias para reduzir as mor-
tes e os acidentes. 
Em Olímpia, a secretaria de 
Segurança, Trânsito e Mobi-
lidade Urbana realizará diver-
sas atividades educativas e de 
conscientização. Nas escolas, 

o trabalho, agora, conta com 
uma nova ferramenta, o Cir-
cuito Interativo de Educação 
no Trânsito. Trata-se de um 
kit, adquirido pelo município, 
que possui mini sinalização e 
obstáculos, levando aos alu-
nos orientações sobre semá-
foro, sinalização, cortesia, 
respeito e todos os cuidados 
necessários para evitar aci-
dentes ao transitar. 
A ação educativa é volta-
da para os alunos de 1º e 2º 
anos do Ensino Fundamental 

e percorrerá todas as escolas 
municipais, conforme crono-
grama definido pelas secreta-
rias envolvidas, com o apoio 
dos agentes de trânsito para 
orientação das crianças. 
Além disso, durante a sema-
na, os condutores e pedestres 
também serão abordados nas 
principais ruas e avenidas da 
cidade pelos agentes da se-
cretaria e pela Guarda Civil 
Municipal para entrega de 
panfleto alusivo à campanha. 
Olímpia escolheu quatro pi-
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As meninas do vôlei Rio Pre-
to estão na semifinal da Liga 
APV (Associação Pró Volei-
bol). Na noite deste sábado, 
17, no ginásio Montanhez, a 
equipe bateu Porto Ferreira 
por 3 sets a 0, com parciais de 
25/16, 25/14 e 25/15, mante-
ve a liderança da competição 
e carimbou a vaga antecipada 
para o mata-mata. 
Agora, em quatro jogos, o 
time rio-pretense tem quatro 
vitórias, segue invicto e sem 
perder nenhum set na Liga 
APV. 
“Para nós foi bastante im-
portante essa vitória. Fomos 
campeões dos Jogos Regio-
nais na semana passada e 
agora com essa classificação 
só dá ainda mais motivação 
para a equipe seguir lutando 
pelas competições até o final 
da temporada”, afirma o téc-
nico Adenilson Ambrózio. 
Ainda com duas partidas por 

Rio Preto vence Porto Ferreira 
e confirma classificação

LIGA DE VOLEI

fazer antes do final da fase 
de classificação, contra São 
Carlos-AVS e Itobi, o time ga-
nha um respiro na Liga APV 
e muda o foco para o Campe-
onato Paulista, onde encara 
Louveira na próxima sexta-
-feira, 23, e precisa vencer 
para avançar à próxima fase. 
“Vamos precisar, na pior das 
hipóteses, ganhar um dos 
dois jogos que ainda restam. 
E para nós a final é Louveira, 
que é o jogo da classificação 
provavelmente. Precisamos 
jogar muito bem esse jogo e 
aí depois já começar a pensar 
nos Jogos Abertos”, conclui o 
treinador.

Ainda com duas partidas por fazer antes do final 
da fase de classificação, contra São Carlos-AVS e 
Itobi, o time ganha um respiro na Liga APV e muda 
o foco para o Campeonato Paulista, onde encara 
Louveira na próxima sexta-feira, 23

Rio Preto vence Porto Ferreira e confirma classificação à semifinal da Liga APV

Mirassol traz 
medalhas

 A equipe de Mirassol 
comemorou duas medalhas 
de ouro, cinco de prata e 
duas de bronze na 8ª edição 
da Copa Cidade de Votu-
poranga, sábado. Entre as 
campeãs estão as mirasso-
lenses Sophia Vera Bastos 
(sub-13 até 31kg) e Victória 
Ramos (adulto até 52kg).

Na partida de ida da 
grande final do Brasileirão 
A1, Internacional e Corin-
thians empataram por 1 a 
1 e, além disso, levaram ao 
Beira-Rio o maior público 
de uma partida de futebol 
feminino que já se teve 
registro no país. Impulsio-
nadas por uma campanha 
de troca de ingressos por 
alimentos arrecadados para 
doação, 36.330 pessoas 
compareceram ao estádio 
em Porto Alegre e presen-
ciaram um duelo muito 
disputado, com cada equipe 
prevalecendo em uma me-
tade do jogo.

Inter e timão 
empatam

LUTA

FEMININO
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Novorizontino encara o Guarani nesta terça-feira
O Novorizontino entra em 

campo nesta terça-feira (20), 
às 21h30, para mais um com-
promisso pela Série B do Cam-
peonato Brasileiro. Dessa vez, 
o adversário é o Guarani em 
Campinas. 

O Tigre vem de vitória con-
tra o Grêmio por 2 a 0 na 
última rodada depois de uma 
sequência sem vitórias. 

“O Novorizontino tem um 
grupo de jogadores habituados 
a essa competição, isso é muito 
importante num momento de 
oscilação. Já aconteceram ou-
tras duas oscilações também 

aqui e vamos lembrar que esse 
grupo teve em sétimo lugar e 
na primeira página da tabela 
muitas rodadas, e ninguém de-
saprende em um turno. O que 
a gente procurou fazer é moti-
var sim, mas principalmente 
fazer eles jogar como se joga 
essa competição. Demos uma 
pitadinha de Série B, porque 
muita gente desse grupo tem 
história feita na competição, 
não é possível que os caras de-
saprenderam”, disse o técnico 
Mazola Júnior. 

“O professor Mazola é um 
excelente treinador, tem ex-

periência de Série B, fez um 
grande trabalho no Ituano, 
ele colocou as ideias pra gente 
e acho que faltava um pouco 
mais da parte nossa ali da 
linha da frente e nesse jogo a 
gente conseguiu marcar, ma-
tar a jogada como ele pediu”, 
ressaltou Douglas Baggio após 
o jogo. 

O jogo contra o Guarani é 
um confronto direto na luta 
contra o rebaixamento. 

O Novorizontino está na 
13ª posição com 36 pontos, 
enquanto o Guarani está em 
16º com 32 pontos. 

FUTEBOL

Agora, em quatro 
jogos, o time rio-
-pretense tem qua-
tro vitórias, segue 
invicto e sem perder 
nenhum set na Liga 
APV.

lares de trabalho para esta 
ação, buscando a redução de 
velocidade, o respeito à sina-
lização, a proibição do uso do 
celular ao dirigir e o respeito 
ao sentido da via. Outdoors 
e faixas também foram ins-
talados em diversos pontos 
estratégicos da cidade com 
as mensagens de orientação. 
Para o secretário, Fabrício 
Raimondo, esses são os prin-
cipais problemas encontrados 
na cidade e que ainda cau-
sam acidentes. “É comum em 
Olímpia encontrarmos con-
dutores que dirigem fazendo 
uso do celular, em velocidade 
superior à permitida para a 
via e ainda desobedecendo os 
semáforos e o sentido de fluxo 
das vias. Tudo isso causa aci-
dentes. No trânsito a respon-
sabilidade é de todos. A via 
precisa oferecer segurança, 
mas o trânsito seguro, é papel 
essencial do usuário”, con-
cluiu o secretário. 
Com as ações, Olímpia espera 
reduzir ainda mais os índices 
de acidentes de trânsito, pre-
servando vidas e garantindo a 
segurança de toda população 
e seus visitantes.

OLÍMPIA

Nas escolas a  ação 
educativa é voltada 
para os alunos 
de 1º e 2º anos 
do Ensino 
Fundamental

Semana Nacional do Trânsito em Olímpia

Marcelo Schaffauser

Ozzair Junior

Dji Camera
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ENTRETENIMENTO
Baile do Hawaí

O Automóvel Clube pro-
move no dia 24, próximo 
sábado, a primeira edição do 
Baile do Hawaí pós pandemia. 
O evento conta com apresen-
tação de Anizinho Show e 
Bozó & Amigos. Será no bar 
Aperitivo, com um Buffet 
Tropical e ilha de batidinhas. 
A reserva de mesa e compra 
de convites é na secretaria do 
clube, ou pelo WhatsApp (17) 
98155.0178.

Show em Urupês
Pela segunda vez na região 

de Rio Preto, a cantora Ana 
Castela traz a Agro Music para 
a Festa do Peão de Urupês. 
Será de 22 a 25 de setembro, 
de quinta a domingo, que o ro-
deio irá movimentar a região 
metropolitana. A primeira 
noite será dia 22, quinta-feira, 
com show da dupla Ícaro e 
Gilmar. Na sexta, dia 23, será 
a vez de Marcus e Belutti. No 
sábado Zé Ricardo e Thiago. 
E para finalizar com chave de 
ouro, a fenômeno Ana Cas-
tela, no domingo, dia 25. Os 
convites estão à venda no site 
JV Ingressos.

OBA Festival!
Os convites para o OBA 

Festival tiveram os valores 
reajustados na última sexta-
-feira. Para aproveitar o fes-
tival de música, considerado 
o maior Carnaval indoor do 
estado de São Paulo, os foliões 
podem optar pelos convites 
Pista, Camarote e Camarote 
Premium Café de la Music. 
Todos são open bar e contam 
com diferenciais exclusivos. 
Com atrações já confirmadas 
como Thiaguinho, Ivete San-
galo, Gusttavo Lima, Alok, 
Banda Eva, Dennis DJ, Pedro 
Sampaio, A Zorra e grupo 
Menos é Mais, o OBA Festival 
deve atrair mais de 100 mil 
pessoas. Ao todo, serão mais 
de 15 atrações. Todas deverão 
ser anunciadas até o fim deste 
mês. Os ingressos estão à ven-
da no site www.obafestival.
com.br.

Uma grande viagem ao 
divertido universo de magia e 
fantasia do Circo dos Sonhos, 
cujo embaixador é o ator e 
artista circense, Marcos Frota, 
está por vir. No próximo dia 23 
de setembro, estreia, no Plaza 
Avenida Shopping, o espe-
táculo “Alakazan - A Fábrica 
Mágica”, que traz à cena muita 
música, teatro, dança e circo. 
 
Luxuosamente instalado no es-
tacionamento do Plaza – loca-
lizado na av. José Munia, 4775, 
o espetáculo, que é dirigido 
por Rosana Jardim, apresenta 
ao público performances de 
grande impacto e números cir-
censes de báscula, contorção, 
rola-rola, malabares, monoci-
clo, equilíbrio no arame, tecido 
aéreo, faixa e muita palhaçada. 
Tudo comandado por artistas 
de primeira linha que fazem 
do show um espetáculo ines-
quecível que traz à cena muita 
música, teatro, dança e circo, 
com preços a partir de R$ 25. 
A estreia em São José do Rio 
Preto será na sexta-feira, dia 

DIVERSÃO

Circo dos Sonhos
de Marcos Frota  
chega em Rio Preto 
A estreia será na sexta-feira, dia 23, às 20h. A partir desta data, o 
Circo dos Sonhos terá sessões de terça-feira à sexta-feira, sempre às 
20h. Sábados, domingos e feriados, sessões às 15h, 17h30 e 20h
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23, às 20h. A partir desta data, 
o Circo dos Sonhos terá sessões 
de terça-feira à sexta-feira, 
sempre às 20h. Sábados, do-
mingos e feriados, sessões às 
15h, 17h30 e 20h. O espetáculo 
tem 1h30 de duração. A pre-
sença de Marcos Frota é espe-
rada para o dia do lançamento, 
além de participar em outras 
sessões, já que segunda a as-
sessoria de imprensa do sho-
pping afirma que ele irá per-
manecer por 10 dias na cidade. 
Os ingressos estão à venda 
no site www.circodossonhos.
com e também na bilheteria 
do circo todos os dias (ex-
ceto segunda-feira), das 13h 
às 20h. Promoções todas às 
terças e quintas-feiras nas 
compras on-line. Meia en-
trada é válida para crianças 
de 2 a 12 anos, estudantes e 
pessoas com mais de 60 anos. 
 
      Circo dos Sonhos

 
 
O Circo dos Sonhos pertence à 
família Jardim, que tem mais 
de 30 anos de tradição circen-
se. Foi fundado em 2004, e já 
apresentou espetáculos para 
mais de quatro milhões de pes-

soas. Tendo como embaixador 
o artista Marcos Frota, o Circo 
dos Sonhos possui atualmen-
te duas lonas, que circulam 
pelo país, e conta com uma 
equipe de mais de 150 profis-
sionais, entre eles costureiras, 
designers, artistas plásticos, 
produtores, diretores, mar-
ceneiros, serralheiros, figuri-
nistas, cenógrafos, bailarinos, 
coreógrafos, acrobatas, mala-
baristas, palhaços, trapezistas, 
contorcionistas e produtores. 
 
Colaborou Luiz Felipe Possani

Tarraf inaugura sala no Duo JK
A Tarraf inaugurou na última sexta-feira, dia 16, um espaço 

exclusivo para atendimento e relacionamento com clientes e par-
ceiros. Localizada no Duo JK Square, a loja vai abrigar maquetes 
de empreendimentos - como a do recente Monreal by Tarraf, já 
instalada no local - e salas de reunião. Funcionará todos os dias, 
de segunda à sexta, das 9h às 19h; aos sábados, das 9h às 16h, e 
aos domingos, das 9h às 13h.

“A loja nasceu da necessidade de ter um espaço exclusivo 
para atendermos clientes de todos os nossos empreendimentos, 
além dos stands de venda”, disse o diretor comercial da Tarraf, 
Nelson Frade Junior.

Aplicativo de interação
Além da inauguração do novo espaço, a Tarraf, em linha com seu DNA 

de inovação, apresentou seu novo aplicativo para smartphones - para An-
droid e iOS, com a ideia de simplificar a vida de seus clientes, oferecendo 
maior autonomia.

Entre as funcionalidades, o novo app vai permitir tirar 2ª via de bole-
tos, acompanhar andamento das obras, acessar informações financeiras, 
extratos, histórico, entre outras.

“É um aplicativo leve, que não ocupa muito espaço de armazenamento 
e que traz essa comodidade de fornecer todas as informações que nossos 
clientes necessitam na palma da mão”, diz Renata Mattos, diretora de 
marketing da Tarraf.

Foto_Waltinho Milanetto 
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O Serviço Municipal de 
Água e Esgoto (Semae) e a 
Secretaria do Meio Ambiente 
confirmam que a nascente do 
Córrego Piedadinha estava 
recebendo descarga irregu-
lar de esgoto. A denúncia foi 
na sexta-feira (16) em um 
Boletim de Ocorrência (BO) 
registrado no Plantão Poli-
cial e publicada no Dhoje, 
em sua edição de domingo. 
Nesta segunda-feira (19), 
o Semae e a Secretaria do 
Meio Ambiente estiveram 
na nascente do Córrego Pie-
dadinha. Em nota, o Semae 
“esclarece que a autarquia 
tomou conhecimento do 
problema por meio da re-
portagem” e que “nenhuma 
reclamação foi registrada 
nos nossos canais de comu-
nicação com os usuários”.  
No local, foi constatado “que 
o imóvel de n.º 901, na esqui-

Semae e Meio Ambiente confirmam poluição 
de esgoto na nascente do Córrego Piedadinha

MEIO AMBIENTE
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na da avenida Alfredo Teodo-
ro de Oliveira com a rua Egí-
dio Casagrande possuía um 
tubo de ¾ funcionando como 
dreno para a sarjeta, fora dos 
padrões recomendados pelo 
Semae” e que “a caixa de 
inspeção estava com a tampa 
lacrada, sem o dispositivo me-
tálico para acesso de equipa-
mento” para a desobstrução. 
A tampa da caixa de inspeção 
foi quebrada e eliminou o 
vazamento. O usuário res-
ponsável foi notificado para 
resolver o problema e recebeu 
uma multa de R$ 1.662,96.  
Uma segunda nota, da Se-
cretaria de Meio Ambiente 
e Urbanismo, diz que uma 
equipe da diretoria de postu-
ras esteve no local e constatou 
um entupimento que permi-
tiu que o esgoto chegasse ao 
córrego e que ele pode ser de 

uma oficina próxima. “Haverá 
adequações que serão notifi-
cadas para serem realizadas”.  
Também confirma que “hou-
ve uma queimada na Rua 
Luís Carlos Prestes, em Área 
de Preservação Permanente 
(APP)”, mas “até agora sem re-
gistro e identificação do autor, 
o que impede qualquer medi-
da fiscalizatória dessa inspe-
toria de posturas”, conclui. 
 
AAMA diz que município 
perdeu nascentes e quer 
mapeamento

 
O presidente da Associação 
dos Amigos dos Mananciais, 
Paulo César de Jesus, explica 
que o município precisa fazer 
um mapeamento de todas as 
nascentes para se adequar às 
regras do Município Verde e 
Azul, ter um diagnóstico do ta-

manho do problema e realizar 
o monitoramento. “Não adian-
ta só ficar apagando incêndio.” 
“Não sabemos quantas nas-
centes já perdemos, principal-
mente na área urbana”, afirma.  
Ele diz que o município preci-
sa saber quantas têm poluição 
de esgoto e, para isso, só um 
diagnóstico. A AAMA já fez o 
pedido ao município, diz. “Só 
ele pode resolver o problema. 
A gente procura levar as de-
núncias”. Ele cita avanços e 
vitórias na região do bairro 
São Marcos (Córrego dos Ma-
cacos). “Mas elas levaram de 
8 a 10 anos”, finaliza.

Semae e Meio Ambiente confirmam poluição de
esgoto na nascente do Córrego Piedadinha

A denúncia foi feita pela Associação dos 
Amigos dos Mananciais (AAMA), que registrou 
boletim de ocorrência na última sexta-feira, 
16, e publicada no domingo pelo Dhoje.



SOCIAL
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ROTEIRO CONCLUIDO
Saindo da Silva Jardim no início do calçadão, o bloco pró Ro-
drigo foi se avolumando espontaneamente com eleitores do 
atual governador.  A dispersão começou na esquina da Rua Jor-
ge Tibiriça (no calçadão), mas alguns integrantes preferiram 
continuar tremulando as bandeiras até a Marechal Deodoro.

BLOCO NA RUA
A passeata realizada no sábado, no calçadão da General e Ber-
nardino foi espontânea com amigos e apoiadores do atual gover-
nador Rodrigo Garcia, que concorre à reeleição. A frente, com 
os idealizadores também estavam, além do prefeito Edinho, o 
vice prefeito Orlando Bolçone, o vereador Júnior, secretários e 
secretárias municipais, além dos torcedores e fãs do candidato.

MUTIRÃO DO DNA
Ainda em São José do Rio Preto, o Governo promoveu o Mutirão 
de Exames de DNA, que atendeu cerca de 200 famílias no final 
da semana. O Instituto de Medicina Social e de Criminologia de 
São Paulo, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania, 
realizou a coleta de amostras de material genético exclusiva-
mente de pessoas que tenham recebido intimação judicial para 
a realização do teste de paternidade, que é previamente agenda-
do com os familiares envolvidos. Todo material recolhido será 
analisado no laboratório do Instituto em São Paulo.

FRIO NA BARRIGA 
Petista e bolsonarista estão desesperados com o crescimento 
do governador de São Paulo Rodrigo Garcia, considerado por 
ambos o adversário mais difícil numa segunda etapa da disputa 
pelo Palácio dos Bandeirantes. Então eles podem se preparar – 
Rodrigo estará no segundo turno.

NOTICIAS COLUNA
A última rodada de pesquisas dos principais institutos – Data-
folha, Ipec e Quaest – mostram que está crescendo a avaliação 
positiva do governo Rodrigo Garcia no Estado de São Paulo. Esse 
desempenho que gera a expectativa, na campanha do atual gover-
nador à reeleição, é de que esse resultado seja convertido em au-
mento de intenção de votos. A mais recente foi a Quaest, divulga-
da no final da semana, mostrando que a avaliação positiva cresceu 
19%, subindo de 21% em agosto para 25% no início de setembro.

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

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
A cafonice é sutil. Bata abrir o ter-

ceiro botão da camisa e o homem 
elegante já se torna brega.  Sorria, 

beba muita água e seja feliz!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Olha só o esti-
lo do “menino 

prodígio” Artur 
Segentini que 
deu um show 

exclusivo para os 
seus convidados 
no meio da festa 
do seu aniversá-
rio de 13 anos, 

no bar Dom 
Pedro.

Figura central Arthur Segantini, ao lado de seu pai Dr. Ro-
drigo Segantini, competente advogado e Karina Perez.
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henriforne@gmail.com

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

OS CHIQUÉRRIMOS NOIVOS, de sábado passado, 
Luize Rogero e Tiago Eid Costa, voaram ontem para semanas de 
lua-de-mel em Maldivas e Dubai.

A BONITA NOIVA LUIZE Rogero, e sua mamãe Solan-
ge Rogero, envergavam lindíssimos vestidos, assinados por Ga-
brieli Furlan Ateliê. Um luxo!

A TODO VAPOR. Prefeitos e ex-prefeitos da região têm 
aderido a campanha do candidato a deputado federal João Cury, 
pois no período em que Cury foi presidente da FDE (Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação), realizou obras de cre-
ches, e fez a distribuição de diversos equipamentos escolares 
para os municípios. 

TITO E MÉRCIA Macagnani festejaram os 41 anos de ca-
sados com os filhos, noras e netos, nas maravilhas da Disney. 
Mércia aproveitou para brindar seu aniversário em Orlando, e 
ganhou um churrasco surpresa dos filhos. Eles já retornaram e 
participaram no sábado passado do luxuoso casamento do Lui-
ze Rogero e Tiago Eid Costa, no Villa Conte Buffet.

 Em grande 
estilo

O Museu de Cera de Olímpia 
apresentou uma contratação 
de peso na sexta-feira passa-
da, ninguém menos do que o 
Rei do Futebol, Pelé. Desen-
volvida na Europa, a estátua 
hiper-realista e em escala 
real de um dos maiores ído-
los do esporte em todos os 
tempos deve ser um dos prin-
cipais pontos de visitação do 
museu durante a Copa do 
Mundo e toda temporada de 
verão na cidade – conside-
rada a “Orlando brasileira”. 
Com a presença de autorida-
des, imprensa e convidados, 
o evento de apresentação foi 
à altura do rei, com direito 
a desfile em limusine pelas 
ruas da cidade e recepção 
com tapete vermelho na en-
trada do museu.

 TUDO PELO MEU FILHO
O jovem Arthur Segantini é dono de uma história incrível de 
superação e resiliência ao lado de seu pai Rodrigo Seganti-
ni. Ao completar seus 13 anos, ganhou uma festa do jeitinho 
que delineou com temática dos anos 60, reunindo amigos e 
parentes no Bar Dom Pedro para comemorar a data. Garoto 
incrível e de bom gosto, Arthur patrocinou aos convidados 
uma incrível banda “Old Chevy”, especializada em músicas 
da Geração X, constituída pelos nascidos entre os anos 60 e 
70 com padrões comportamentais identificados como pesso-
as educadas ou tímidas anti-materialistas e desprenteciosos. 
Dica do colunista: quem quiser melhor o Arthur basta pro-
curar pelos perfis “Tudo pelo meu filho” nas redes sociais.



Editais & 
Publicidade Legal O conteúdo completo desta edi-

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

com.br/dhoje-oficial/ e pelo  
QR Code acima 

DHOJE INTERIOR                                                              |        São José do Rio Preto | terça-feira, 20 de setembro de 2022       |    Página B1

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS
EMPENHO 18297/22
CONTRATADA: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
EMPENHO 17514/22
CONTRATADA: BCMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 
LTDA
EMPENHO 8935/22
CONTRATADA: CENTRO DE APOIO PRA VIDA
EMPENHO 3708/22
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
EMPENHO 11248/22
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 
CONTRATADA: COMERCIAL GETRIX EIRELI
EMPENHO 18043/22
Fica indeferida a prorrogação de entrega. Notifico Derradeiramente o 
representante legal da contratada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
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 
PARISE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2022 – PROCESSO Nº 11461/2022 – 
CONTRATO: ATA/0414/22
EMPENHO 14898 DE 05/07/2022
Tendo em vista a apuração de fato ocorrido durante prestação de serviço, 
conforme relatado por e-mail da contratada e de resposta da unidade escolar 
em questão, e parecer no Interno 366/2022 da Gerência de Compras e 
Suprimentos. De ordem da Secretária Municipal de Educação, fica a empresa, 
NOTIFICADA para, no prazo 05 (cinco) dias úteis, apresentar documentos 
e regularizar a prestação do serviço, frisando que o não atendimento desta 
notificação acarretará a aplicação das penalidades previstas na Ata de 
Registro de Preço, entre elas a suspensão de licitar e contratar com o poder 
público, aplicação de multa, além de rescisão unilateral do contrato. Fica 
concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a empresa, em querendo, 
apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo - Secretária Municipal de Educação
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 478/2022
CONTRATO nº PRE/0189/22
CONTRATADA: BIOTECNOLOGIA APLICADA DE RIO PRETO ME
OBJETO: Prestação de serviços de apoio e suporte as atividades da diretoria 
do Bem-Estar Animal (DIBEA) – Item 1 – SMS – Prazo de Vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$769.000,75
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 350/2022
ATA Nº 0758/22
CONTRATADA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados da REMUME - 
Valores Unitários - Item 3 - R$0,210; Item 20– R$3,950 - SMS  – Prazo de 
vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 432/2022
ATA Nº 0759/22
CONTRATADA: V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME
OBJETO: Fornecimento de toner para impressora HP - Valor Unitário - Item 
1 - R$493,99 - SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo  – Prazo de vigência: 
12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 410/2022
ATA Nº 0760/22
CONTRATADA: RP DESENTUPIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de prestação de serviços de limpeza em caixas 
d’agua – Lote 1 - Valores Unitários - Item 1 - R$215,50; item 2 – R$35,90; Item 
3 – R$95,00 - SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo  – Prazo de vigência: 
12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 438/2022
ATA Nº 0761/22
CONTRATADA: AGENCIA AEROTUR LTDA
OBJETO: Fornecimento de prestação de serviço de agenciamento 
sistematizado de viagens corporativas para a prefeitura de São José do Rio 
Preto–Valores Unitários - Item 1 - R$1.525,00 SMA – Adilson Vedroni– Prazo 
de vigência: 12 meses.    

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 026/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DO CENTRO 
ESPORTIVO CECAP (AV. FORTUNATO VETORASSO S/Nº), CONFORME 
PLANILHAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL 
DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. OBRAS. Informamos que 
foi disponibilizado esclarecimentos de edital relativo a este procedimento 
licitatório no seguinte endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action  e fica, desde já, fazendo parte integrante do instrumento 
convocatório, sendo válido para todos os efeitos legais os documentos 
originais encartados nos autos, a disposição dos interessados.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS nº 045/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO AMBIENTAL VISANDO A 
INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL COMPLEMENTAR DO ANTIGO ATERRO 
SANITÁRIO MUNICIPAL (RUA GONÇALVES VIEIRA GIGLIO, S/Nº, 
DISTRITO INDUSTRIAL CARLOS ARNALDO E SILVA) – SEC. MUN. DO 
MEIO AMBIENTE E URBANISMO. Informamos que foi disponibilizado 
esclarecimentos de edital relativo a este procedimento licitatório no seguinte 
endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action  e 
fica, desde já, fazendo parte integrante do instrumento convocatório, sendo 
válido para todos os efeitos legais os documentos originais encartados nos 
autos, a disposição dos interessados.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 460/2022 – Processo n.º 13.853/2022
Objeto: Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva 
em aparelhos de ar condicionado nas unidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. Sessão pública realizada on-line com início dia 14/09/2022, 

02 02 0403 05

sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: JESSICA SABINO 
42087310874 (item 1). Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni – Secretária 
Municipal de Assistência Social. 
EXTRATO DE SESSÃO 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N. 360/2022 – PROCESSO N.º 
12.952/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA PARAA O HOSPITAL 
MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Sessão pública 
realizada on-line dia 04/07/2022. O presente pregão eletrônico foi declarado 
FRACASSADO em razão do valor final alcançado ter ficado maior que a 
estimativa do Edital, não representando vantagem para a Administração. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras” – Adriana Tápparo - Pregoeira.
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS 
AVISO DE ABERTURA 
CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2022 – Processo nº 14.771/2022 
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da agricultura familiar mediante 
Programa Alimenta Brasil – PAB, na Modalidade de Compra Institucional, 
com dispensa de licitação, de acordo com art. 5º do Decreto Presidencial nº 
7.775/12, art. 17º da Lei 12.512/11 e art. 3º da Resolução nº 50/12 do GGPAA 
da SESAN. - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
SP - SEC. MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. Valor Estimado 
R$ 200.003,30 - Os Grupos Formais deverão apresentar a documentação 
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 03/OUTUBRO/2022 às 15:00 
horas, na Diretoria de Compras e Contratos, no 2° andar do Paço Municipal, 
na Av. Alberto Andaló, 3030, Centro, São José do Rio Preto/SP. Outras 
informações:  http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action  - 
Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras e Contratos.
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 051/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM 
ENTRE A RUA JOÃO DOS SANTOS E AV. VALDOMIRO LOPES 
(VILA CLEMENTINA), CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, 
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO 
AO EDITAL – SEC. MUN. DE OBRAS. Valor estimado: R$ 693.265,24 - Prazo 
de execução: 90 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes contendo 
a habilitação e a proposta: 07/OUTUBRO/2022 às 17:00 horas. Data da 
sessão pública de abertura dos envelopes: 10/OUTUBRO/2022 às 08:30 
horas - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar do Paço Municipal  
- Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/Visitante.action
LICITAÇÃO
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.° 570/2022, processo 
14.781/2022 objetivando Registro de Preços para aquisição de néctar de fruta 
para as unidades de saúde.. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 03/10/2022. 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° 580/2022, processo 14.805/2022 
objetivando a aquisição de veículo pesado (mini pá carregadeira). Secretaria 
Municipal de Obras. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
04/10/2022, às 14h00min e abertura a partir das 14h02min. O edital, na 
íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
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° 581/2022, processo 14.808/2022 
objetivando a aquisição de veículo (Tipo Van) para transportes da equipe e 
pacientes. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-
se-á até o dia 04/10/2022, às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. 
O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S
PORTARIA N.º 37.003 DE 15 DE SETEMBRO DE 2022
DESIGNA, RENATA FERREIRA MOYSES CORREA para substituir o(a) 
servidor(a) AMANDA VIGNA – ocupante da função de confiança gratificada 
– Coordenador Executivo de Políticas Públicas – Nível II - FG.103.7, nos 
termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de férias e de licença prêmio, de 19/09/2022 a 30/09/2022.
MANOEL DE JESUS GONÇALVES
Secretário Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.996 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022
DESIGNA, FABIANA DOS SANTOS SORIA, para exercer a Função de 
Confiança de Assistente de Programas e Projetos - Intermediário – Nível 
III - FG.103.1, no Setor de Parceria I da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, criada pelo artigo 5º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, surtindo os efeitos 
desta a partir de 14 de setembro de 2022.
PORTARIA N.º 37.000 DE 15 DE SETEMBRO DE 2022
DESIGNA, MICHELE ZAUPA JANUCCI CAMBUI para substituir o(a) 
servidor(a) DEBORA CRISTINA GARCIA LOURENCO – ocupante da função 
de confiança gratificada – Chefe de Centro de Referência de Assistência 
Social - CRAS – FG.101.1, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar 
n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 16/09/2022 a 25/09/2022.
PORTARIA N.º 37.001 DE 15 DE SETEMBRO DE 2022
DESIGNA, WANDREIANY DE OLIVEIRA MACHADO para substituir o(a) 
servidor(a) CRISTIANE DE FATIMA POLTRONIERI – ocupante da função 
de confiança gratificada – Chefe de Centro de Referência de Assistência 
Social - CRAS – FG.101.1, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar 
n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 21/09/2022 a 30/09/2022.
HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
Secretário Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.005 DE 16 DE SETEMBRO DE 2022
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) DANIEL BORTOLUSSI 
CABRAL, Guarda Municipal, lotado(a) na Secretaria Municipal de Trânsito, 
Transportes e Segurança, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 
05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 19 de setembro de 2022.
PORTARIA N.º 37.006 DE 16 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,
1. Considerando o disposto na Lei Federal n.º 191, de 08 de março de 2022, 
que modificou a redação do art. 8º. da Lei Federal n.º 173, de 27 de maio 
de 2020, permitindo o cômputo do período de 28 de maio de 2020 a 31 de 
dezembro de 2021, aos servidores da área da saúde e da segurança pública 
para a aquisição de benefícios atrelados ao tempo de serviço;    
2. Considerando o teor do parecer jurídico da Procuradoria Geral do 
Município exarado no protocolo 2022140960, datado de 19 de maio de 2022, 
acolhido pelo Procurador Geral do Município e pelo Prefeito Municipal;
3. Considerando que a Lei Municipal n.º 14.182 de 08 de junho de 2022, que 
alterou as Leis Municipais, n.º 3.780 de 13 de julho de 2021 e n.º 14.046 de 
02 de dezembro de 2021, assegurou, na forma do §3.º do artigo 8.º, da Lei 
Federal 173, de 27 de maio de 2020,o cômputo do período de 27/05/2020 a 
31/12/2021, para os institutos a que se refere o inciso IX, do art. 8.º da referida 
Lei Federal n. 173/2020, com efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 
2022;
Resolve CONCEDER, a(o) servidor(a) abaixo relacionado(a), prêmio por 
assiduidade, conforme Lei Complementar n.º 05/90, artigo 119, com nova 
redação dada pela Lei Complementar n.º 147 de 14/05/2002 e artigo 4º da 
Lei Complementar nº 609/2019, nos termos do Decreto nº 18.621 de 23 de 
junho de 2020:
ELTON CORAZZA FLORENTINO, Guarda Municipal, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, referente ao período 
aquisitivo de 23/05/2016 a 16/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 17/06/2022 a 16/06/2027.
JOSE ANTONIO CARVALHO, Enfermeiro, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Saúde, referente ao período aquisitivo de 27/11/2016 a 24/07/2022 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 25/07/2022 a 
24/07/2027.
REINALDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR, Guarda Municipal, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 
referente ao período aquisitivo de 18/05/2016 a 11/07/2022 e que deverá ser 
usufruído dentro do período concessivo de 12/07/2022 a 11/07/2027.
RODRIGO ESPIRITO SANTO DE MELLO, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 13/03/2016 
a 06/05/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
07/05/2022 a 06/05/2027.
SILVINHA DE CAMPOS, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Cultura, referente ao período aquisitivo de 11/05/2016 a 
04/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
05/06/2022 a 04/06/2027.
TATIANA FERREIRA, Enfermeiro, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, 
referente ao período aquisitivo de 04/03/2017 a 31/07/2022 e que deverá ser 
usufruído dentro do período concessivo de 01/08/2022 a 31/07/2027.
WALTER HENRIQUE KFOURI, Agente Administrativo, lotado(a) no Gabinete 
do Prefeito, referente ao período aquisitivo de 27/11/2016 a 25/04/2022 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 26/04/2022 a 
25/04/2027.
ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 69/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 82/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e 
instalação de placas fabricadas em ACM 3 mm (alumínio composto) com 
película retrorrefletiva Tipo X segundo NBR ABNT 14644:2013.
Contratada: SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI
Ordem de Fornecimento nº 142/2022, recebida em 14.09.2022. Valor: R$ 
52.000,00.
Prazo de entrega: 60 dias  Prazo de instalação: 15 dias Item: 1
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 70/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 83/2022
Objeto: Aquisição de cabos elétricos de 25mm² para reposição no 
almoxarifado do SeMAE.
Contratada: ANDERSON ALBERTO ROSATI ME 
Ordem de Fornecimento nº 149 de 08.09.2022 recebida em 16.09.2022. 
Valor: R$ 32.200,00.
Prazo de entrega: 60 dias.
Itens: 1, 2 e 3.
José Roberto Biroli – Superintendente Interino do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 – PROCESSO 
SICOM 3314/2022
Objeto: Aquisição de tubos e conexões em PVC e acessórios para utilização 
em manutenção dos reatores UASB da ETE Rio Preto.Sessão pública 
realizada on line no dia 08.09.2022, com continuidade no dia 14.09.2022, 
sendo adjudicado o objeto à vencedora HIDROTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI para os itens 1 e 2, e à vencedora RIB COMÉRCIO DE MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA para o item 3. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 – 
PROCESSO SICOM 3314/2022
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, não vis-
lumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 16.09.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022 – PROCES-
SO SICOM 3316/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva incluindo no valor do contrato o for-
necimento de peças e materiais necessários às manutenções, higienização, 
desinstalação, reinstalação e recarga de gás em aparelhos condicionadores 
de ar do SeMAE tipo janela e tipo split hi-wall.
Sessão pública realizada on line no dia 13.09.2022, sendo adjudicado o ob-
jeto à vencedora JÉSSICA SABINO 42087310874 para o item. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022 – 
PROCESSO SICOM 3316/2022
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, não vis-
lumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 16.09.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2021 - PREGÃO 
ELETRÔNICO 69/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 86/2021. 
Contratada: SOMPO SEGUROS S.A.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução na contratação de seguromultir-
risco, L.M.I prédio e conteúdo, com cobertura para incêndio, raio, explosão 
e riscos diversos, para os edifícios próprios ou locados, conforme locais e 
condições descritas no Termo de Referência.
Valor Total: R$ 58.764,69   Prazo: 12 meses   Data da assinatura: 
15.09.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S.J. Rio Preto, 19.09.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do 
SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 13
DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.
Publica a relação das autoridades sanitárias em exercício de suas funções 
fiscalizadoras em todos os locais sujeitos à legislação sanitária, revogando as 
disposições em contrário.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saúde, do Município 
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de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 15.960 
de 06 de Outubro de 2011.
Resolve:
Art. 1º - A Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenadoria de Vigilância Sanitária, torna pública a relação das 
autoridades sanitárias em exercício de suas funções fiscalizadoras em todos os locais sujeitos à legislação sanitária, 
mediante exibição de credencial devidamente autenticada, no âmbito deste município, em cumprimento ao art. 129 e 
art. 132 e seus §§, da lei Municipal nº 13.509 de 15 de Junho de 2020:

Credencial Nome RG Cargo

02 Stefanni Paulla Costa Silva Novais 44.746.963-0
Analista em Vigilância Sanitária - 
Arquiteta

03 Mateus Augusto de Andrade de Souza 46.580.638-7
Analista em Vigilância Sanitária - 
Biólogo

04 Ana Lígia Pereira Santos 29.394.369-2
Analista em Vigilância Sanitária – 
Farmacêutica

05 Ellen Cristina Royo 29.838.306-8 Enfermeira

06 Helen Cristina Prado de Barros Andrade 20.981.288-X Farmacêutica

07 Flávia Alline de Queiroz Scarano 27.998.778-X Enfermeira

08 Vivian Bruna Vieira Marçal 33.098.480-9 Enfermeira

09 Vivian Boter Bergamasco 35.182.989-1
Analista em Vigilância Sanitária – 
Bióloga

10 Karina Elias de Souza 29.391.462-X Engenheira Sanitária

11 Viviane Thomazine Trotti 43.718.730-5
Analista em Vigilância Sanitária – 
Enfermeira

12 Olivia Mei Pelinson 35.161.935-5
Analista em Vigilância Sanitária – 
Engenheira de Alimentos

13 Aline Lima Cypriano 43.977.863-3
Analista em Vigilância Sanitária – 
Farmacêutica

14 Ana Carla Silva Bromati 29.406.016-9
Analista em Vigilância Sanitária – 
Farmacêutica

15 Luis Flávio Vani Amaral 19.872.007 Médico Veterinário

16 Débora Maria Junqueira de Carvalho 12.402.832-9 Administradora Hospitalar

17 Jackieline Sampaio Steinle 27.298.627-6
Analista em Vigilância Sanitária – 
Médica Veterinária

18 Andriela Akemi da Silva Mashiba Zerlin 28.654.051-4 Farmacêutica

19 Luiz Felipe Lima Panizzi 28.154.654-9
Analista em Vigilância Sanitária – 
Engenheiro Químico

25 Cristiana do Amaral 25.421.804-0 Enfermeira

27 Danieli Yamamoto da Silva 32.282.933-1 Enfermeira

28 Liane Casagrande 20.015.561-1 Bióloga

29 Michele Nakao 33.460.397-3 Nutricionista

30 Sônia Regina da Silva Madlum 7.120.691-7 Cirurgiã Dentista

31 Fernanda Malaquias Mourão 12.971.363-6 Farmacêutica

35 Luciane Bilia de Moraes 29.504.129-8 Médica Veterinária

36 Miriam Wowk dos Santos Silva 18.879.630-7 Farmacêutica

43 Cláudia Pelissoni Soler Pereira da Silva 18.098.583-8 Farmacêutica

Art. 2º - Esta Portaria será publicada por afixação na mesma data e local de costume, e, em Diário Oficial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a PORTARIA Nº 06 DE 22 DE JULHO DE 2022.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IGUALDADE RACIAL
PORTARIA Nº 006/2022
Ref. Nomeação de Gestora de Políticas de Igualdade Racial 
A Secretária Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, no uso de suas atribuições legais, na 
qualidade de gestora das Políticas Municipais para Mulheres, Pessoas com Deficiência e Igualdade Racial, resolve: 
Art. 1º DESIGNA Bárbara Lais Barbosa da Silva, servidora de carreira, matrícula 57157, para a  função de Gestora da 
seção de Políticas de Promoção de Igualdade Racial desta pasta.
Art. 2º Esta Portaria surtirá seus efeitos legais a partir de sua publicação.
São José do Rio Preto/SP, 19 de setembro de 2022.
Maria Cristina de Godoi Augusto
Secretária Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – PROTOCOLOS DEFERIDOS (12/09 a 16/09/2022)
PROTOCOLO REQUERENTE

5648-22-SJP-HAB ADA MARIA DE ASSIS E SILVA

10067-22-SJP-AUT ADALBERTO VIANA SILVEIRA...

2022127998 ADILSON BONETO DA SILVA

9997-22-SJP-HAB ADRIAN GODOI FONTES

9795-22-SJP-EDI AILTON ENIO GIACCHETTO

8449-22-SJP-HAB AIRTON NOVELLI

6360-22-SJP-HAB ALEX AIDAR REIS, ANA CAR...

8061-22-SJP-HAB ALEXANDRE MIGUEL SANTOS ...

9292-22-SJP-HAB ALMIR BIZERRA GONÇALVES,...

8440-22-SJP-VIA ALUIZIO DE PAIVA ROSSI

8442-22-SJP-VIA ALUIZIO DE PAIVA ROSSI

10306-22-SJP-VIA AMADOR VICENTE

10430-22-SJP-ALV AMALHA VILEIDE DO NASCIMENTO

10032-22-SJP-ALV ANDERSON ZANON PAZZINI, ...

10199-22-SJP-VIA ANDRESSA DUARTE BRAGA DO...

10196-22-SJP-VIA ANDREY DUARTE BRAGA

8566-22-SJP-HAB ANGELO MANOEL PRIETO

10247-22-SJP-HAB ANNE CAROLINE MARTINEZ

9173-22-SJP-ALV ANTONIO MARCOS ALMEIDA SANTOS

10019-22-SJP-ALV APARECIDA PERPÉTUA DE CA...

10358-22-SJP-VIA ARLETE GADELIA DOS SANTO...

10138-22-SJP-ACE AUTO ESCOLA DE MAIO RIO ...

8175-22-SJP-ALV BEATRIZ CRISTINA RODRIGUES GONÇALVES

7095-22-SJP-VIA BRBENS CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRAÇÃO

10176-22-SJP-EDI CALIL EID MARQUES

9769-22-SJP-VIA CARLOS ALBERTO AUED

10069-22-SJP-VIA CARLOS ALBERTO MAZZOTA FILHO

8977-22-SJP-ALV CARLOS EDUARDO DA SILVA CULTOLO, CAROLINA VITORIA CERON CULTOLO

10040-22-SJP-ALV CARLOS GOMES SANTONI, DO...

1566-22-SJP-HAB CARLOS PERCILIANO GAUDEN...

10006-22-SJP-VIA CARLOS PEREIRA DA SILVA

7915-22-SJP-HAB CARLOS RAMOS GONÇALVES, ...

9233-22-SJP-HAB CARLOS ROBERTO REIS DA SILVA, ROSEMEIRE RODRIGUES

9243-22-SJP-VIA CARMO FELICIANO BORGES

9378-22-SJP-VIA CARMO FELICIANO BORGES

9374-22-SJP-VIA CARMO FELICIANO BORGES

8351-22-SJP-ALV CELESTINA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

10380-22-SJP-VIA CELSO DA SILVA MARTIL, FABIA CRISTINA CARDOSO MARTIL

09

9994-22-SJP-EDI CEM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

7026-22-SJP-ALV CLAUDEMIR NEVES DE AZEVE...

9464-22-SJP-VIA CLAUDEMIR RODRIGUES, SANDRA REGINA FALCO RODRIGUES

9015-22-SJP-ALV CLAUDENIR APARECIDO MARTINS

9679-22-SJP-ALV CLEITON ROBERTO QUEIROZ DE OLIVIEIRA

8422-22-SJP-ACE CROMO-TECH CROMAÇÃO LTDA

9157-22-SJP-HAB CYNTIA RODRIGUES DOS SANTOS

9844-22-SJP-HAB DANIEL CRAVO BORSATO

8049-22-SJP-HAB DANIEL PEREIRA SANTOS, MEIRIELE VENÂNCIA PEREIRA

10037-22-SJP-ACE DANIELA PENHARVEL LTDA

9991-22-SJP-HAB DAVI PERPETUO DOS SANTOS...

9502-22-SJP-HAB DENISE CHICOLE CARRIERI,...

4949-22-SJP-HAB DEVAIR APARECIDO MORILHA...

4947-22-SJP-ALV DEVAIR APARECIDO MORILHA...

10203-22-SJP-VIA DOUGLAS SILVA SALLES

1288-22-SJP-HAB DUARTE FAVA EMPREENDIMEN...

1398-22-SJP-LCO DUARTE FAVA EMPREENDIMEN...

1372-22-SJP-ALV DUARTE FAVA EMPREENDIMEN...

10107-22-SJP-VIA EDGARD CURTI

9218-22-SJP-HAB EDIMARA SALDANHA DA SILVEIRA

9217-22-SJP-ALV EDIMARA SALDANHA DA SILVEIRA

9219-22-SJP-LCO EDIMARA SALDANHA DA SILVEIRA

10456-22-SJP-ACE EDUARDO FREDERICO DA SIL...

7623-22-SJP-HAB EDUARDO TOMIA TOYAMA, IS...

9990-22-SJP-ALV EMERSON ROMERO DE OLIVEI...

10090-22-SJP-VIA ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA E RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

8884-22-SJP-HAB
8881-22-SJP-ALV

EZEQUIEL SOARES DE SOUZA, DURCILEI APARECIDA BEZERRA BARBOSA, QUEILA 
CRISTINA DE SOUZA, SIMONE SOARES DA COSTA SOUZA, DIELLI BEZERRA DE 
SOUZA, JOAQUIM DE SOUZA

8231-22-SJP-HAB FABIO RENATO LOURENÇO, E...

8226-22-SJP-HAB FABIO RENATO LOURENÇO, E...

8373-22-SJP-HAB FABRICIO PAVIN LASSI, ERIKA REGINA CERVANTES LASSI

8626-22-SJP-ALV FERNANDO CESAR BRABO BEZERRA

635-22-SJP-ALV FERNANDO MAURO LOOSLI, G...

9250-22-SJP-HAB FERNANDO MONTEIRO RODRIG...

8405-22-SJP-EDI FERNANDO MOTTA RUNHA SAN...

10278-22-SJP-EDI FERNANDO RODRIGO BARBOSA...

9677-22-SJP-ALV FLAVIO NOGUEIRA TIMOSSI

10252-22-SJP-VIA FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO,ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA

5397-22-SJP-ALV FUNDACAO LIBERO BADARO DE ENSINO,ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURA

8540-22-SJP-ACE G DE T GOES ESTETICA

9347-22-SJP-VIA GABRIELE FREITAS COSTA

9184-22-SJP-ALV GABRIELE FREITAS COSTA

9276-22-SJP-ALV GILBERTO APARECIDO BARSOTTI

8586-22-SJP-ALV GILBERTO BUTINHON

10064-22-SJP-HAB GISELE GAMARRA DE OLIVEIRA ANDRADE

9236-22-SJP-HAB GLEISSE COUTO SILVA

10441-22-SJP-VIA GREGORY FERREIRA VERRO

9873-22-SJP-VIA GUILHERME DE JESUS MENEZ...

9872-22-SJP-VIA GUILHERME DE JESUS MENEZ...

6763-22-SJP-ALV GUILHERME FERRO DA SILVA

10349-22-SJP-VIA GUILHERME OLIANI VIEIRA DA SILVA, RAQUEL CRISTINA TROVO HIDALGO

8821-22-SJP-SUB GUIRRO IMOVEIS SPE LTDA

5634-22-SJP-ALV GUIRRO IMÓVEIS SPE LTDA.

10363-22-SJP-EDI HELIO SHIMOKOMAKI

9427-22-SJP-HAB HENRIQUE GUEDES LIMEIRA

9225-22-SHP-ACE INSTITUTO DE MÚSICA E ARTES BIZET LTDA ME

9676-22-SJP-EDI INSTITUTO DE NEUROLOGIA ...

10539-22-SJP-ACE INSTITUTO MDC - MINHA DE...

10569-22-SJP-VIA IRMAOS BARBIERO INDUSTRI...

7312-22-SJP-ALV ISABELA NEVES THEODORO

9497-22-SJP-HAB ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES...

9499-22-SJP-VIA ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES...

9494-22-SJP-ALV ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES...

8855-22-SJP-HAB JACQUELINE MARIA DE CARVALHO MAIA

8852-22-SJP-ALV JACQUELINE MARIA DE CARVALHO MAIA

8851-22-SJP-HAB JACQUELINE MARIA DE CARVALHO MAIA

9588-22-SJP-SUB JOÃO LUCAS SOARES DE SOUSA

9987-22-SJP-VIA JOSE ALTINO

10194-22-SJP-ALV JOSÉ ALVES DE ALMEIDA NETO

8665-22-SJP-HAB JOSÉ APARECIDO ALVES GOULARTE

9235-22-SJP-LCO JOSÉ BONELLI, VLADETE BARROS BONELLI

9234-22-SJP-HAB JOSÉ BONELLI, VLADETE BARROS BONELLI

9232-22-SJP-ALV JOSÉ BONELLI, VLADETE BARROS BONELLI

9803-22-SJP-VIA JOSE CARLOS BIN JUNIOR, ...

9802-22-SJP-VIA JOSE CARLOS BIN JUNIOR, ...

8607-22-SJP-ACE JOSÉ EDUARDO DE MELLO, R...

7632-22-SJP-VIA JOSE EDUARDO ROMA JUNIOR

7630-22-SJP-ALV JOSE EDUARDO ROMA JUNIOR

10381-22-SJP-VIA JOSIELE DOS SANTOS OLIVEIRA

9955-22-SJP-ALV JULIO CESAR ALVES DE NOV...

8815-22-SJP-HAB KELLY CRISTINA HONOSTORI...

9680-22-SJP-ACE LEANDRO SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA

6819-22-SJP-ALV LEONARDO ANTONIO DE CASTRO PERES

10305-22-SJP-ALV LEONARDO CARLOS INACIO

8490-22-SJP-HAB LERIANE LEMES DE CARVALHO

8701-22-SJP-ACE LGR CONSTRUTORA LTDA

10017-22-SJP-ALV LÍGIA CARLA BUENO

8369-22-SJP-HAB LILIAN MARA ORIVES SANTA...

8886-22-SJP-ALV LUCAS CROCIATI MEGUINS

10313-22-SJP-VIA LUCIA HELENA BONALUME TACITO
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10337-22-SJP-VIA LUCIANA MARIA DA SILVA

9739-22-SJP-VIA LUCIANA MARIA DA SILVA

10131-22-SJP-HAB LUCIANO SEBASTIÃO

10343-22-SJP-VIA LUIZ BENEDITO TAVARES

10342-22-SJP-VIA LUIZ D’ALMEIDA TAVARES

7176-22-SJP-HAB LUIZ DIAS MEDRADO

10443-22-SJP-ALV LUIZ GUSTAVO COLTURATO

9957-22-SJP-HAB LUIZ HUMBERTO DE MORAES

10001-22-SJP-ALV LUIZA CARLOS LIGEIRO, ROSANGELA APARECIDA DE FREITAS LIGEIRO

7256-22-SJP-HAB MAICO PEREZ GAMITO

9871-22-SJP-ALV MANOEL DOURADO DE CARVAL...

9161-22-SJP-HAB MARCELO AUGUSTO RODRIGUES PRADO, CARLA ELIZA DE MARCHI PRADO

10290-22-SJP-VIA MARCELO BRAMBILA

10248-22-SJP-VIA MARCELO BRAMBILA

7888-22-SJP-ACE MARCELO TRUZZI OTERO

8225-22-SJP-ALV MARCOS ANTONIO CORTEZ

9935-22-SJP-HAB MARCOS APARECIDO VIEIRA ...

9043-22-SJP-ALV MARCOS PAULO PANZERI DE OLIVEIRA

8825-22-SJP-HAB MARIA DE FÁTIMA JERÔNIMO DA SILVA FERREIRA

4015-22-SJP-APR MARIA LUCIA ATIQUE GABRIEL

9492-22-SJP-ALV MARIA OSVALDA PRATA STRA...

10237-22-SJP-VIA MARIEL ELIZ BRUNO NARCISO

9967-22-SJP-ALV MARYELLE FERREIRA DA SILVA

6269-22-SJP-ALV MAURÍCIO VENANCIO

6082-22-SJP-ALV MC 100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

6076-22-SJP-ALV MC 100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

6080-22-SJP-ALV MC 100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

5985-22-SJP-PRO MC 100 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

8031-22-SJP-HAB MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA

8538-22-SJP-ALV METRÓPOLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

8032-22-SJP-HAB MYRIAM RODRIGUES DE GODOY MOREIRA

8027-22-SJP-VIA MYRIAM RODRIGUES DE GODOY MOREIRA

8030-22-SJP-ALV MYRIAM RODRIGUES DE GODOY MOREIRA

9596-22-SJP-ALV NATHALIA AUGUSTO DE OLIV...

9859-22-SJP-VIA NELSON DA ROCHA FRADE

9665-22-SJP-ALV NILVA ALVES CINTRÃO

10132-22-SJP-VIA NIVIA APARECIDA GOMES SIQUEIRA

9282-22-SJP-EDI OASIS RIO PRETO ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS S/A

10254-22-SJP-VIA OCTÁVIO AUGUSTO LOURENÇO LUZ

773-22-SJP-ALV OCTAVIO FERNANDES JUNIOR

9206-22-SJP-HAB ODERCI FERNANDO PARRO, C...

8713-22-SJP-HAB ORLANDO MEDEIROS SANTONI NETO

9342-22-SJP-EDI OTAVIO DIAS JUNIOR

8463-22-SJP-ALV OTAVIO DIAS JUNIOR

2022000268360 PALESTRA ESPORTE CLUBE

9395-22-SJP-HAB PAULO RENATO RODRIGUES DA ROCHA

9192-22-SJP-ALV PAULO SERGIO PORTO

9455-22-SJP-ALV PAULO VITOR SALVADOR, MARISA APARECIDA CARVALHO SALVADOR

7906-22-SJP-HAB PÉTALA RIBEIRO SCANFERLA

9145-22-SJP-ACE PIGNATARO E QUEIROZ ESCR...

6794-22-SJP-HAB RAFAEL NOGUEIRA GIMENES, GISELE CAROLINE GUERRA GIMENES

9734-22-SJP-HAB RAFAEL RUBIATI SCALVENZI

9733-22-SJP-ALV RAFAEL RUBIATI SCALVENZI

6839-22-SJP-HAB RENATA DO AMARAL SILVA PEREIRA, VALTERLINO NUNES PEREIRA JUNIOR

10228-22-SJP-ALV RICARDO CONTI COSTA

10016-22-SJP-ALV RODRIGO ARCANGELO PADULA

9079-22-SJP-ALV RODRIGO DANIEL PEREIRA D...

5638-22-SJP-ALV ROSMEIRE PIACENTI BARBOS...

5156-22-SJP-ACE SARAH LARISSA MAGRINI ALVES

10464-22-SJP-EDI SERGIO LUIZ ANTONIO DAUR...

9376-22-SJP-ALV SGHS TRANSPORTES LTDA

2763-22-SJP-HAB SIDNEY TOLOI

9473-22-SJP-ALV SILVIO CARLOS SOUZA JUNIOR

10079-22-SJP-ALV SIMONE BOROTA

9599-22-SJP-ALV SIRLEI BADIOL DOS SANTOS

9694-22-SJP-HAB SORAIA ROGÉRIA FAQUIN BE...

9988-22-SJP-HAB SORAIA ROGÉRIA FAQUIN BEZERRA, ADRIANO MARCELINO BEZERRA

9500-22-SJP-ALV SUCCESPAR REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A

10477-22-SJP-VIA SULEIMA PAULA ZANOVELLO

9919-22-SJP-ALV SUPER FACIL ASSESSORIA DE VENDAS CORRETORA DE IMOVEIS E DE SEGUROS 
LTDA

8723-22-SJP-HAB THAMIRYS RATTIGUERI DONA...

7218-22-SJP-VIA THIAGO ZANETTI DOS SANTO...

8862-22-SJP-ACE ULISSES DA SILVA GOMES

10356-22-SJP-HAB VAGNER CHAVES DA SILVA, ...

10479-22-SJP-VIA VALDINEI JOSÉ CICON

10345-22-SJP-VIA VALDINEI JOSÉ CICONI

7230-22-SJP-VIA VALTER DE POLI, KELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS POLI

7228-22-SJP-ALV VALTER DE POLI, KELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MARTINS POLI

10200-22-SJP-VIA VALTER LUIS DE ALMEIDA, ...

3725-22-SJP-ALV VARDEMIR ANTONIO MARASCA...

9557-22-SJP-ALV VICTOR ALEXSANDER A DE T...

9832-22-SJP-VIA VILMA APARECIDA BANZATT...

9959-22-SJP-VIA VILMA APARECIDA BANZATTO...

10201-22-SJP-ACE VINÍCIUS TIAGO MORENO PIRANI

9974-22-SJP-ALV WALTER RODRIGUES DA SILVA

10287-22-SJP-ALV WASHINGTON DE ARRUDA

10193-22-SJP-ALV WELERSON APARECIDO DE SOUSA, TAINÁ GOMES COSTA DE SOUSA

7061-22-SJP-HAB WILLIAN ARAUJO CORREA

10212-22-SJP-ALV YOSHIAKI KAWASHIMA, EMIK...

10155-22-SJP-ACE ZINCO RIO ZINCAGEM LTDA
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6903-22-SJP-HAB ANA CARLA PACHECO

10407-22-SJP-PRO ARLETE GADELIA DOS SANTO...

10180-22-SJP-ALV ASSOCIAÇÃO CASA DE CARID...

10179-22-SJP-ALV ASSOCIAÇÃO CASA DE CARID...

10478-22-SJP-ACE AUTO POSTO ITAIPU BASSIT...

10136-22-SJP-VIA CARLOS GOMES SANTONI, DO...

10605-22-SJP-VIA CARLOS JOSÉ SIQUEIRA

7089-22-SJP-LCO CASA DE SAÚDE SANTA HELE...

9410-22-SJP-ACE DEYVIS MOREIRA AGRA SIQU...

10597-22-SJP-VIA ECCO-SPOTTI ENGENHARIA L...

10370-22-SJP-ALV ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ...

10400-22-SJP-VIA ERIKA CAVALCANTI OKUTA

10607-22-SJP-VIA FABIO RENATO LOURENÇO, E...

10024-22-SJP-ALV FLAVIA ROBERTA FERRARINI...

9585-22-SJP-DIR INSTITUTO MDC - MINHA DE...

8555-22-SJP-ALV JOÃO SYLVIO CAMOLESI, YA...

8548-22-SJP-HAB JOÃO SYLVIO CAMOLESI, YA...

10422-22-SJP-BIC JOSÉ ANTONIO LOPES

7264-22-SJP-EDI LINO CANDIDO DE OLIVEIRA

8393-22-SJP-ALV LINO CANDIDO DE OLIVEIRA...

8394-22-SJP-HAB LINO CANDIDO DE OLIVEIRA...

10344-22-SJP-VIA LISBOA - RIO PRETO EMPRE...

7967-22-SJP-VIA MAICO PEREZ GAMITO

9606-22-SJP-COP MILENE DE SOUSA CECILIO ...

2608-22-SJP-HAB RAPHAEL SAVERIO SPOZITO,...

10253-22-SJP-ACE ROSA MARIA DE FARIA

10259-22-SJP-SUB ROSIANE APARECIDA MAINO

10210-22-SJP-SUB ROSIANE APARECIDA MAINO

10549-22-SJP-VIA RUI CARLOS GIORGI

10409-22-SJP-BIC RUI CARLOS GIORGI

10573-22-SJP-VIA SANDRO SPOTTI

10499-22-SJP-GER SAULO ALVES VIEIRA, ELVI...

954-22-SJP-ALV SUCCESPAR REAL ESTATE DE...

10444-22-SJP-BAI THATIANE MARCOS VIT

10357-22-SJP-VIA VALDINEI JOSÉ CICONI

10552-22-SJP-VIA YASMIN VALLESI EUGENIO

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

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
IMEDI INSTITUTO MEDICO DE PATOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA 01399/22 AIF-P-H 000179

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO

RECICK-UP DESMONTE E COMERCIO DE PECAS USADA LTDA 01341/20 20 UFM AIP-A-S 000226

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR NOTIFICAÇÃO

ALESSANDRO RODRIGUES 01905/20
1.259,20 (UM MIL, DUZENTOS E 

CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE 
CENTAVOS)

NRM-P-C 000111

ANDRE RONADO MARQUES 
13339513880 02034/20

2.518,40 (DOIS MIL, QUINHENTOS 
E DEZOITO REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS)

NRM-P-H 
000049

BENEDITO EUGENIO MOREIRA 01907/20
1.259,20 (UM MIL, DUZENTOS E 

CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE 
CENTAVOS)

NRM-P-C 000112

BRENO HENRIQUE COSTA DA 
SILVA 01945/20

3.777,60 (TRÊS MIL, SETECENTOS E 
SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA 

CENTAVOS)
NRM-P-A 000116

C H L SILVA PASTELARIA 01919/20 3.148,00 (TRÊS MIL, CENTO E 
QUARENTA E OITO REAIS)

NRM-P-C 
000106

C TADASHI AKASAKI FILHO ME 01878/20
1.259,20 (UM MIL, DUZENTOS E 

CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE 
CENTAVOS)

NRM-P-A 000117

CASA DE REPOUSO R J 
CASTELO RESIDENCIA 
ASSISTIDA PARA IDOSO LTDA

01965/20 107.032,00 (CENTO E SETE MIL E 
TRINTA E DOIS REAIS)

NRM-S-V 
000080

CENTRO DE ENDOSCOPIA RIO 
PRETO S/S LTDA 01913/20

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

CENTAVOS)

NRM-P-C 
000107

CLEIDE BARBOSA PIRES 01903/20 1.204,80 (UM MIL, DUZENTOS E 
QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) NRM-P-C 000113

COMPLEXO IGUATEMI RIO 
PRETO 01875/20 2.409,60 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
NRM-P-C 
000108

DENILSON BILIATO 
PRESENTES 01957/20

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

CENTAVOS)
NRM-P-A 000119

EDU VEICULOS LTDA 02024/20
2.833,20 (DOIS MIL, OITOCENTOS 
E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE 

CENTAVOS)

NRM-P-H 
000050

FABIO LOUREIRO DOS 
SANTOS 22734033801 01956/20

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

CENTAVOS)
NRM-P-A 000120

FILETTO NE ALIMENTOS LTDA 
EPP 01888/20

3.777,60 (TRÊS MIL, SETECENTOS E 
SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA 

CENTAVOS)
NRM-P-A 000118

GILDAZIO DOS SANTOS 
OLIVEIRA 01872/20 1.204,80 (UM MIL, DUZENTOS E 

QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)
NRM-P-C 
000109

INES DE SOUSA CAETANO 
27693364870 01969/20

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

CENTAVOS)
NRM-P-C 000110

IRACEMA GONÇALVES 
CARRIEL 01899/20

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

CENTAVOS)
NRM-P-C 000114

JO CALÇADOS LTDA 01926/20 1.204,80 (UM MIL, DUZENTOS E 
QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) NRM-P-C 000115

JOSE APARECIDO PICOLO & 
CIA LTDA EPP 01963/20

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

CENTAVOS)
NRM-P-A 000121

JOTA RP PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE 
CONTABILIDADE EIRELI ME

01944/20
1.259,20 (UM MIL, DUZENTOS E 

CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE 
CENTAVOS)

NRM-P-A 000119

L H BORGES GRAFICA 01887/20
1.259,20 (UM MIL, DUZENTOS E 

CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE 
CENTAVOS)

NRM-P-A 000122

MARCIO FERREIRA 
TSUCHIKIRI ME 01972/20

3.777,60 (TRÊS MIL, SETECENTOS E 
SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA 

CENTAVOS)

NRM-P-H 
000051
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MD VAREJO DE ARTIGOS DE 
OTICOS LTDA 01627/20

2.518,40 (DOIS MIL, QUINHENTOS 
E DEZOITO REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS)

NRM-P-H 
000048

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO CANCELADOS E ARQUIVADOS

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

SELARIA CAMPOLINA LTDA ME 01399/20 AIF-A-N 000224

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

ROBERTA DE NADAI ME 01412/20 AIF-S-H 0000141

S O S DROGARIA PAULISTA LTDA ME 02133/20 AIF-P-H 000084

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO EDITAL REFERENTE AO DIA 16/09/2021. 
ONDE CONSTOU:
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ANIMAIS LTDA 01393/22 AIF-S-Q 000001

DEVE CONSTAR:
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
CENTRO DE DIAGNOSTICO DE ANEMIAS LTDA 01393/22 AIF-S-Q 000001

São José do Rio Preto, 20 de Setembro de 2022.
Karina Elias de Souza
Gerente da Vigilância Sanitária
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CONVOCAÇÃO 
 

                    Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Extraordinária 

deste Conselho, que será realizada no dia 21/09/2022, quarta-feira, na sala de reuniões do 

Conselho Municipal de Saúde, sito na Rua Santo André nº 504, Jardim Europa, em primeira 

convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada o número legal de conselheiros para 

instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será realizada em segunda 

convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

 

ORDEM DO DIA: 

 
I. Apreciação do Plano de Trabalho da Organização Social FUNFARME, vencedora do 

chamamento público (Processo Administrativo 12.281/2022) para o gerenciamento, 

operacionalização e execução das ações e serviços do Hospital Municipal Domingo 

Marcolino Braile, através de contrato de gestão – Aldenis A. Borim. 

 

 

 

 

 
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022. 

 
 

 

       
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu
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   EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  
 

PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTO URBANO   
 

 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL – REURB-S 
 
NUCLEO INFORMAL: LOTEAMENTO SANTA EDWIRGES   
 
MATRICULA Nº 62.869 DO 1º DO CRI DE S. J. DO RIO PRETO 
 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 

no CNPJ/MF sob n°. 45.728.326/0001-78, neste ato representada pela Sra. LUCIANI CRISTINA 

MARTINELLI GIMENES, brasileira, casada, portadora do RG. nº 24.504.599-5 SSP/SP e CPF nº 

195.711.768-00, Prefeita Municipal, nos termos do artigo 31, § 5°, da Lei Federal n°. 13.465/17, 

relativo à Regularização Fundiária de Interesse Específico - Reurb-E do Loteamento denominado 

“SANTA EDWIRGES”, inscrita na matricula de nº 62.869 do 1º CRI de São Jose do Rio Preto, 

Município de Guapiaçu, que tem como acesso principal a Estrada Municipal GPI 125, NOTIFICA, 

com base a Lei Federal nº 13.465, de 17 de julho de 2017, e seu Decreto Regulamentado nº 9.310, de 

15 de março de 2018, todos os titulares de domínio, os responsáveis pela implantação do referido 

núcleo e os confinantes, para que apresente impugnação dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados 

da data de publicação do presente Edital.  

 

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa Senhoria, será 

interpretada como concordância com a Reurb-S, procedendo-se todas as medidas necessárias para a 

Regularização do loteamento supra mencionado. 
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PROJETO URBANÍSTICO DE REGULARIZAÇÃO  
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MEMORIAL DESCRITIVO DA GLEBA 

 
O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever uma área, é constituída pela Matrícula nº 62.869 - 
1° C R I, situada no Município de Guapiaçu, Comarca de São José do Rio Preto – SP, consta pertencer aos 
proprietários Francisco Carlos Navarro e s/m Solange Regina Basílio Navarro e José de Oliveira Barbosa e s/m 
Sandra Mara da Costa Barbosa, tendo suas linhas de divisa de acordo com a seguinte descrição: Tem início no 
ponto 01, definido pela coordenada plana UTM (E = 680.927,55 m; N = 7.708.365,23 m), utilizando o Datum 
Sirgas 2000, fuso 22 S, Meridiano Central - 51, deste segue confrontando com o imóvel, Matrícula 66.947 - 1º C 
R I, dos proprietários Thiago das Neves Fernandes e Paula das Neves Fernandes, com uma distância de 39,889 
metros e azimute 1°43’06.35” até o ponto 02, o mesmo segue confrontando com o imóvel, Matrícula 66.947 - 1º 
C R I, dos proprietários Thiago das Neves Fernandes e Paula das Neves Fernandes, com uma distância de 62,72 
metros e azimute 356°23’11.45” até o ponto 03, o mesmo segue confrontando com o imóvel, Matrícula 66.947 - 
1º C R I, dos proprietários Thiago das Neves Fernandes e Paula das Neves Fernandes, com uma distância de 
62,89 metros e azimute 355°30’44.19” até o ponto 04, o mesmo segue confrontando com o imóvel, Matrícula 
66.947 - 1º C R I, dos proprietários Thiago das Neves Fernandes e Paula das Neves Fernandes, com uma 
distância de 5,07 metros e azimute 302°08’18.13” até o ponto 05, o mesmo segue confrontando com o imóvel, 
Matrícula 66.947 - 1º C R I, dos proprietários Thiago das Neves Fernandes e Paula das Neves Fernandes, com 
uma distância de 80,06 metros e azimute 356°37’43.04” até o ponto 06, o mesmo segue confrontando com o 
imóvel, Matrícula 66.947 - 1º C R I, dos proprietários Thiago das Neves Fernandes e Paula das Neves Fernandes, 
com uma distância de 4,00 metros e azimute 86°55’34.89” até o ponto 07, o mesmo segue confrontando com o 
imóvel, Matrícula 66.947 - 1º C R I, dos proprietários Thiago das Neves Fernandes e Paula das Neves Fernandes, 
com uma distância de 37,87 metros e azimute 355°29’43.22” até o ponto 08, o mesmo segue confrontando com 
o imóvel, Matrícula 66.947 - 1º C R I, dos proprietários Thiago das Neves Fernandes e Paula das Neves 
Fernandes, com uma distância de 70,66 metros e azimute 356°54’47.62” até o ponto 09, o mesmo segue 
confrontando com o imóvel, Matrícula 66.947 - 1º C R I, dos proprietários Thiago das Neves Fernandes e Paula 
das Neves Fernandes, com uma distância de 39,34 metros e azimute 356°41’46.44” até o ponto 10, o mesmo 
segue confrontando com o imóvel, Matrícula 66.947 - 1º C R I, dos proprietários Thiago das Neves Fernandes e 
Paula das Neves Fernandes, com uma distância de 40,34 metros e azimute 356°25’28.98” até o ponto 11, o 
mesmo segue confrontando com o imóvel, Matrícula 66.947 - 1º C R I, dos proprietários Thiago das Neves 
Fernandes e Paula das Neves Fernandes, com uma distância de 55,32 metros e azimute 356°53’13.10” até o 
ponto 12, o mesmo segue confrontando com o imóvel, Matrícula 66.947 - 1º C R I, dos proprietários Thiago das 
Neves Fernandes e Paula das Neves Fernandes, com uma distância de 72,51 metros e azimute 110°53’55.05” até 
o ponto 13, o mesmo segue confrontando com o imóvel, Matrícula 66.947 - 1º C R I, dos proprietários Thiago 
das Neves Fernandes e Paula das Neves Fernandes, com uma distância de 44,60 metros e azimute 111°18’51.45” 
até o ponto 14, o mesmo segue confrontando com o imóvel, Matrícula 66.947 - 1º C R I, dos proprietários 
Thiago das Neves Fernandes e Paula das Neves Fernandes, com uma distância de 27,94 metros e azimute 
111°05’34.88” até o ponto 15, o mesmo segue confrontando com o imóvel, Matrícula 66.947 - 1º C R I, dos 
proprietários Thiago das Neves Fernandes e Paula das Neves Fernandes, com uma distância de 55,75 metros e 
azimute 111°33’11.17” até o ponto 16, o mesmo segue confrontando com o imóvel, Matrícula 66.947 - 1º C R I, 
dos proprietários Thiago das Neves Fernandes e Paula das Neves Fernandes, com uma distância de 7,76 metros e 
azimute 112°46’50.12” até o ponto 17, o mesmo segue confrontando com o imóvel, Matrícula 66.947 - 1º C R I, 
dos proprietários Thiago das Neves Fernandes e Paula das Neves Fernandes, com uma distância de 30,99 metros 
e azimute 108°38’15.28” até o ponto 18, deste ponto segue confrontando com o imóvel, Matrícula 62.870 - 1º C 
R I, dos proprietários Elzio de Mello e s/m Maria Roseli Gubolim de Mello, Elzio de Mello Junior e s/m Roseli 
Ruiz de Mello e Edison Luis de Mello e s/m Maria Cecilia de Lima Mello, com uma distância de 78,99 metros e 
azimute 108°38’15.28” até o ponto 19, o mesmo segue confrontando com o imóvel, Matrícula 62.870 - 1º C R I, 
dos proprietários Elzio de Mello e s/m Maria Roseli Gubolim de Mello, Elzio de Mello Junior e s/m Roseli Ruiz 
de Mello e Edison Luis de Mello e s/m Maria Cecilia de Lima Mello, com uma distância de 77,07 metros e 
azimute 106°25’49.56” até o ponto 20, deste ponto segue confrontando com o imóvel, Matrícula 86.317 - 1º C R 
I, do proprietário Luis Carlos Moretti, com uma distância de 49,85 metros e azimute 205°21’07.09” até o ponto 
21, o mesmo segue confrontando com o imóvel, Matrícula 86.317 - 1º C R I, do proprietário Luis Carlos Moretti, 
com uma distância de 9,03 metros e azimute 207°00’28.04” até o ponto 22, o mesmo segue confrontando com o 
imóvel, Matrícula 86.317 - 1º C R I, do proprietário Luis Carlos Moretti, com uma distância de 56,10 metros e 
azimute 205°45’45.26” até o ponto 23, o mesmo segue confrontando com o imóvel, Matrícula 86.317 - 1º C R I, 
do proprietário Luis Carlos Moretti, com uma distância de 10,44 metros e azimute 205°31’46.65” até o ponto 24, 
o mesmo segue confrontando com o imóvel, Matrícula 86.317 - 1º C R I, do proprietário Luis Carlos Moretti, 
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LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA  

 
 

 
 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO DA GLEBA 
 
 

Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto 1, situado nos limite da Rua das Palmeiras, e na 
divisa do imóvel de Matrícula nº 50.458 do 1º C.R.I. de São José do Rio Preto; deste, segue 
confrontando com o imóvel de Matrícula nº 50.458 do 1º C.R.I. de São José do Rio Preto, com os 
seguintes azimutes e distâncias:- 175°52'17" e 63,07 metros, até o ponto 2; 175°12'52" e 12,12 metros, 
até o ponto 3; 176°36'13" e 1,24 metros, até o ponto 4; 95°01'33" e 1,44 metros, até o ponto 5; deste, 
segue confrontando pelos limite da Avenida Ribeirão Claro, com os seguintes azimutes e distâncias:-
204°33'41" e 7,54 metros, até o ponto 6; 204°13'18" e 19,62 metros, até o ponto 7; 204°13'19" e 10,02 
metros, até o ponto 8; 204°13'18" e 9,42 metros, até o ponto 9; 204°13'20" e 10,11 metros, até o ponto 
10; 204°13'18" e 10,12 metros, até o ponto 11; 202°45'35" e 14,97 metros, até o ponto 12; 202°45'35" 
e 15,28 metros, até o ponto 13; deste, segue confrontando pelos limite da Rua da Liberdade, com os 
seguintes azimutes e distâncias:- 284°27'24" e 13,26 metros, até o ponto 14; 288°45'32" e 2,15 metros, 
até o ponto 15; 284°12'41" e 8,93 metros, até o ponto 16; 285°12'36" e 10,84 metros, até o ponto 17; 
285°04'30" e 11,23 metros, até o ponto 18; 284°57'16" e 10,80 metros, até o ponto 19; 284°41'08" e 
10,83 metros, até o ponto 20; 285°28'47" e 11,26 metros, até o ponto 21; 285°21'39" e 10,88 metros, 
até o ponto 22; 285°01'36" e 11,21 metros, até o ponto 23; 284°59'55" e 11,56 metros, até o ponto 24; 
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284°35'11" e 11,01 metros, até o ponto 25; 284°59'05" e 11,14 metros, até o ponto 26; 284°51'40" e 
11,04 metros, até o ponto 27; 284°21'48" e 10,93 metros, até o ponto 28; 284°31'32" e 10,92 metros, 
até o ponto 29; 285°52'29" e 11,00 metros, até o ponto 30; 285°14'25" e 9,06 metros, até o ponto 31; 
286°05'08" e 9,67 metros, até o ponto 32; 285°03'09" e 9,98 metros, até o ponto 33; deste, segue 
confrontando com o imóvel de Matrícula nº 54.511 do 1º C.R.I. de São José do Rio Preto, com os 
seguintes azimutes e distâncias:- 358°00'13" e 9,09 metros, até o ponto 34; 357°44'07" e 17,31 metros, 
até o ponto 35; 266°39'36" e 10,77 metros, até o ponto 36; deste, segue confrontando com o imóvel de 
Matrícula nº 42.604 do 1º C.R.I. de São José do Rio Preto, com os seguintes azimutes e distâncias:- 
356°37'52" e 11,00 metros, até o ponto 37; 356°37'50" e 11,00 metros, até o ponto 38; 356°35'22" e 
11,01 metros, até o ponto 39; 356°35'22" e 11,01 metros, até o ponto 40; deste, segue confrontando 
com o imóvel de Matrícula nº 105.583 do 1º C.R.I. de São José do Rio Preto, com os seguintes 
azimutes e distâncias:- 86°03'56" e 11,61 metros, até o ponto 41; 357°22'55" e 24,71 metros, até o 
ponto 42; deste, segue confrontando pelos limite da Rua das Palmeiras, com o seguinte azimute e 
distância:- 85°53'30" e 12,15 metros, até o ponto 42A; 85°53'30" e 8,15 metros, até o ponto 43; deste, 
segue confrontando com o imóvel de Matrícula nº 42.609 do 1º C.R.I. de São José do Rio Preto, com 
os seguintes azimutes e distâncias:- 175°40'12" e 42,93 metros, até o ponto 44; 94°41'01" e 11,17 
metros, até o ponto 45; deste, segue confrontando com o imóvel de Matrícula nº 50.458 do 1º C.R.I. de 
São José do Rio Preto, com o seguinte azimute e distância:- 94°43'39" e 77,09 metros, até o ponto 46; 
353°57’27" e 56,08 metros, até o ponto 47; deste, segue confrontando pelos limite da Rua das 
Palmeiras, com o seguinte azimute e distância:- 86°06'45" e 12,32 metros, até o ponto 48; deste, 
segue confrontando com o imóvel de Matrícula nº 50.458 do 1º C.R.I. de São José do Rio Preto, com 
os seguintes azimutes e distâncias:- 174°22'47" e 57,88 metros, até o ponto 49; 95°02'05" e 106,87 
metros, até o ponto 50; 355°50'38" e 74,48 metros, até o ponto 51; deste, segue confrontando pelos 
limite da Rua das Palmeiras, com o seguinte azimute e distância:- 85°57'11" e 12,03 metros, até o 
ponto 1, chegando no ponto inicial da descrição deste perímetro; perfazendo uma área de 19.618,85 
metros quadrados. 
 
 
Ficam NOTIFICADOS, também, terceiros interessados para que apresentem impugnação dentro do prazo de 30 
(trinta) dias contados da data de publicação deste Edital. A ausência de impugnação implicará a perda da 
eventual direito de que os notificados titularize sobre o imóvel objeto da Regularização Fundiária de Interesse 
Específico - Reurb-E do núcleo informal denominado Loteamento Boa Esperança, objeto das Matriculas nº 
198.869, 198.868, 105.585, 42.605, 50.458 do 1º CRI de São Jose do Rio Preto.  
 
 
O presente edital encontra-se disponibilizado na sua íntegra no site da Prefeitura Municipal de Guapiaçu em: 
http://www.guapiacu.sp.gov.br.  
 
 

Guapiaçu, 19 de Setembro de 2022.  
 
 
 
 
 

 
 

LUCIANI CRISTINA MARTINELLI GIMENES  
Prefeita Municipal de Guapiaçu 
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com uma distância de 53,47 metros e azimute 205°40’02.64” até o ponto 25, o mesmo segue confrontando com 
o imóvel, Matrícula 86.317 - 1º C R I, do proprietário Luis Carlos Moretti, com uma distância de 22,65 metros e 
azimute 205°50’32.24” até o ponto 26, o mesmo segue confrontando com o imóvel, Matrícula 86.317 - 1º C R I, 
do proprietário Luis Carlos Moretti, com uma distância de 9,03 metros e azimute 206°22’32.30” até o ponto 27, 
o mesmo segue confrontando com o imóvel, Matrícula 86.317 - 1º C R I, do proprietário Luis Carlos Moretti, 
com uma distância de 9,03 metros e azimute 206°22’32.30” até o ponto 28, deste ponto segue confrontando com 
a Estrada Municipal GPI 125, com uma distância de 42,16 metros e azimute 250°42’08.81” até o ponto 29, o 
mesmo segue confrontando com a Estrada Municipal GPI 125, com uma distância de 12,08 metros e azimute 
236°53’42.13” até o ponto 30, o mesmo segue confrontando com a Estrada Municipal GPI 125, com uma 
distância de 29,53 metros e azimute 249°28’48.24” até o ponto 31, o mesmo segue confrontando com a Estrada 
Municipal GPI 125, com uma distância de 16,04 metros e azimute 249°44’47.67” até o ponto 32, o mesmo segue 
confrontando com a Estrada Municipal GPI 125, com uma distância de 17,28 metros e azimute 257°34’37.00” 
até o ponto 33, o mesmo segue confrontando com a Estrada Municipal GPI 125, com uma distância de 8,63 
metros e azimute 205°17’32.55” até o ponto 34, o mesmo segue confrontando com a Estrada Municipal GPI 125, 
com uma distância de 2,26 metros e azimute 216°17’11.62” até o ponto 35, o mesmo segue confrontando com a 
Estrada Municipal GPI 125, com uma distância de 126,87 metros e azimute 234°20’18.96” até o ponto 36, o 
mesmo segue confrontando com a Estrada Municipal GPI 125, com uma distância de 12,26 metros e azimute 
239°42’33.94” até o ponto inicial 01, perfazendo uma área de 108.197,02m².  
 
 
Ficam NOTIFICADOS, também, terceiros interessados para que apresentem impugnação dentro do prazo de 30 
(trinta) dias contados da data de publicação deste Edital. A ausência de impugnação implicará a perda da 
eventual direito de que os notificados titularize sobre o imóvel objeto da Regularização Fundiária de Interesse 
Social - Reurb-S do núcleo informal denominado Loteamento Santa Edwirges, objeto da Matricula nº 62.869 
do 1º CRI de São Jose do Rio Preto.  
 
 
O presente edital encontra-se disponibilizado na sua íntegra no site da Prefeitura Municipal de Guapiaçu em: 
http://www.guapiacu.sp.gov.br.  
 
 
 
 

Guapiaçu, 19 de Setembro de 2022.  
 
 
 
 

 
 

LUCIANI CRISTINA MARTINELLI GIMENES  
Prefeita Municipal de Guapiaçu 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  

PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTO URBANO   
 

 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECIAL – REURB-E 
NUCLEO INFORMAL: LOTEAMENTO BOA ESPERANÇA   
MATRICULA Nº 198.869, 198.868, 105.585, 42.605, 50.458 DO 1º DO CRI DE S. J. DO RIO PRETO 
 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

CNPJ/MF sob n°. 45.728.326/0001-78, neste ato representada pela Sra. LUCIANI CRISTINA MARTINELLI 

GIMENES, brasileira, casada, portadora do RG. nº 24.504.599-5 SSP/SP e CPF nº 195.711.768-00, Prefeita 

Municipal, nos termos do artigo 31, § 5°, da Lei Federal n°. 13.465/17, relativo à Regularização Fundiária de 

Interesse Específico - Reurb-E do Loteamento denominado “BOA ESPERANÇA”, inscrito nas matriculas de nº 

198.869, 198.868, 105.585, 42.605, 50.458 do 1º CRI de São Jose do Rio Preto, Município de Guapiaçu, que tem 

como acesso principal a Rua da Liberdade, NOTIFICA, com base a Lei Federal nº 13.465, de 17 de julho de 

2017, e seu Decreto Regulamentado nº 9.310, de 15 de março de 2018, todos os titulares de domínio, os 

responsáveis pela implantação do referido núcleo e os confinantes, para que apresente impugnação dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação do presente Edital.  

 

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa Senhoria, será 

interpretada como concordância com a Reurb-E, procedendo-se todas as medidas necessárias para a 

Regularização do loteamento supra mencionado. 

 

 
CROQUI DA ÁREA 
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Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

PORTARIA Nº 7049, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022.
NOMEIA o senhor ANTONIO EMANUEL DE MORAIS, para ocupar o cargo 
em comissão de livre nomeação e exoneração de Assistente Legislativo de 
Gabinete, Referência C-4, lotado no Gabinete do Vereador Diego Mahfouz 
Faria Lima, a partir de 14 de setembro de 2022.

VER. PEDRO ROBERTO GOMES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 13/2022

(48ª Sessão Ordinária – 20/09/2022)
      

Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 
810/94, 826 e 835/95, 851/96 e 1027/05, e as demais determinações do 
Regimento Interno/Câmara, que foram protocolizados os requerimentos de 
Urgência Especial descritos em sequência abaixo, para deliberação dos 
projetos a que se referem em 1ª e 2ª discussão e votação – legalidade/
mérito - na 48ª Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 20/09/2022.

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

01 – 1272/22             10(dez) Vers.          Projeto de Lei  Complementar 
nº 25/22,     do Executivo, dispõe sobre a criação de cargos na estrutura 
administrativa do Município, conforme estabelece, e dá outras providências. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 

02 – 1273/22            10(dez) Vers.                    Projeto de Lei   nº 151/22,            
do Executivo,
abre no Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional Especial, no 
valor de R$ 523.558,85 (quinhentos e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta 
e oito reais, oitenta e cinco centavos), conforme convênio firmado com 
a União, por intermédio do Orçamento Geral da União (OGU) - Contrato 
de Repasse OGU MC 795610/2013 - Secretaria Municipal de Esportes. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)

03 – 1265/22               13(treze) Vers.          Projeto de Lei  Complementar 
nº 24/22,      do Ver. Paulo Pauléra, altera o artigo 78 da Lei Complementar 
n° 5, de 28 de dezembro de 1990, que institui o Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Município, das Autarquias, Empresas e Fundações Públicas 
Municipais.(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 

Diretoria Legislativa
16 de setembro de 2022

MAIRA MENEZES GUIDUCCI
Diretor Legislativo

DL/mmg

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
20 DE SETEMBRO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS

ORDEM DO DIA

VETOS

01 – Veto Total nº 33/22 ao autógrafo nº 15.730/2022, originado do 
Projeto de Lei nº 062/22, de autoria do Ver. Robson Ricci, que determina a 
disponibilização ao público, pelos Postos de Saúde e Unidades de Pronto 
Atendimento, dos horários de atendimento de todos os profissionais de saúde 
do SUS, no Município. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)

PROJETOS DE LEI

02 – 132/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT

Dispõe sobre alterações na Lei nº 13.453, de 18 de março de 2020. (Dispõe 
sobre a obrigação da intervenção da Guarda Civil Municipal no auxilio do 
trânsito nas vias públicas quando da realização de obra o manutenção nos 
horários de pico) (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)

03 – 146/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT

Inclui no Calendário Oficial do Município de São José do Rio Preto – SP, 
a “Semana Municipal da Longevidade”, a ser comemorada, anualmente, na 
semana do dia 1 de outubro. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 

04 – 121/22 – VER. RENATO PUPO–  2ª DISC./VOT

Declara de Utilidade Pública Municipal a Fundação BenedictaTerra Pimentel. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES).  

05 – 128/22 – VER. PEDRO ROBERTO – 1ª DISC./VOT

Dispõe sobre a identificação de áreas nos mapas digitais do Sistema de 
Informação Geográfica – SIG, de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: 
MAIORIA SIMPLES).  

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL 

     Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
  Presidente da Câmara – 16/09/2022

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 77/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 112/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 47/2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de divulgação 
em Imprensa Regional, jornal de periodicidade de no mínimo terça-feira a 
domingo, para divulgação de editais, resumo, resultado, extratos e erratas 
de licitação.
Data da realização da Sessão Pública: 05/10/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor 
Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 19 de setembro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

EXTRATO DO CONTRATO ADM 67/2022
CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: BAZAN ENGENHARIA ADMINISTRAÇÃO E 
CONSTRUCÕES LTDA
CNPJ sob nº 34.920.965/0001-14
OBJETO: Contratação de empresa para realização de reforma do Anfiteatro 
“Octavio Peresi”.

VIGÊNCIA: A vigência iniciar-se-á na data da assinatura deste contrato, 
encerrando-se na data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo ou 
pelo período de 12 meses, até 08 de setembro de 2023.
VALOR TOTAL de R$138.024,75 (cento e trinta e oito mil, vinte e quatro 
reais e setenta e cinco centavos).
Monte Aprazível, 08 de setembro de 2022.

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

Prefeitura do Município de Tanabi.
Pregão Presencial n° 31/2022.
Objeto: Registro de preços dispondo sobre a aquisição de oxigênio e loca-
ção de concentrador de oxigênio, destinados aos pacientes e ambulâncias 
do município de Tanabi,  ficando designada para o dia 30 de setembro de 
2022, as 09h15min à sessão de entrega, credenciamento e abertura dos en-
velopes. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, 
sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – todos os dias úteis, ou pelo site 
www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 19 de setembro de 2022. João Paulo da Silvei-
ra – Pregoeiro. Alexandre Silveira Bertolini – Prefeito Interino do Município.

Prefeitura Municipal de 
Tanabi

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 exigi-
dos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ e MONIQUE 
LEDA DOS SANTOS NAVES, sendo ELE filho de JESUS ROBERTO DE 
QUEIROZ e de DOLORES RODRIGUES DE QUEIROZ e ELA filha de 
PAULO CEZAR NAVES e de NEIVA APARECIDA DOS SANTOS;
2. MATHEUS LOÇANO ZARDINI e MARCELA CLÉO XAVIER 
CASTRO, sendo ELE filho de MOACYR ZARDINI JUNIOR e de SUELI 
LOÇANO GONÇALVES e ELA filha de MARCELO ARAÚJO CASTRO e 
de RAFAELA XAVIER LUIZ;
3. IAGO KAUÊ DA SILVA e VIVIANE KAROLINE HIPÓLITO 
BOTELHO, sendo ELE filho de NAIARA CRISTINA FORTUNATO DA SIL-
VA e ELA filha de ROBERTO CARLOS BOTELHO e de JOSIELE JOSÉ 
HIPÓLITO;
4. PAULO HENRIQUE IZIDORO SAMPAIO e DANUBIA CARO-
LINE DE SOUZA, sendo ELE filho de VARLEI SANTO SAMPAIO e de 
ROSELI DOS SANTOS IZIDORO e ELA filha de EVANILDO DE SOUZA 
e de LUCIANA SANTOS DE SOUZA;
5. RAFAEL LUIZ RUBIO e PÂMELA FRANCO CERCUITANE, 
sendo ELE filho de SILVIO LUIZ RUBIO e de SOLANGE DE SOUZA 
RUBIO e ELA filha de MÁRCIO FABIANO CERCUITANE e de SILVANA 
APARECIDA FRANCO CERCUITANE;
6. MATHEUS CARREIRA ANDRADE e BRUNA DE ANDRADE 
MOREIRA, sendo ELE filho de ANTONIO APARECIDO DE ANDRADE e 
de MARIA GORETE CARREIRA ANDRADE e ELA filha de VICENTE DE 
PAULO MOREIRA e de SIMONE NASCIMENTO DE ANDRADE MOREI-
RA;
7. ALLAN ROCHA COSTA e CAROLINE GIMENEZ DE CAS-
TRO, sendo ELE filho de JUSCELINO SANTANA COSTA e de v e ELA 
filha de ROGELIO MARQUES DE CASTRO e de FABÍOLA RENATA 
GIMENEZ DE CASTRO;
8. ROBSON ROBERTO PEREIRA DE MELO e ROSMARI APA-
RECIDA FARIA, sendo ELE filho de MARIO ROBERTO PEREIRA DE 
MELO e de OSANA DE LIMA CAMPOS MELO e ELA filha de VALDOMI-
RO FARIA e de HELENA MARIA RAMOS FARIA;
9. VITOR RENATO VIEIRA MANSANO e RAFAELA DA SILVA 
BARBOSA NUNES, sendo ELE filho de ANTONIO CARLOS MANSA-
NO JOSÉ e de IRANI ALVES VIEIRA e ELA filha de ELIAS BARBOSA 
NUNES e de ROSILENE RODRIGUES DA SILVA NUNES; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedi-
mento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
17/09/2022

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 exigi-
dos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. MATEUS RAMOS DA SILVA e ANA VITÓRIA BRITO FA-
RIA, sendo ELE filho de MARCOS AURÉLIO DA SILVA e de DAMARIS 
RAMOS NOGUEIRA DA SILVA e ELA filha de SEBASTIÃO VIEIRA DE 
FARIA e de ROSELÍ DE ALMEIDA BRITO FARIA; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 19/09/2022

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 
C.A.D.M. Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (CNPJ n° 18.571.750/0001-89), 
sede na Av. Benedito Rodrigues Lisboa, nº 2675, 3º andar, Conj. 313, Sala D, Torre 
Madrid Sul, São José do Rio Preto/SP, CEP 15.090-370, pelo presente Edital NOTIFICA o 
adquirente do lote abaixo relacionado para comparecer, no prazo impreterível de 10 (dez) 
dias a contar da publicação deste edital, no endereço acima mencionado, tendo em vista 
a existência de pendências em relação ao imóvel. 
 
O não comparecimento e a consequente desconsideração desta notificação ensejará a 
aplicação das sanções legais e resilição unilateral do contrato de compra e venda firmado 
entre as partes, ficando eventuais valores de restituição a crédito dos adquirentes. 
 

Cliente  CPF/MF Quadra Lote 
WILLIAM SALOMÃO AMIDO xxx.xxx.618-64 28 01 

 

Editais


