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O promotor de Justiça e candi-
dato a deputado federal Marcos 
Lelis (Avante) quer aperfeiçoar 
as leis e questões que envolvem 
os processos penais do BrasiL.  
 POLÍTICA Pág.3

PROMESSA DE 
REVER LEIS PENAIS

TRAGÉDIA FERROVIÁRIA

Acusados por descarrilamento no 
Jardim Conceição são absolvidos
O Juiz Luiz Guilherme Pião, da 2ª Vara Criminal de Rio Preto, absolveu por insuficiência de provas o maquinista, Donizeti Aparecido Herculano, o 
Diretor de Operações, Alexandre Moraes Zanelato, o Coordenador de Vias, Alexander Danielli, e o Gerente de Vias, Marcos Bertinelli, da América 
Latina Logística (ALL), acusados pelo homicídio simples de 8 pessoas no descarrilamento de um trem de carga, dia 24 de novembro de 2013, no 
Jardim Conceição, em Rio Preto.. CIDADES Pág.4

PREFEITURA

Convênios  
repassam 
R$ 6,8 mi à 
Apae e Renascer
A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Assistência Social, renovou 
duas parcerias, em forma de 
convênios, com a Associa-
ção Renascer e a Assistência 
Social e a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(APAE) no valor de R$ 6,8 
milhões. Os valores constam 
em publicações do Diário 
Oficial. CIDADES Pág.5

PAULÉRA QUER

Projeto cria 
internação 
involuntária 
em Rio Preto

POLÍTICA Pág.3

HOSPITAL À VENDA DE NOVO

NOSSA SENHORA DA PAZ

O prédio que abrigou o hospital Nossa Senhora da Paz, em Rio Preto, poderá ser vendido novamente. Já consta 
no site Mega Leilões detalhes de novo leilão envolvendo o hospital anunciado com lance mínimo de valor R$ 2,3 
milhões acima dos R$ 23,6 milhões pagos pela empresa detentora do imóvel, a CV Haus Empreendimentos Imo-
biliário. Ela arrematou o prédio em 2021. CIDADES Pág.5

ESPORTES

Novorizontino 
perde e 
flerta com 
rebaixamento
Depois de começar a partida 
de forma equilibrada, o Ti-
gre do Vale acabou sofrendo 
dois gols ainda na primeira 
etapa e não conseguiu se re-
cuperar. E4SPORTES Pág.6

TRANSPORTE

Dia sem Carro 
hoje tem 
ônibus grátis 
em Olímpia
Assim, com a iniciativa da 
prefeitura, durante toda 
a quinta-feira, dia 22, o 
transporte coletivo será 
gratuito em todas as linhas 
e horários. 
CIDADES Pág.5
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Casa do Bolsonaro
O candidato a deputado estadual, coronel 

Fábio Candido, ex-comandante do CPI-5 de 
Rio Preto, exonerado justamente poucos dias 
depois que o atual governado Rodrigo Garcia 
(PSDB) assumiu o cargo, parece mesmo que 
vai a fundo convencer que o atual presidente 
Jair Bolsonaro (PL) merece a reeleição. Seu 
comitê de campanha, na rua Duarte Pacheco, 
na rotatória da avenida Brasiluza, no Parque 
Estoril, é um show a parte. Na entrada uma 
grande faixa com o rosto do presidente com 
os dizeres: “Casa do Bolsonaro”. Com as 
cores verde e amarelo o local chama atenção 
da vizinhança.

Seis candidatos a deputado 
federal fazem debate  no Ibilce
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Cabos eleitorais têm reclamado da demora em receber o 
que foi acordado financeiramente e previamente pelos patrões, 
leia-se “os candidatos”. Muitos dizem que o atraso no paga-
mento chega a completar mais de uma semana. São casos em 
que o pagamento tem de ser feito por semana. Alguns outros 
serviços, candidatos “fecham” o trabalho em pagamento à 
vista, por dia. Trabalhou ganhou. O Dhoje Interior mostrou 
recentemente que serviços de panfletagem, distribuição de 
material de campanha e segurar bandeiras, podem render de 
R$ 50 a R$ 100 reais ao dia dependendo do político. Quem 
tem mais oferece mais.

Cadê o meu dim-dim?

A poucos dias das eleições em todo o país os candidatos 
começaram a mudar a estratégia em busca do voto. Se antes 
a preocupação era de serem vistos, agora o que mais desejam 
é que o eleitor decore o número que deverá digitar nas urnas. 
Pesquisa revela que mais de 70% do eleitorado até sabe em 
quem vai votar, mas não lembra o número. Por isso, já circu-
la aos montes pelas ruas e avenidas de Rio Preto o santinho 
completo, com os nomes, cargos e a chapa completa de quem o 
eleitor deve votar. Se não bastassem os santinhos, nesta quar-
ta-feira, 21, começaram a ser distribuídos pelos cabos eleitorais 
as revistas com conteúdo explicativo sobre os candidatos. As 
gráficas comemoram.

Qual é o meu número?

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo determinou 
a remoção de um conteúdo inverídico e descontextualizado 
publicado pelo candidato Rodrigo Garcia (PSDB) no Twitter. 
A postagem, segundo a juíza auxiliar da propaganda eleitoral 
Maria Claudia Bedotti, se refere a conteúdo mentiroso contra 
Tarcísio de Freitas, candidato pelo Republicanos ao governo 
de São Paulo. Segundo a juíza, “os elementos que instruem o 
pedido comprovam que a postagem impugnada veicula uma fala 
do candidato representante de forma totalmente descontextu-
alizada, com o inequívoco propósito de induzir o eleitorado a 
crer que Tarcísio critica a escola em período integral”.

Vitória de Tarcísio

Curiosidades sobre trombose
A trombose venosa re-

presenta uma doença fre-
quente em nossa população 
e constitui uma importante 
causa de internação hospita-
lar. Dentre as complicações 
decorrentes da trombose, a 
embolia pulmonar destaca-
-se pela gravidade do quadro 
clínico, pelo importante 
comprometimento respira-
tório e pelo elevado risco de 
morte. Apesar de sua gravi-
dade, a embolia pulmonar 
ainda é pouco diagnosticada, 
fato que prejudica a evolução 
do paciente e aumenta o ris-
co de morte.

Durante a pandemia, 
houve um aumento expo-
nencial do número de pes-
soas que evoluíram com fe-
nômenos tromboembólicos. 
Comprovadamente, existe 
uma forte associação entre 
a atividade do Coronavírus 
em nosso organismo e o de-
senvolvimento de trombose 
venosa e embolia pulmonar. 
Especialmente nos pacien-
tes que foram internados 
para suporte ventilatório ou 
aqueles que necessitaram 
de cuidados intensivos em 
UTI, a incidência de embolia 
pulmonar superou 60% dos 
casos confirmados.

Além da embolia pulmo-
nar e da associação entre 
Covid-19 e Trombose, a 
insuficiência venosa crônica 
grave também constitui uma 
importante complicação da 
trombose venosa profunda. 
A presença de varizes de 
grosso calibre, a formação 
de úlceras próximas ao tor-
nozelo e o escurecimento 
e a inflamação da pele são 
decorrentes do estado pós 
trombótico. 

A trombose venosa, por-
tanto, por sua alta incidên-
cia e importância clínica, 
precisa ser diagnosticada, 
sobretudo com a finalidade 
de evitar a evolução do qua-
dro para embolia pulmonar 
e para impedir as demais 
complicações.

Quais os sintomas
sugestivos de 

trombose venosa?
A trombose venosa ca-

racteriza-se pela obstrução 
do sistema venoso profundo 
por um coágulo de sangue. 
Como ocorre um prejuízo no 
retorno venoso, o membro 
acometido torna-se ede-
maciado, endurecido e do-
loroso. Desta forma, toda 
pessoa que manifesta dores 
nas pernas acompanhado de 
edema e empastamento da 
musculatura da panturrilha 
pode ter desenvolvido um 
quadro de trombose venosa.

Qual seria o risco 
de uma pessoa evo-
luir com trombose 

venosa? 
O risco de evoluir com 

trombose venosa é propor-
cional a quantidade de fato-
res de risco que o indivíduo 
apresenta. Atualmente, os 

principais fatores predispo-
nentes para o quadro clínico 
de trombose venosa são: 
neoplasias, infecção pelo 
Coronavírus, gravidez, puer-
pério, viagens prolongadas, 
procedimentos cirúrgicos (ci-
rurgias bariátricas, plásticas, 
ortopédicas e oncológicas), 
imobilização prolongada e 
uso de anticoncepcionais 
orais.

Como a trombose 
venosa pode ser

diagnosticada?
O diagnóstico da trom-

bose venosa é inicialmente 
realizado a partir dos sin-
tomas principais, caracteri-
zado por dores nas pernas, 
inchaço e endurecimento 
da panturrilha. Após avalia-
ção clínica adequada, o do-
ppler vascular é obrigatório, 
com análise pormenorizada 
de todo o sistema venoso e 
identificação dos segmentos 
trombosados. Dímero-d não 
faz diagnóstico de trombose 
e não é útil como parâmetro 
para melhora clínica ou ava-
liação de risco para eventos 
tromboembólicos.

Existe tratamento 
para a trombose

venosa e para a 
embolia pulmonar?

As medicações antico-
agulantes representam a 
base do tratamento da trom-
bose e da embolia pulmo-
nar. Raramente é necessário 
tratamento cirúrgico. Nos 
casos em que não é possível 
prescrever medicações an-
ticoagulantes, devido eleva-
do risco de sangramento, é 
possível instalar dispositivos 
intravenosos, denominados 
filtros de veia cava, para 
reduzir ou impedir que o 
conteúdo embólico obstrua 
a circulação pulmonar.

Quem testou positivo 
para Covid-19

obrigatoriamente vai 
evoluir com trombose 

venosa?
Não! Entretanto, o risco 

é elevado! Estudos inter-
nacionais já demonstraram 
que o vírus desencadeia uma 
cascata inflamatória respon-
sável pela deposição de micro 
e macro trombos no sistema 
circulatório, aumentando o 
risco de trombose venosa, 
embolia pulmonar, trombose 
arterial, infarto do miocárdio 
e derrame cerebral. Para 
maiores informações, acesse 
o site www.drsthefanovascu-
lar.com.br.

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

Um debate entre can-
didatos a deputados fede-
rais se realiza às 19h desta 
quinta-feira (22) na sede da 
Associação dos Docentes 
da Unesp (Universidade 
Estadual Paulista), às 19h, 
no Instituto de Biociências 
e Ciências Exatas (Ibilce). 
Foram convidados os can-

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

didatos que pertencem às 
coligações ou partidos dos 
4 presidenciáveis que estão 
mais bem colocados nas 
pesquisas eleitorais. Candi-
datos homens e mulheres. 
Da coligação do candidato 
Luiz Ignácio Lula da Silva 
(PT) são Celi Regina (PT) 
e João Paulo Rillo) (Psol). 
Os candidatos da coligação 
que lançou o presidente 
Jair Bolsonaro (PL) à re-

SAÚDE VASCULAR

DR. STHEFANO 
ATIQUE
www.drsthefanovascular.com.br

O vereador e candidato a deputado federal pelo Psol, João 
Paulo Rillo não perdeu tempo nesta quarta-feira, 21. Depois de 
ter sido surpreendido na semana passada com a constatação de 
que seu material de campanha foi apreendido por funcionários 
da Secretaria de Serviços Gerais, mesmo estando em situação 
regular, o candidato flagrou material de campanha da coligação 
do governador Rodrigo Garcia (PSDB) em locais suspeitos. A 
equipe de Rillo registou imagens que mostram bandeiras de 
Garcia e do candidato ao Senado, Edson Aparecido (MDB) na 
passagem em desnível do canteiro central, da avenida Andaló, 
em frente ao comitê político do grupo.

Na bronca

Rillo acionou inclusive a imprensa para repercutir o 
fato. Ele acredita que as bandeiras estão em desacordo 
com o que determina a Justiça Eleitoral de garantir o ir e 
vir das pessoas em espaços públicos. “Será que essas, na 
área de acessibilidade, o “fiscal” do Edinho vai recolher, ou 
não? Dos candidatos dele, não, né!”, afirmou referindo-se 
ao episódio envolvendo-o. Procurada a assessoria de Co-
municação do prefeito Edinho afirmou que a “Prefeitura 
não foi notificada”. Rillo teve ação acatada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral na semana passada impedindo Edinho 
de retirar seu material sem autorização prévia do órgão.  

Na bronca 2

eleição, foram chamados 
Luiz Carlos Motta (PL) 
e Danila Azevedo (PTB). 
Do PDT, que tem Ciro 
Gomes candidato à pre-
sidência,  o convidado 
Abner Tofanelli (PDT). 
No MDB, de Simone Te-
bet, Edinho Filho (MDB). 
Em Rio Preto, o PDT e o 
MDB não têm candidata 
O debate é organizado pela 
Associação dos Docentes 

da Unesp (Adunesp Rio 
Preto), Associação dos Tra-
balhadores em Educação 
Municipal (ATEM), Sin-
dicato dos Trabalhadores 
nas Empresas de Correios 
e Telégrafos (Sintect Rio 
Preto) e o Sindicato dos 
Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes de Comba-
te às Endemias (Sindase). 
As femininas ao cargo de 
deputado federal.

Mais de 440 candidatos declararam 
ter alguma deficiência, aponta TSE

ELEIÇÃO 2022

Nesta quarta-feira (21), 
Dia Nacional de Luta da Pes-
soa com Deficiência, o Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) 
divulgou o número de candi-
datas e candidatos já habilita-
dos pela Justiça Eleitoral que 
declararam ter algum tipo de 
deficiência.

Agência BRASIL
redacao@dhoje.com.br

São 448 em um universo 
de mais de 27 mil candida-
turas aptas. Ainda segundo 
o TSE, outros 28 candidatos 
com deficiência se registra-
ram, mas tiveram o pedido 
indeferido.

“Do total de 476 candida-
tas e candidatos registrados 
(abrangendo os com regis-
tro deferido e indeferido), 
264 informaram ter defici-

ência física (53,66%); 115, 
visual (23,37%); 59, audi-
tiva (11,99%); 13, autismo 
(2,64%); e 41 de outro tipo 
(8,33%). Entre os registros, 
306 são do gênero masculino, 
169 do feminino, e um não 
informado”, aponta o levan-
tamento da Justiça Eleitoral.

Cargos disputados
Entre os nomes na disputa 

que informaram ter alguma 
deficiência está Mara Gabrilli 
(PSDB-SP), que é candidata a 
vice-presidente da República 
na chapa de Simone Tebet 
(MDB). A Justiça Eleitoral re-
cebeu também quatro pedidos 
de registro de candidatos com 
deficiência a governador, dois 
a senador, 167 a deputado fe-
deral, 284 a deputado estadual 
e 15 para deputado distrital.
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Política 7 de setembro
Ministro do TSE diz que Bolsonaro 
descumpre ordem e dá prazo para 
exclusão de imagens

Guedes e a fome
Guedes questiona relatório e diz 
que ‘é mentira’ que 33 milhões de 
brasileiros passam fome

O vereador Paulo Pauléra 
(PP) quer que a Prefeitura de 
Rio Preto crie o Programa de 
Internação Involuntária de De-
pendentes Químicos na cidade. 
O parlamentar protocolou na 
Câmara Municipal projeto 
de lei dando detalhes sobre o 
assunto. 

Na proposta, Pauléra afir-
ma que a intenção é tratar 
da internação involuntária 
dos dependentes químicos 
baseado na Lei Federal nº 
13.840/2019, que trata sobre 
o assunto.

 A Internação Involuntária 
é aquela que ocorre sem o 
consentimento do dependente, 
a pedido de pessoa da família, 
responsável legal ou autorida-
de competente. 

Consta no projeto que “a 
internação de dependentes de 
drogas somente será realizada 
em unidades de saúde ou hos-
pitais gerais, organizações da 
sociedade civil (OSC), dotados 
de equipes multidisciplinares 
e deverá ser obrigatoriamente 
autorizada por médico devida-
mente registrado no Conselho 

Pauléra apresenta projeto 
para internação involuntária

DEPENDENTES NAS RUAS

Regional de Medicina - CRM 
do Estado onde se localize o 
estabelecimento no qual se 
dará a internação”.

Ainda ficará permitido o 
funcionamento de clínicas 
especializadas em dependên-
cia química, modelo especí-
fico para o tratamento com 
a internação de dependentes 
químicos e possíveis comor-
bidades psiquiátricas em Rio 
Preto, desde que atendidas 
às exigências que serão regu-
lamentadas posteriormente a 
aprovação da lei por parte do 
Poder Executivo. 

“A clínica especializada 
em dependência química tem 
por objetivo o tratamento, 

internação e a recuperação 
do dependente químico, e 
possíveis comorbidades psi-
quiátricas. Deve contar com 
recursos humanos, equipe 
terapêutica, estrutura física e 
de materiais, organização de 
prontuários, documentações 
administrativas e alvarás, e 
demais exigências técnicas 
e administrativas”, afirma o 
projeto. 

Pauléra elenca algumas 
orientações sobre a internação 
involuntária como por exem-
plo ser realizada após a forma-
lização da decisão por médico 
responsável;  indicada depois 
da avaliação sobre o tipo de 
droga utilizada, o padrão de 

Os vereadores analisam 
também dois vetos – 
ambos barram propos-
tas de autoria de Paulo 
Pauléra (Progressistas)

Pauléra quer internação involuntária de dependentes químicos das ruas de Rio Preto

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

O promotor de Justiça e 
candidato a deputado federal 
Marcos Lelis (Avante) quer 
aperfeiçoar as leis e questões 
que envolvem os processos 
penais do Brasil. Lelis, que foi 
professor de direito processu-
al penal e direito constitucio-
nal em cursos de graduação e 
pós-graduação e tem mais de 
35 anos no Ministério Público, 
visitou nesta quarta-feira, 21, 
a sede do DHoje Interior onde 
pode falar sobre sua entrada 

Candidato a deputado federal, promotor 
Marcos Lelis quer rever as leis penais

ENTREVISTA

O candidato afirma ser alinhado as pautas da 
direita, em temas como a proibição do abor-
to, liberalização das drogas, diz ser “patrio-
ta, religioso, espírita praticante e cristão”. 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

na disputa eleitoral deste ano, 
e suas pretensões caso eleito 
para a Câmara Federal. 

Ele afirma que decidiu en-
trar na disputa devido a in-
satisfação geral da população 
para com os homens públicos 
e a falta de representatividade 
de Rio Preto. “Questão mais 
importante que me levou a 
participar da política é a insa-
tisfação dos homens públicos, 
dos políticos do Brasil. Não 
temos representantes”, afirma. 

“A população me reconhe-
ce, estou no Ministério Público 
há 35 anos combatendo o cri-
me, homicídios, feminicídios, 
fui professor. Sem nenhuma 
pretensão de orgulho, mas o 
meu preparo me dá todos os 
requisitos para participar da 
estrutura do Poder Público de 
nosso país”, diz Lelis. 

Sobre o aperfeiçoamen-
to das leis penais, área que 
domina, o candidato diz que 
existe muito a ser modificado. 
“Reclamamos da Lei Maria da 
Penha que protege a mulher 
da violência doméstica, mas 
não há incrementos. Tem a 
progressão de pena, ninguém 
cumpre a pena, uma progres-
são acelerada, sem critérios. É 
preciso revisão”. 

Marcos Lelis diz ainda ser 
contra as famosas “saidinhas 
temporárias”, tema já anali-

sado pela Câmara dos Depu-
tados em que está no Senado 
Federal. “Se for eleito vou lutar 
com argumentos, porque um 
promotor do Júri é quem vai 
subir no Plenário e convencer 
os 513 deputados com argu-

Marcos Lelis adianta ao Dhoje que se eleito deputado federal vai mon-
tar em Rio Preto um gabinete Executivo

uso e na hipótese comprovada 
da impossibilidade de utili-
zação de outras alternativas 
terapêuticas previstas na rede 
de atenção à saúde; que o tra-
tamento terá duração de tem-
po necessário à desintoxicação, 
no prazo máximo de 90 dias, 
tendo seu término determi-
nado pelo médico responsável 
e, por fim, que a família ou o 
representante legal poderá, 
a qualquer tempo, requerer 
ao médico a interrupção do 
tratamento. 

O projeto é apresentado no 
momento em que Rio Preto 
sofre com o aumento dos mo-
radores em situação de rua na 
região central da cidade.

Lei do cinema  
adaptado 
para autista é 
vetada de novo

O projeto de lei que obri-
ga os cinemas de Rio Preto 
a realizarem ao menos uma 
sessão especial destinada a 
autistas foi vetado pelo pre-
feito Edinho Araújo (MDB) 
nesta quarta-feira, 21. É a 
segunda vez que o prefei-
to veta projeto de autoria 
do vereador Renato Pupo 
(PSDB). 

Inicialmente foi vetada 
porque não estava previsto 
o tipo de punição em caso 
de descumprimento da lei. 
Pupo concordou e reapre-
sentou o projeto em julho 
o projeto com novo texto, 
determinando que os cine-
mas que descumprirem a 
norma serão multados em 
10 UFMs (R$ 692,90) e em 
caso de reincidência o valor 
será dobrado. 

O projeto manteve a for-
ma como serão realizadas 
as sessões especiais para 
os autistas. A proposta foi 
novamente aprovada pela 
maioria dos vereadores da 
Câmara Municipal. 

Agora, Edinho justifica o 
veto afirmando que a “pro-
positura analisada causa 
tumulto administrativo 
ao Poder Executivo, mais 
precisamente ao órgão in-
cumbido da fiscalização e 
da aplicação das sanções 
dispostas.”

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Semae investe 
R$ 1,17 milhão 
em 20 mil 
hidrômetros

O Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de Rio Preto 
(Semae) vai gastar R$ 1,17 
milhão para compra de 20 
mil unidades de hidrôme-
tros que serão implementa-
dos na rede de água e esgoto 
da cidade. 

Publicação do Diário 
Oficial do Município desta 
quarta-feira, 21, declarou 
a empresa Accell Soluções 
para Energia e Água LTDA. 
a vencedora de pregão ele-
trônico para a aquisição dos 
equipamentos. 

A empresa ofertou o 
menor lance para cada uni-
dade, no valor de R$ 58,50 
e venceu o processo. 

Os hidrômetros exigidos 
pela autarquia que cuida 
da água e esgoto da cidade 
traz detalhes técnicos como 
serem “hidrômetros velo-
cimétricos unijato, ø3/4, 
transmissão magnética, 
vazão máxima de 1,5m³/h, 
vazão nominal 0,75m³/h, 
vazão de transição 60l/h, 
vazão mínima 15l/h, classe 
metrológica b, comprimen-
to sem conexões 115 mm, 
cúpula de vidro. 

Em 6 meses
O contrato tem prazo 

de 6 meses de duração a 
partir da assinatura com a 
empresa.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

           A população me re-
conhece, estou no Minis-
tério Público há 35 anos 

combatendo o crime, ho-
micídios, feminicídios, fui 
professor. Sem nenhuma 

pretensão de orgulho, 
mas o meu preparo me dá 

todos os requisitos
Marcos Lelis,  candidato a deputado “

“Guilherme BATISTA

Câmara Municipal

Divulgação

mentos jurídicos que é o que 
importa”, afirma.

O candidato afirma ser 
alinhado as pautas da direita, 
em temas como a proibição do 
aborto, liberalização das dro-
gas, diz ser “patriota, religioso, 

espírita praticante e cristão”. 
Na saúde a promessa da tão 

sonhada revisão dos valores 
pagos pela tabela SUS. “Bus-
car leis e a sustentabilidade 
das Santas Casas e hospitais 
filantrópicos. Temos grandes 
defasagens na tabela SUS. 
Mais de 20 anos que não temos 
mudanças”. 

Marcos Lelis adianta ao 
DHoje que se eleito deputado 
federal vai montar em Rio 
Preto um gabinete Executivo 
para aproximar o cidadão e 
os prefeitos das discussões do 
Congresso Nacional. 

“Vou montar o gabinete 
Executivo em Rio Preto. Te-
nho andado no estado de São 
Paulo e a unanimidade da 
reclamação dos prefeitos que 

não conseguem agenda para 
conversar com deputados. 
São eleitos, aparecem aqui, 
buscam votos e depois desapa-
recem. As emendas parlamen-
teares são necessárias, o pacto 
federativo é importante”. 

Sobre a polarização na 
esfera nacional entre o pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) 
e o ex-presidente Lula (PT) o 
promotor deixa claro de que 
lado está. “Tenho que dizer 
com muita clareza: eu sou um 
homem da lei, denominada 
Lei da ficha Limpa. Ela deveria 
ser observada. Sou brasileiro, 
tenho minha formação no 
Exército, sou contra o comu-
nismo contra a ideologia de 
gênero, sou família. Meu lado 
é o Brasil”, finaliza.

Na saúde a promessa 
da tão sonhada revi-
são dos valores pagos 
pela tabela SUS. “Bus-
car leis e a sustenta-
bilidade das Santas 
Casas e hospitais 
filantrópicos. Temos 
grandes defasagens 
na tabela SUS. Mais de 
20 anos que não te-
mos mudanças”. 
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CIDADES Na rodovia
Dois homens tentaram roubar um ca-
minhão de medicamentos na Rodovia 
Washington Luiz, nesta quarta-feira 

Furto e fuga
Quarteto tenta furtar escoras em 
construção na madrugada, bate carro 
e foge para matagal

INTOLERÃNCIA DUPLA

Jardineiro sofre injúria racial de 
mulher que feriu pato na represa
Um jardineiro, de 55 anos, 
procurou a Central de Fla-
grantes de Rio Preto, às 13 
horas desta terça-feira, 20, 
para denunciar que foi vítima 
de injúria racial praticada por 
uma mulher que jogou um 
objeto e feriu pelo menos um 
pato na Represa Municipal. 
Segundo a vítima, estava tra-
balhando no jardim de um 
colégio nas imediações, por 
volta das 8 horas, quando viu 

a acusada, que sempre apare-
ce para alimentar gatos, arre-
messando um objeto que ti-
rou de seu Renault Duster em 
direção às aves. 
Conforme o boletim de ocor-
rência, a ração trazida pela 
suspeita atrai outros animais. 
Ao chamar a atenção para 
que não agredisse os patos, 
ela teria xingado várias vezes 
o jardineiro de “vagabundo” 
e “nego fedido”, ameaçando 

que iria fazê-lo perder o em-
prego. 
Para a Polícia Civil, a vítima 
contou que a mulher estava 
acompanhada de um homem 
que aparentava ser seu segu-
rança, pois saiu em sua defesa 
e, em seguida, foram embora. 
O jardineiro disse conhecer 
apenas o primeiro nome da 
indiciada e passou a placa do 
veículo usado por ela. O 7º DP 
investiga.

Droga no CPP
Durante revista no 

retorno da saidinha, 
um reeducando do CPP 
de Rio Preto foi sur-
preendido por agen-
tes com maconha no 
cós da calça.Segundo o 
boletim de ocorrência 
registrado no Plantão 
nesta terça-feira, 20, o 
flagrante aconteceu às 
17h40 da véspera, quan-
do encerrou o benefício. 
Com o preso, de 26 
anos, foram apreendi-
das quatro porções da 
droga.

Loja furtada
Desconhecidos quebraram o vidro da porta lateral de uma 

loja especializada na venda e manutenção de instrumentos 
musicais, na Vila Imperial, em Rio Preto, na madrugada desta 
terça-feira, 20, e furtaram uma viola caipira, uma guitarra e 
nove acessórios. O proprietário do estabelecimento comercial 
procurou a Central de Flagrantes, para registrar o boletim de 
ocorrência.

O Juiz Luiz Guilherme 
Pião, da 2ª Vara Criminal de 
Rio Preto, absolveu por insufi-
ciência de provas o maquinis-
ta, Donizeti Aparecido Hercu-
lano, o Diretor de Operações, 
Alexandre Moraes Zanelato, 
o Coordenador de Vias, Ale-
xander Danielli, e o Gerente 
de Vias, Marcos Bertinelli, 
da América Latina Logística 
(ALL), acusados pelo homi-
cídio simples de 8 pessoas no 
descarrilamento de um trem 
de carga, dia 24 de novembro 
de 2013, no Jardim Conceição, 

em Rio Preto. A denúncia é do 
Ministério Público (MP). 

A tese defendida pelo MP 
afirma que o descarrilamento 
e as mortes foram provocados 
por negligência e descumpri-
mento de uma determinação 
da Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT). O 
trem trafegava a 44 quilôme-
tros por hora, descumprindo 
determinação da ANTT de 

Justiça absolve acusados pelo acidente de 
trem que matou oito no Jardim Conceição

EM 2013

A sentença afirma que 
não há prova suficiente 
para condenar os acu-
sados

Da REPORTAGEM
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velocidade máxima naquele 
trecho de 25 quilômetros 
por hora. Ele estava há 44 
quilômetros no momento do 
descarrilamento. A ordem 
para mudar a programação 
do computador e alterar a 
velocidade foi do diretor de 
operações Alexandre de Mo-
raes Zanelato. Marcos Betineli 
e Alexander Danielli acataram 
a ordem. 

Ainda segundo o MP, o 

trecho do acidente, no Jardim 
Conceição, tinha um “empe-
no” em 200 metros dos trilhos 
que, junto com a velocidade de 
44 quilômetros, provocaram 
o acidente. O perito Criminal 
Willian Luiz Cruz dos Santos 
afastou a possibilidade em 
seu laudo. Afirma que não 
foram nem o empeno aliado 
à velocidade que provocaram 
o acidente. Análises indicam, 
segundo ele, que foi um re-

baixamento repentino do solo 
provocados pelo excesso de 
chuvas e esgoto que se acu-
mulou no local em função de 
vazamentos. 

Um outro laudo, dos peri-
tos criminais federais Flávio 
Diogenes Britto, Alexandre 
Nakahodo e Ivar de Mirando 
Kohmann afirma que, se o 
trem estivesse trafegando na 
velocidade de 25 quilômetros, 
os vagões parariam antes de 

MORTOS

8
PESSOAS  acabaram 
morrendo na maior 
tragédia ferroviária 
registrada na história 
de Rio Preto

Justiça absolve acusados pelo acidente de trem que matou oito no Jardim Conceição

Cárcere privado e 
algema quebrada

Um rio-pretense, de 34 
anos, teve a prisão em flagran-
te decretada após danificar 
uma das algemas que usava 
no Plantão Policial, na manhã 
desta terça-feira, 20, enquan-
to aguardava para ser ouvido 
sobre acusação de violência 
doméstica contra a amásia, de 
19 anos. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, uma guarnição da 
PM foi acionada para atender o 
chamado no bairro Caic, onde 
a vítima estava sendo mantida 

em cárcere privado pelo sus-
peito num apartamento. 

Quando a viatura chegou 
ouviu a jovem gritando que o 
companheiro tinha escondido 
a chave. 

Após forçarem a porta, os 
pms entraram e socorreram a 
moça, que apresentava lesões, 
até a UPA da Vila Toninho. 
Para o delegado, ele alegou que 
não quis danificar a algema, 
mas “aliviar”, porque estava 
apertada e machucando seu 
pulso.

Pedestre morre 
atropelado ao 
tentar cruzar 
rodovia

André Ferreira Batis-
ta, de 41 anos, morreu 
atropelado no quilômetro 
433 mais 100 metros da 
rodovia Washington Luís 
(SP-310), por volta das 
19h30 desta terça-feira, 
20. 

Atravessando
De acordo com o bole-

tim de ocorrência, o mo-
torista de um GM Classic, 
de placas de Catanduva, 
transitava no sentido Rio 
Preto/Mirassol, quando 
atingiu a vítima, que ten-
tava atravessar a pista. 

Samu
A médica do Samu 

constatou o óbito no lo-
cal. Peritos do Instituto 
de Criminalística foram 
acionados. 

Homicídio
O condutor do auto-

móvel, de 30 anos, vai 
responder em liberdade 
por homicídio culposo 
na direção de veículo 
automotor. 

bater nas residências. 
Em um trecho da sentença, 

o juiz relata que “por todos es-
tes motivos, entendo que não 
ficou comprovada com a ne-
cessária certeza a imprudên-
cia dos acusados Alexandre de 
Moraes Zanelatto, Alexander 
Danielli e Marcos Betineli, e 
por este fundamento devem 
ser absolvidos”.

No caso do maquinista 
Donizeti Aparecido Herculano 

a absolvição foi a pedido do 
próprio Ministério Público. 
Ele cita a profusão de laudos 
conflitantes. O perito Willian 
Luiz Cruz dos Santos diz ain-
da que o esgoto acumulou 
por falta de fiscalização do 
poder público municipal. 
 
O juiz disse que a responsa-
bilidade civil é clara, tanto 
que vítimas e herdeiros foram 
indenizados pela América La-
tina Logística (ALL). 

O acidente 
Dia 25 de novembro de 

2013, um trem (X-48) de 
carga com 78 vagões e 3 lo-
comotivas, desenvolvendo 
velocidade de 44 quilômetros 
por hora, descarrilou por volta 
de 17h no Jardim Conceição, 
a 150 metros das ruas Presi-
dente Roosevelt e Rua Joana 
Anderi Clalela. O vigésimo 
quinto vagão da composição 
(12 vagões que descarrila-
ram) que estava atrás de uma 
locomotiva auxiliar, invadiu 
duas residências, matando 8 
pessoas e feriando outras 8. 
É o maior acidente ferroviário 
na história da cidade.

Mortos 
Kauã dos Santos Almeida, 

Graziela Joaquim dos Santos, 
Rafaela dos Santos Barcelos, 
Paula Ramos Cardoso da Silva, 
Amanda Cardoso da Silva, De-
nise da Cruz Flora, Waldemar 
Dias da Silva Filho e mais uma 
pessoa não identificada. 

Feridos  
Clauci Joaquim dos Santos, 

Marcella Barbosa Cardoso, Lu-
zia Dias da Silva, Lucas Santos 
Vagner dos Santos Bar-
c e l o s , R o n a l d o  B a t i s -
ta, Eliene Regina Silva e  
Danielle Flora Dias da Silva. 
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Editais

EDITAL 

EDITAL DE INFORMAÇÃO, CONVOCAÇÃO E DELIBERAÇÕES PARA 
A ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA 
ESTÂNCIA  UNITRA. 

A associação de moradores da Estância Unitra, representada nesta 
oportunidade por seu presidente, vem comunicar a todos os seus 
associados e moradores da Estância  Unitra, a convocação de todos os 
interessados integrantes, a eleição para a composição da diretoria desta 
associação para o biênio de 2022/2024-0. 
As chapas candidatas deveram apresentar os nomes completos dos 
candidatos, para todo os cargo, contatos e contatos para recados. 
Fico estipulado o prazo improrrogável de 10 dias para inscrição de chapas 
prazo que inicia em 23 de setembro e encerra em 02 de outubro de 2022. 

Todo Processo eleitoral será coordenado pelo presidente da associação 
senhor  Nelson Ayres Ievorlino . 
As inscrição e credenciamentos deverão ser feitas no seguinte endereço 
Estrada Unitra nº13 CEP: 15081550. Com necessidade de agendamento e 
comunicação pelo contato abaixo. 
Whtatsap: (17) 99711-5485
Aprovação do deferimento das chapas ocorrerá no dia 03 de outubro de 
2022. 
Será afixado em locais de acesso público no bairro Unitra e terão copias a 
disposição no mesmo local onde ocorreu  o credenciamento e protocolo da 
chapa. 
As chapas deverão ser compostas, observadas as disposições estatutárias. 
As chapas inscritas que não atenderem as exigências do Edital e seus 
requisito, serão indeferidas, cabendo os recurso de 10 dias protocolados na 
mesma a forma e condições do credenciamento. 
A eleição ocorrerá no dia 30/10/22,  com início as 9:00 hrs e termino as 
11:00 hrs no bar e mercearia do Gaúcho na estrada Unitra nº23. Vindo, 
após o fim do pleito, a prosseguir com apuração, mediante a duas 
testemunhas,  consagração da chapa vencedora e outra  deliberações. 
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Feira Independente de Artesanatos e Delícias tem ação solidária

O prédio que abrigou o hospi-
tal Nossa Senhora da Paz, em 
Rio Preto, poderá ser vendi-
do novamente. Já consta no 
site Mega Leilões detalhes de 
novo leilão envolvendo o hos-
pital anunciado com lance mí-
nimo de valor R$ 2,3 milhões 
acima dos R$ 23,6 milhões 
pagos pela empresa detentora 
do imóvel, a CV Haus Empre-
endimentos Imobiliário. Ela 
arrematou o prédio em 2021. 

Valor
Agora o valor mínimo de com-
pra é de R$ 25,9 milhões, com 
possibilidade de pagamento à 
vista ou parcelado em 24 ve-
zes. 

Outra compra
A venda ocorre depois de a CV 

Novo leilão do hospital tem 
valor mínimo de R$ 25,9 mi

NOSSA SENHORA DA PAZ

Agora o valor mínimo 
de compra é de R$ 25,9 
milhões, com possibi-
lidade de pagamento à 
vista ou até 24 vezes

Haus comprar o imóvel em 
um arrastado leilão judicial. 
Foram ao menos 7 leilões fra-
cassados. O valor pago pela 
empresa R$ 23,6 milhões 
serviu para pagar dívidas 
milionários com ex-funcio-
nários em diversas ações tra-
balhistas movidas durante 
os últimos anos. O Hospital 
Nossa Senhora da Paz fechou 
em 2002. Estimativas apon-
tam que o valor de todas as 
dívidas é de R$ 95,8 milhões. 
O prédio tem seis andares 
com 9,2 mil m², com total 
de 11,6 mil m² de área cons-
truída. O terreno total é de 
12.030 m², localizado no Jar-
dim Aclimação, ao lado do 
Riopreto Shopping Center, 
uma das regiões mais valori-
zadas da cidade. 
Os lances dos interessados 
poderão ocorrer até o dia 17 
de outubro, data do encerra-
mento do leilão. O lance mí-
nimo é de R$ 50 mil.

ARTESANATOS

Feira Independente de 
Mirassol tem ação solidária

A tradicional Feira In-
dependente de Artesanato 
e Delícias retorna para mais 
uma edição em Mirassol, 
dessa vez com a missão de 
arrecadar 250 litros de lei-
te que serão entregues ao 
Fundo Social de Solidarie-
dade de Mirassol. O evento 
será realizado de quinta a 
sábado, 22 a 24, das 10 às 
20h, no Mercado Municipal 
da cidade. A doação poderá 
ser feita pelos visitantes da 
Feira, na entrada do espaço 

“A doação não é obriga-
tória, mas para quem puder 
e quiser doar um litro de 
leite, será muito bem-vindo, 
pois essa doação irá ajudar 
quem mais precisa. Nossa 
missão também é contribuir 
com o bem-estar do outro”, 
disse idealizadora e organi-
zadora do projeto itineran-
tes de feiras de artesanato, 
Márcia Maia Souto. 

“Muitas pessoas passam 
por dificuldades e procuram 
o Fundo Social da cidade 
para serem ajudadas. Nossa 

missão também é contribuir 
com o bem-estar do outro”, 
enfatizou a presidente do 
Fundo Social de Solidarie-
dade, Maria de Lourdes 
Ermenegildo. 

Com 17 artesãos e arte-
sãs de Rio Preto, Mirassol 
e cidades da região, a feira 
tem o apoio da Prefeitura 
Municipal. Nos estandes, o 
público encontrará uma di-
versidade de itens a preços 
muito atrativos.  A feira terá 
trabalhos como costura cria-
tiva, imagens sacras, acessó-
rios, utensílios e decoração 
para casa, sabonetes e velas 
naturais, artigos esotéri-
cos e religiosos, bonecas 
de pano, além de comidas 
caseiras, doces e iguarias 
como queijo e requeijão da 
Serra da Canastra, comida 
árabe, salames artesanais e 
doces como queijadinhas e 
bolachas caseiras. 

“É um evento para toda 
família e, claro, tem opções 
de presentes a partir de R$ 
10”, finaliza Marcia.

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Assistência Social, renovou 
duas parcerias, em forma de 
convênios, com a Associação 
Renascer e a Assistência Social 
e a Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (APAE) 
no valor de R$ 6,8 milhões. Os 
valores constam em publica-
ções do Diário Oficial do Mu-
nicípio desta quarta-feira, 21. 

Para a Associação Renascer 
o valor total investido na enti-
dade será de R$ 2,09 milhões 
com vigência do convênio de 
1º de outubro deste ano até 31 
de março de 2025. 

A Prefeitura alega que os 

ENTIDADES

Convênios de R$ 6,8 mi para Apae e  Renascer
valores revertidos são desti-
nados “execução do Serviço 
de Proteção Social Especial 
para Pessoas com Deficiência 
e suas Famílias em Centro – 
Dia, objetivando a oferta de 
atendimento especializado 
de proteção social especial de 
média complexidade a pessoas 
com deficiência intelectual, 
com vistas a promover a au-
tonomia, a inclusão social e 
a melhoria da qualidade de 
vida, reduzindo a sobrecarga 
da família/cuidador na tarefa 
de cuidar, contribuindo com a 
prevenção da institucionaliza-
ção e segregação dos usuários.” 

A escolha, feita com dis-

pensa de chamamento público, 
ocorreu devido “o reconheci-
mento da sociedade pela sua 
história e experiência na exe-
cução de ações de habilitação 
e reabilitação de pessoas com 
deficiência desde a sua consti-
tuição em 03 de maio de 1993 
e na execução deste serviço 
especificamente, desde 2010”. 

Já a APAE vai receber R$ 
4,7 milhões durante a vigência 
do convênio que vai também 
no mesmo período, de 1º de 
outubro deste ano até 31 de 
março de 2025. O governo jus-
tifica a escolha da associação 
para prestação de serviços de 
“atendimento especializado 

de proteção social especial de 
média complexidade a pessoas 
com deficiência intelectual, 
com vistas a promover a au-
tonomia, a inclusão social e 
a melhoria da qualidade de 
vida, reduzindo a sobrecarga 
da família/cuidador na tarefa 
de cuidar, contribuindo com a 
prevenção da institucionaliza-
ção e segregação dos usuários.” 

Assim como a Renascer, a 
APAE Rio Preto foi escolhida 
com dispensa de chamamento 
público.

As publicações são assina-
das pela secretária de Assistên-
cia Social de Rio Preto, Helena 
Marangoni. 
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Prefeitura firma convênios de R$ 6,8 mi com Renascer e Apae Rio Preto

DIA MUNDIAL SEM CARRO

Todos os ônibus grátis hoje em Olímpia

Nesta quinta-feira, dia 22, 
cidades de todo o mundo rea-
lizam atividades em defesa do 
meio ambiente e da qualidade 
de vida das pessoas e do pla-
neta, para marcar a data, que 
celebra o Dia Mundial Sem 
Carro. As ações são uma forma 
de estimular a população a 
refletir sobre o uso excessivo 
do automóvel no dia a dia e os 
prejuízos ambientais causados 
por ele. 

Por isso, para enfatizar a 
data e reforçar a conscientiza-
ção, a Prefeitura da Estância 
Turística de Olímpia, por meio 
da secretaria de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urba-
na, adotará uma iniciativa de 

incentivo à redução da circu-
lação de veículos. Assim, du-
rante toda a quinta-feira, dia 
22, o transporte coletivo será 

BALCÃO DE EMPREGO

Supermercado abre 14 
vagas para a região do 
CRAS São Deocleciano

Na próxima sexta-feira, 
23, o Balcão de Empregos Iti-
nerante da Prefeitura de Rio 
Preto vai realizar uma ação 
especial no CRAS São Deocle-
ciano, que fica na av. Olinda 
Loria Khauan, 151, no Parque 
São Miguel. 

A equipe de recursos hu-
manos de uma rede de super-
mercados estará no local para 
fazer um processo seletivo de 
preenchimento imediato de 14 
postos de trabalho. 

Pela manhã, das 9h às 12h, 
serão feitas entrevistas para 3 
vagas de repositores, 1 auxiliar 
de padeiro, 2 auxiliares de lim-
peza e 4 operadores de caixa. 

À tarde, das 13h às 15h, para 
auxiliar de estacionamento, 
sendo 2 vagas, e 2 balconista. 

Há limite para atendimen-
to de pessoas por período, por 
isso é preciso retirar senha 
até 15h. 

O Balcão Itinerante tam-
bém vai oferecer cadastro 
e impressão de currículos e 
direcionamento às centenas 
de vagas anunciadas no sis-
tema Balcão de Empregos 
Os interessados em qualquer 
dos atendimentos deverão 
comparecer com documentos 
pessoais, como RG e/ou CPF, 
algum comprovante de resi-
dência.

gratuito em todas as linhas e 
horários. A ideia é que a popu-
lação experimente pelo menos, 
nesse dia, formas alternativas 

de mobilidade, sem usar o car-
ro ou a motocicleta como meio 
de locomoção. 

O deslocamento em veícu-
los, apesar de muito prático 
para a maioria das pessoas, 
atua negativamente na quali-
dade de vida e causa ambien-
tal. O número excessivo de 
carros atrapalha a mobilidade 
urbana, gerando ainda, a pos-
sibilidade de acidentes de trân-
sito. Assim, a proposta do Dia 
Mundial Sem Carro é também 
mais uma ação educativa e de 
conscientização da Semana 
Nacional do Trânsito, que visa 
resultados positivos para a 
população.

Além do ônibus, as pessoas 
podem optar por meios al-
ternativos como a bicicleta, o 
skate, patinetes ou caminhada .

Da REDAÇÃO

Olímpia tem ônibus gratuito nesta quinta  Dia Mundial Sem Carro

Interessados po-
dem enviar lances 
até dia 17 de outu-
bro, lance mínimo 
é estipulado em 
R$ 50 mil

Hospital Nossa Senhora da Paz está a venda novamente

ANVISA ALERTA

Petiscos caninos intoxicados

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) pu-
blicou um alerta que reforça a 
necessidade do recolhimento 
dos lotes intoxicados de petis-
cos para cães da marca Tecno 
Clean Industrial, que contêm 

o ingrediente propilenoglicol 
e também lotes desta subs-
tância. A medida tem caráter 
preventivo, para evitar que 
lotes contaminados de pro-
pilenoglicol sejam usados na 
fabricação de alimentos para 
consumo humano. 

Alerta

O alerta reforça a resolução 
que determinou o recolhimen-
to e proibiu a comercialização, 
distribuição, manipulação e 
uso dos lotes AD5035C22 e 
AD4055C21 do ingrediente, 
analisados preliminarmente 
pelo Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa).

Agência BRASIL
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Sergio SAMPAIO

Divulgação

Divulgação
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Abel premiado
O técnico Abel Ferreira foi premiado 
com o troféu Quinas de Ouro, concedi-
do pela Federação Portuguesa

Fórmula 1
A FIA anunciou que o GP de Mônaco 
está mantido em 2023. Com isso, a 
competição terá 24 corridas

O Grêmio Novorizontino vol-
tou a campo na noite desta 
terça-feira (20) para enfren-
tar o Guarani, pela 31ª rodada 
do Campeonato Brasileiro da 
Série B. Depois de começar a 
partida de forma equilibrada, 
o Tigre do Vale acabou sofren-
do dois gols ainda na primeira 
etapa e não conseguiu se recu-
perar. 
O gol do rival veio aos 14 mi-
nutos, em erro na saída de 
bola após recuo ao goleiro Lu-
cas Frigeri. Isaque marcou. O 
Tigre pressionou e criou chan-
ces com Felipe Albuquerque, 
que em falta acertou o tra-
vessão. O goleiro rival ainda 
pegou finalização de Douglas 
Baggio e afastou outras bolas 
alçadas na área. Mas, Yuri 
marcou o segundo nos minu-
tos finais do primeiro tempo. 
“Não vejo produtividade na 

Novorizontino flerta com rebaixamento
FUTEBOL

construção de jogo com o go-
leiro, ainda mais na Série B. 
Acabamos tomando o primei-
ro gol e deu uma desestabi-
lizada na equipe. Depois, no 
melhor momento que estáva-
mos no jogo, tivemos duas ou 
três finalizações com bola na 
trave, o goleiro fazendo gran-
des defesas, o Guarani mata o 
jogo naquele lance que real-
mente é inadmissível um time 
de Série B, como nós, tomar 
o segundo gol que nós toma-
mos”, avaliou o técnico Mazo-
la Júnior. 
No segundo tempo, o Novo-
rizontino seguiu buscando o 
resultado, mas pouco criou. 
“Nossas alterações não fun-
cionaram, tentamos mexer no 
meio, tentar verticalizar mais 
infelizmente as coisas não 
funcionaram”, finalizou Ma-
zola.  O Tigre do Vale tem ago-
ra um tempo pra se preparar 
para jogar contra a Tombense 
na sexta-feira (30), às 19h, em 
Minas Gerais.

O gol do rival veio aos 14 minutos, em erro na sa-
ída de bola após recuo ao goleiro Lucas Frigeri. 
Isaque marcou. 

Novorizontino perde para o Guarani e segue próximo da zona de rebaixamento

Umas das principais atletas 
de beach tennis do País, a 
brasileira Raquel Iote vem 
a Rio Preto neste sábado, 
dia 24, para ministrar uma 
cl ínica  a  prat icantes  do 
esporte, na Escola Guga de 
Tênis, no Automóvel Clube. 

OLIMPIADAS

Escola de beach tennis recebe atleta top 21

LIDERANÇA

Catanduva sedia Mundial 
de levantamento de peso

As aulas serão das 8h às 12h 
e das 14 às 18h e as inscri-
ções podem ser realizadas 
pelo link. 

A atleta, que já conquis-
tou quatro títulos da Fede-
ração Internacional de Tênis 
e chegou ao 21º lugar no 
ranking mundial e à 8ª po-
sição no Brasil, chega para 
compartilhar sua experiên-

Catanduva receberá o Circui-
to Mundial de Supino, Levan-
tamento Terra, Raw Equipa-
do e Power Bíceps, o World 
Championship, que chega à 
16ª edição. Essa é a quarta 
vez que o município é escolhi-
do para receber uma etapa da 
competição, que atrai atletas 
de diversos locais do Brasil e 
do exterior. 
O campeonato conta com o 
apoio da Prefeitura de Catan-
duva, por meio da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer 

(SMEL).As disputas serão re-
alizadas nos dias 24 e 25 de 
setembro, sábado e domingo, 
respectivamente, no Garden 
Shopping Catanduva e conta-
rá com apresentação musical 
do MC Avatar. Ao todo, 80 
atletas estão inscritos para 
participar do evento. 
“Teremos competidores de 
seis países: Brasil, Argentina, 
Uruguai, Itália, EUA e Vene-
zuela e de 10 estados brasi-
leiros. A rainha do evento é a 
catanduvense Helena Wenzel 
que carrega quatro títulos de 
mundiais na carreira e o atle-
ta Felipe Túlio Ramos, cate-
goria sub-junior, considera-

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Tite comanda treino em Le Havre

Contando com todos os 26 
jogadores convocados para os 
amistosos contra Gana e Tu-
nísia, o técnico Tite comandou 
um treino nesta terça-feira 
(20) em Le Havre (França). As 
partidas têm grande importân-
cia para a seleção brasileira, 
pois são as últimas da equipe 

antes do início da Copa do 
Catar, que terá a partida inau-
gural no dia 20 de novembro. 
Um dos últimos atletas a se 
apresentarem foi o atacante 
Pedro, que participou da der-
rota de 2 a 1 do Flamengo para 
o Fluminense pelo Campeona-
to Brasileiro. E o camisa 9 do 
Rubro-Negro chegou com a 
certeza de que a concorrência 
para garantir uma vaga na lista 

de convocados para o Mundial 
é muito grande. 

Concorrência
“Sei que a concorrência 

é grande, principalmente no 
ataque, posição na qual todos 
estão muito bem preparados. 
Isso é algo que motiva ainda 
mais, por poder ver que estou 
entre os selecionados na vés-
pera da disputa de uma Copa 

do Mundo”, declarou Pedro. 
A equipe canarinho reali-

zará uma nova atividade na 
próxima quarta-feira (21), a 
penúltima antes da partida 
contra Gana, na sexta-feira 
(23), no estádio Océane, em 
Le Havre. Quatro dias depois 
a equipe retorna a campo para 
enfrentar a Tunísia, no Par-
que dos Príncipes, em Paris. 
(AGÊNCIA BRASIL)

COPA DO MUNDO

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Simone 
convoca 
seleção 
sub-17

A técnica Simone Ja-
tobá convocou a seleção 
brasileira para a Copa do 
Mundo Feminina Sub-
17 que será disputada 
nas cidades indianas de 
Bubanesvar, Goa e Nova 
Bombaim entre os dias 11 
e 30 de outubro. 

Novidades
Entre as 21 jogadoras 

convocadas nesta quar-
ta-feira (21) estão cinco 
novidades em relação à 
equipe que conquistou o 
Sul-Americano da cate-
goria, no mês de março: 
a goleira Mariana, do Flu-
minense, as defensoras 
Alice, do Internacional, 
e Ana Beatriz, do São 
Paulo, e as meias Myka, 
do Internacional, e Juju 
Harris, do Flórida United 
(EUA). 

ESTREIA
A estreia do Brasil será 

no dia 11 de outubro, con-
tra o Marrocos. Três dias 
depois a seleção mede 
forças com os Estados 
Unidos. E, fechando a 
primeira fase, a equipe 
canarinho pega a Índia 
no dia 17.

Agência BRASIL

Ozzair Júnior

Divulgação

do o príncipe do evento, com 
seis títulos de mundiais”, 
frisa Geverson Ramos, presi-
dente da Federação Paulista 
de Levantamentos Básicos do 
Interior (FPLPI) e presidente 
da Confederação Brasileira 
de Atletas de Força (Conbra-
fa).
Os atletas foram separados 
por categorias, Sub-Junior, 
Junior, Adulto e Máster. 
Além do troféu, o vencedor 
que tiver pelo menos três 
atletas de sua equipe parti-
cipando na mesma catego-
ria receberá uma bonifica-
ção de R$ 1.000 (federado) 
ou R$ 500 (não federado). 

cia dentro do esporte com os 
praticantes da modalidade 
que ganhou espaço e muitos 
adeptos durante a pandemia. 
 
Estima-se hoje que o beach 
tennis tenha cerca de 1 milhão 
de praticantes, somente no 
Brasil. O evento inédito tem a 
incorporadora TARRAF como 
principal apoiador. 

Proclamas 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

A SOCIEDADE ORG. E ADM. DO COND. DE 
CHÁCARAS ESTÂNCIA SÃO MIGUEL ARCANJO II, Inscrita 
no CNPJ/MF Nº 05.475.501/0001-48, neste ato representada 
pelo seu Presidente, VALDEMIR JAIRO LISOS, CONVOCA os 
Senhores e Senhoras Associados e moradores interessados 
em participar, nos termos dos artigos 10, incisos III; art. 21 e 
inciso I;  bem como os art. 22 e 23 REFORÇADO pelo art. 28 
do Estatuto Social vigente, vêm convocar para ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 09 (Nove) 
de OUTUBRO de 2022 (domingo), nas  dependências da 
conhecida CHÁCARA DO SENHOR ALAERTE, localizada 
a Quadra E, Rua C , nº. 01/02, onde deliberaremos sobre a 
seguinte ordem do dia:

1-Alterar art. 2º do Estatuto Social para modificar o 
endereço da Sede Administrativa da Associação na cidade 
de São José do Rio Preto, SP, para posterior inclusão 
junto ao CNPJ;
2-Discutir, elaborar, e aprovar Regulamento Interno, e,
3-Assuntos relevantes para os associados e associação

A reunião será realizada em primeira convocação às 
07h30 com 2/3 dos associados, e em segunda convocação, 
30 (trinta) minutos após, com metade mais 1 (um) dos sócios, 
e, em última convocação às 08h30 com qualquer número 
de associados presentes. A vossa presença é de vital 
importância para as decisões que serão tomadas em reunião, 
pois atingiram a todos, associados ou não, desde que sejam 
proprietários, ou moradores do bairro, via aluguel, e é nessa 
condição que será beneficiado diretamente, portanto as 
decisões aprovadas obrigam a todos, inclusive os ausentes.

São José do Rio Preto, SP, 22 de setembro de 2022.
VALDEMIR JAIRO LISO

PRESIDENTE

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

1. LEANDRO CALERO EVANGELISTA e LUCIANA RENA-
TA ZANIN, sendo ELE filho de PEDRO EVANGELISTA e de APARE-
CIDA CALERO EVANGELISTA e ELA filha de ANGELO BENEDITO 
ZANIN e de LAURA TERSINA DUMBRA ZANIN;

2. JOSÉ CARLOS DE SOUZA e ROSEANA MARIA DA 
SILVA, sendo ELE filho de MIGUEL PAULO DE SOUZA e de GENI 
FERRO DE SOUZA e ELA filha de ISMAEL BALBINO DA SILVA e 
de ROSINETE MARIA DA SILVA;

3. MARCELO CRISTOVÃO FELÍCIO e JÉSSICA NAIRA 
FRANCISCO, sendo ELE filho de JOSÉ DONIZETE FELÍCIO e de 
ANA PAULA SCARAMUZA CRISTOVÃO FELÍCIO e ELA filha de 
CARLOS ALBERTO MAGANHA FRANCISCO e de EVÂNIA RE-
GINA FRANCISCO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 21/09/2022

Edital



Editais & 
Publicidade Legal O conteúdo completo desta edi-

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

com.br/dhoje-oficial/ e pelo  
QR Code acima 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 474/2022 – Processo n.º 13.977/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos/insumos 
padronizados na REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão realizada 
on-line com início dia 19/08/2022, sendo adjudicados os itens às empresas 
declaradas vencedoras: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA (item 15); AIRMED EIRELI – EPP (itens 18 e 19); CAPROMED 
FARMACÊUTICA LTDA EPP (item 7); CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  (item 21) e CRISTÁLIA PRODUTOS 
QUÍMICOS FARMACËUTICOS LTDA. (item 16). Os itens 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 
13, 17, 20, 22, 23 e 24 foram fracassados e os itens 33 e 36 foram desertos. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Aldenis Albaneze Borim – Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 522/2022 – Processo n.º 14.301/2022
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para modernização 
do SEESMT. Secretaria Municipal de Administração. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 13/09/2022, sendo adjudicado os itens à 
empresa declarada vencedora: BELA BELI STORE (itens 1 e 2). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Adilson Vedroni – Secretário Municipal de Administração.
COMUNICADO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO: Contrato PRE/0054/22 – Protocolo nº 2022215190
REQUERENTE: LE CARD Administradora de Cartões Ltda
DESPACHO: 1- Face os fundamentos constantes na manifestação do Diretor 
de Contratações Públicas, os quais adoto como razões de decidir, INDEFIRO 
o pedido formulado neste expediente pela empresa requerente. 2- Dê-se 
ciência e, após, arquive-se. Adilson Vedroni – Sec. Mun. de Administração   
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 449/2022 – 
PROCESSO Nº 13.787/2022. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, 
SUPORTE TÉCNICO LOCAL, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, 
SERVICE DESK DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 23/09/2022 às 11.00h para continuidade dos 
trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira. 
COMUNICADO
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.° 586/2022, processo 
14.822/2022 objetivando Registro de Preços para serviços de transporte 
urbano de mobiliário e materiais diversos, em atendimento as unidades 
escolares e prédios da Secretaria Municipal de Educação.  O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 06/10/2022. 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° 582/2022, processo 14.809/2022 
objetivando o Registro de Preços para aquisição de medicamentos veterinários 
em atendimento aso animais do Canil da GCM. Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transportes e Segurança.  O recebimento das propostas dar-
se-á até o dia 05/10/2022. 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.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: AGIL MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO 18336/22
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA
EMPENHO 17537/22
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA
EMPENHOS 18643/22 E 18541/22
CONTRATADA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
EMPENHO 18273/22
CONTRATADA: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 18238/22
CONTRATADA: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO 18239/22
CONTRATADA: MEDILAR IMPORTAÇAO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES S/A
EMPENHO 18274/22
CONTRATADA: SOMA S/A PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 18235/22
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
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: A M MOLITERNO EPP
EMPENHO 18300/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega do item cod. 
45494, DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e 
por se tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual e 
penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, 
cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  I do contrato, aplico-lhe ao descumprimento 
contratual, multa de 1% do valor referente ao atraso das obrigações 
contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa 
ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI
EMPENHO 19031/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega total do 
empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 
8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena 
de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência implicará 
em rescisão contratual e penalidades administrativas. Com fundamento no 
Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  I do contrato, 
aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 1% do valor referente ao 

atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o não 
cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da penalização. SMS 
ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: D C N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI
EMPENHOS 14026/22 E 14027/22
Considerando que até o momento não foram regularizadas as entregas totais 
dos empenhos supramencionados, DECIDO: Com fundamento no artigo 
87, inciso I, da Lei nº 8.666/93, aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se 
tratar de falta grave a reincidência implicará em aplicação de penalidades 
administrativas. Com fundamento no Artigo 87, inciso II da Lei nº 8.666/93, 
bem como disposto na solicitação de compra encaminhada à empresa, aplico-
lhe ao descumprimento, MULTA de 30%  do valor referente às obrigações não 
cumpridas.. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa 
ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
Contrato PRE/0077/22
Pregão Eletrônico nº 216/2022
CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Fica a empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 
derradeiramente notificada para regularizar as pendências relacionadas no 
Oficio 93/2022 – Coordenadoria de Gestão de Contratos,  no prazo de 5 dias 
úteis, contados da publicação nos termos do artigo 110 da Lei 8.666/93. Em 
consequência, fica concedido o mesmo prazo, para a empresa, em querendo, 
apresentar o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista a possibilidade 
de, não sendo regularizadas as pendências, sofrer as sanções cabíveis. 
Adilson Vedroni – S.M. Administração
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 19/2022
CONTRATO Nº COC/0029/22
CONTRATADA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA
OBJETO: Contratação de empreitada de mão de obra com fornecimento 
de materiais e equipamentos visando a execução do serviço de limpeza 
dos piscinões profundos, lagoas de retenções/detenções de águas pluviais, 
canais da calha do canal do Rio Preto e melhoria da microdrenagem de forma 
localizada- SMO – Israel Cestari Júnior - Prazo de vigência: 835 dias – Valor 
Total R$8.555.523,59
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 339/2022
CONTRATO nº PRE/0190/22
CONTRATADA: ANDES COMERCIAL LTDA
OBJETO: Aquisição de lâmpada fenda para Hospital Municipal – Item 1 – 
SMS – Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Total: R$21.690,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 357/2022
CONTRATO nº PRE/0191/22
CONTRATADA: SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
OBJETO: Aquisição de Raio X para o Pronto Socorro Santo Antônio – Item 
1 – SMS – Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Total: R$570.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 274/2022
ATA Nº 0763/22
CONTRATADA: BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares  –Valores Unitários – Item 
8 - R$134,00; Item 9 - R$138,00 – SMS -
 – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 274/2022
ATA Nº 0764/22
CONTRATADA: BEATRIZ FLAVIANA DIAS LUCIANELI NUNES
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares –Valor Unitário – Item 5 - 
R$3,90 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 274/2022
ATA Nº 0765/22
CONTRATADA: MARCO ANTONIO SILVA NETO EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares –Valor Unitário – Item 13 - 
R$57,49 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 274/2022
ATA Nº 0766/22
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares –Valor Unitário – Item 12 - 
R$0,43 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 310/2022
ATA Nº 0767/22
CONTRATADA: CIRURGICA UNIÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares –Valores Unitários – Item 
3 - R$5,13; Item 22 – R$0,26 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 382/2022
ATA Nº 0768/22
CONTRATADA: DENTAL OPEN – COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de insumos para endodontia –Valores Unitários – 
Item 2 - R$25,00; Item 3 – R$25,00; Item 4 – R$25,00; Item 5 – R$25,00; Item 
6 – R$25,00; Item 7 – R$25,00; Item 8 – R$25,00; Item 9 – R$25,00; Item 10 
– R$25,00; Item 11 – R$25,00; Item 12 – R$25,00; Item 13 – R$25,00; Item 
14 – R$25,00; Item 33 – R$25,10 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 428/2022
ATA Nº 0769/22
CONTRATADA: CONSMAQ SERVIÇOS LOCAÇÃO E MECANICA LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de locação de maquinas pesadas e caminhões para 
uso de recape em ruas e demais serviços –Lote 1 - Valores Unitários – Item 
1 - R$308,15; Item 2 – R$255,25; Item 3 – R$219,43; Item 4 – R$241,54; Item 
5 – R$305,88; Item 6 – R$326,98; Item 7 – R$450,32; Item 8 – R$432,19; Item 
9 – R$420,13; Item 10 – R$339,92 – SMSG – Ulisses R. Almeida – Prazo de 
vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 432/2022
ATA Nº 0770/22
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
OBJETO: Fornecimento de toner para impressora HP – Valor Unitário – Item 
1 - R$489,99 – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo de vigência: 
12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 446/2022
ATA Nº 0771/22
CONTRATADA: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM 
DE PNEUS LTDA
OBJETO: Fornecimento de serviços de recauchutagem, duplagem e 
vulcanização dos pneus para a Frota Municipal – Valores Unitários – Item 2 - 
R$608,00; Item 7  - R$1.343,00; Item 8 – R$2.011,00; Item 14 -R$580,00; Item 
15 – R$387,00; Item 20 – R$387,00; Item 22 – R$490,00; Item 23 – R$490,00; 
Item 24 – R$553,00; Item 27 – R$779,00; Item 28 – R$225,00 – SMA – Adilson 
Vedroni– Prazo de vigência: 12 meses
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 446/2022

ATA Nº 0772/22
CONTRATADA: INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA
OBJETO: Fornecimento de serviços de recauchutagem, duplagem e 
vulcanização dos pneus para a Frota Municipal – Valores Unitários – Item 1 - 
R$1.154,00; Item 9  - R$1.737,00; Item 12 – R$1.644,00; Item 25 - R$769,00; 
Item 26 – R$779,00 – SMA – Adilson Vedroni– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 485/2022
ATA Nº 0773/22
CONTRATADA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de concreto usinado – Valor Unitário – Item 2 - 
R$520,00 – SMEL – Fabio Ferreira Dias Marcondes – Prazo de vigência: 12 
meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 256/2022
ATA Nº 0774/22
CONTRATADA: FARMAUSA PHARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender ação judicial – Valores 
Unitários – Item 1 - R$1.976,00; Item 3 - R$700,00; Item 4 - R$1.530,00   – 
SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 417/2022
ATA Nº 0775/22
CONTRATADA: INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MAC 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de botinas de segurança (EPI) para agentes 
comunitários de saúde – Valor Unitário-Lote 1 – 80.325,00  – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 486/2022
ATA Nº 0776/22
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios – Valor Unitário  – Item 2 – 
R$0,29; Item 3 – R$9,90 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 486/2022
ATA Nº 0777/22
CONTRATADA: P L DE O SANTOS
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios – Valor Unitári – Item 1 – 
R$5,15 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 20024/2022
CONTRATO Nº: DPL/0056/22
CONTRATADA: R & F SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de monitoramento com câmeras e sistema 
de alarme – SMSG – Ulisses R. Almeida
- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$8.040,00
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 18997/2022
CONTRATO Nº: DPL/0057/22
CONTRATADA: GAIOLA LOCAÇÕES E EVENTS EIRELI
OBJETO: Prestação de serviços de locação de 1 modelo guarita – SMSG 
– Ulisses R. Almeida- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$9.600,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
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° 587/2022, processo 
14.853/2022 objetivando a prestação de serviço de home care, com técnico 
de enfermagem, para atender ação judicial. Secretaria Municipal de Saúde.  
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 05/10/2022 às 14h30min e 
abertura a partir das 14h02 min. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.014 DE 20 DE SETEMBRO DE 2022
DESIGNA, MARINHO MARTINS ALVES para substituir o(a) servidor(a) 
SILVIA REGINA BREZEGUELO KAUAM – ocupante da função de confiança 
gratificada – Coordenador Executivo de Políticas Públicas – Nível I - 
FG.103.8, 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.
AMAURY HERNANDES
Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 960, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): LÚCIA HELENA PINHEIRO BIANQUI
Resultado: aplicação do inciso IV do parágrafo 2º do artigo 61, da Lei 
Complementar nº 664/2021 e o consequente arquivamento.
Advogado: Leandro Bertini de Oliveira – OAB/SP. 269.528 
ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto
RETIFICAÇÃO DO ATO CONCESSÓRIO nº 1904
(De 21 de setembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora do 
Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o art. 111 da Lei 
Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, 
RETIFICA 
Art. 1º - No Ato Concessório nº 1904 que concedeu benefício de 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, à senhora KATIA 
REGINA SANTOS SOUZA:
- Onde se lê “A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal”.
Leia-se “A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003”.
- Onde-se lê:  “O benefício concedido fica codificado sob nº 03.6/0092/09/2022”
Leia-se:   “O benefício concedido fica codificado sob nº 03.4/0092/09/2022”
Art. 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos 
retroativos a 01/09/2022 e revoga as disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão de 
Benefícios

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ENTREGA ABERTURA E JULGAMENTO 
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 04/2022 – 
PROC. nº 86/2022
Objeto: Prestação de serviços de engenharia e manutenção eletromecânica 
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preventiva, preditiva e corretiva do sistema público de abastecimento de 
água e esgoto do município de São José do Rio Preto - SP, incluindo-se o 
fornecimento de mão-de-obra especializada, ferramentas, equipamentos e 
materiais.
As empresas CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS 
ELETROMECANICAS EIRELI, SIGNARTEC COMERCIAL TECNICA LTDA 
e VECTOR SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA. entregaram seus envelopes 
dentro do prazo legal. Após análise dos documentos e fundamentados nos 
pareceres da Gerência Gestora do processo e da Gerência Administrativo 
Financeira a Comissão de Licitações DECIDIU INABILITAR as licitantes: 
CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECÂNICAS EIRELI 
por ter deixado de atender ao requerido nos itens 3.3.3.C do edital e a licitante 
VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA por ter deixado de atender 
os itens 333.A.2(a) e 333.B.1 ambos do edital e a licitante SIGNARTEC 
COMERCIAL TÉCNICA LTDA por ter deixado de atender ao item 3.3.3B. 
Tendo em vista que todas as licitantes foram INABILITADAS a Comissão de 
Licitações  fundamentada no § 3º do artigo 48 da Lei Federal 8.666/93, abre 
o prazo de 08 (oito) dias úteis, a partir desta data, para que as empresas 
CARRARO ENGENHARIA E MONTAGENS ELETROMECANICAS EIRELI, 
SIGNARTEC COMERCIAL TECNICA LTDA e VECTOR SISTEMAS DE 
AUTOMACAO LTDA  reapresentem os documentos, escoimados dos vícios 
constatados. S.J.R.Preto, 21.09.2022 – Sonia Maria Franco da Silva 
Gomes – Presidente da CL
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE READEQUAÇÃO QUANTITATIVA - OF nº 
126/2022 - INEXIGIBILIDADE nº 05/2022 – PROCESSO SeMAE nº 81/2022
Contratada: WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE 
BOMBAS LTDA.
Objeto: Readequação quantitativa, acréscimo R$ 1.833,62. Data da 
autorização: 21.09.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 51/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 76/2022 – 
PROCESSO SeMAE Nº 90/2022. Contratada: JÉSSICA SABINO
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva incluindo no valor do contrato o 
fornecimento de peças e materiais necessários às manutenções, higienização, 
desinstalação, reinstalação e recarga de gás em aparelhos condicionadores 
de ar do SeMAE tipo janela e tipo split hi-wall.
Valor: R$ 109.500,00  Prazo de execução: 12 meses 
Data da assinatura: 21.09.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 128 de 21/09/2022 – CONSIDERANDO que o Diretor 
Geral de Gestão, José Roberto Biroli, afastar-se-á do exercício de suas 
funções, temporariamente, a partir do dia 22 de setembro de 2022. R E S O 
L V E: ARTIGO 1º- Designar a servidora, Jaqueline Freitas Reis, matrícula 
148, para responder interinamente pela Diretoria Geral de Gestão do SeMAE, 
a partir de 22/09/2022, enquanto durar a ausência do titular. ARTIGO 2º – 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeito a partir 
de 22 de setembro de 2022.
S.J. Rio Preto, 21.09.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do 
SeMAE.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Convocação n° 056/2022 – SME
A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, visando 
atender as necessidades de substituições na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental (Ciclos I e II -1º aos 5º anos) da Rede Municipal de Ensino, 
conforme artigos 16, 17, 18, 19 da LC 138/2001 e alterações posteriores, 
convoca 05 (cinco) Professores de Educação Básica I, abaixo classificados 
no Processo Seletivo SME nº 01/2021 para contratação em caráter temporário. 
Os convocados abaixo relacionados deverão comparecer no dia 23 de 
setembro de 2022, conforme horário abaixo discriminado, no Secretaria 
Municipal da Educação (Rua General Glicério, 3947, Redentora). 
Os convocados que não comparecerem na data, hora e local supracitados, 
terão os dias 26/09/2022 e 27/09/2022, para comparecerem na Secretaria 
Municipal de Educação, para atendimento exclusivamente às 8h30 no período 
da manhã ou às 14h30 para o período da tarde. O não comparecimento dos 
convocados no prazo estabelecido será considerado como desistência. 
Para entrega da documentação para contratação, os convocados terão o 
prazo máximo de 20 (vinte) dias, em conformidade com o item 13.11, do 
Capítulo 13, do edital de abertura, contados a partir da publicação desta, 
devendo apresentar-se na Coordenadoria de Pessoal (Av. Alberto Andaló, 
3030 – 3° andar – Centro), mediante agendamento. 
Para contratação os convocados deverão ter disponibilidade de horário nos 
03 (três) períodos: manhã, tarde e noite, conforme item 13.4, do Capítulo 13, 
do edital de abertura.
Horário: 8h30

SClass. Nome

708 º LAURA BEATRIZ RIZZO VIEIRA

709 º LIEGE ADRIANA DE OLIVEIRA

710 º ALEX ALMEIDA DA SILVA

711 º FRANCINE NATALI DO NASCIMENTO RODRIGUES

712 º ALTAIR SANTOS IZIDORO JUNIOR

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO – 
PROCESSO SELETIVO SME - EDITAL Nº 01/2021
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar a 
autenticidade) 
1) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a CNH;
2)Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia);
3) Comprovante de Endereço (cópia);
4) Carteira Profissional Digital – Acessar: www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-
trabalho-digital para cadastro e esclarecimentos (Dispensados da entrega da 
CTPS física e digital).
5) PIS/PASEP – Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco 
do Brasil, solicitar que sejam feitas as pesquisas do PIS e do PASEP 
atualizadas (trazer os documentos que serão fornecidos pelos dois 
bancos, mesmo não constando número de inscrição);
6) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br; 
7) Certificado de reservista (cópia);
8) Documento comprobatório do estado civil (cópia);
9) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: consultacadastral.inss.gov.br/
Esocial/pages/index.xhtml e caso conste pendência no resultado da consulta 
(campo “mensagem”) esta deve ser sanada, conforme campo “orientação”, 
até a entrega da documentação.
10) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos 
maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade e 
dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia);
11) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia);
12) Comprovar requisitos exigidos elencados no Quadro, do item 2.2, Capítulo 
2 do Edital Normativo - Certificado, Certidão ou Diploma de Conclusão de 
Curso (cópia);
13) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no site 
do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) para verificação de 
acúmulos.
Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem ativos 
e que não constem a data da Demissão/Exoneração nas respectivas 
pesquisas, trazer a publicação da exoneração ou documento comprobatório 
do desligamento;
14) As declarações a seguir devem ser redigidas de próprio punho ou 
digitadas, conforme modelo entregue pela SME, e feitas uma para cada item, 
com a devida qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e declarando 
sob as penas da lei: 
14.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a 
Constituição Federal;
14.2) Possuir ou não vínculo privado. 
14.3) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou 
Municipal, em consequência de Processo Administrativo (por justa causa ou 
a bem do serviço público);
14.4) Não ter sido demitido (a) de função atividade do Magistério Público 
Municipal ou de escolas conveniadas com o Município de São José do Rio 
Preto, por justa causa;
14.5) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia completa da 
última Declaração de Imposto de Renda;
14.6) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso positivo, 
trazer comprovante;
14.7) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) anos;
15) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos 
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelos órgãos 
competentes dos Estados onde reside e residiu no período de abrangência. 
Em caso positivo, trazer a Certidão Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidos via Internet:
15.1) Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar 
Secretaria da Segurança Pública);
15.2) Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da 
Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão competente).
16) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas 
pelos órgãos competentes Âmbito Estadual – das cidades onde reside e 
residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e residiu no período de 
abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão de Objeto e pé.
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Obs: Endereços dos órgãos competentes em São José do Rio Preto – SP:
16.1) Estadual: emissão via Internet, em todo Estado de São Paulo, 
no endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão de 
Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitos de Execuções 
Criminais – Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 3036 – Centro. 
Caso o nome consultado tenha data de nascimento anterior a 01/01/1969: 
Deverá encaminhar o protocolo do pedido, junto do RG, ao e-mail: riopreto@
tjsp.jus.br
16.2) Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br – Justiça 
Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal.
17) Exame médico admissional – A realização do exame deverá ser 
dentro do prazo estipulado neste edital e seu agendamento através 
do link https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/?apl=AGENDAMENTOS_
SERVICOS&chave=2094, ou pelo Aplicativo oficial da Prefeitura de São José 
do Rio Preto (Prefeitura de Rio Preto) , disponível nas lojas de aplicativo. 
Local do Exame Médico: SEESMT, Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do Paço 
Municipal, tel.: (17) 3203-1128, munido de Documento de identificação com 
foto, da Carteira de Vacinação Atualizada (cópia), Comprovante de Vacinação 
contra a COVID-19 (cópia), ficha de avaliação e formulário de anamnese;
18) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido RG, CPF (originais e cópia), 
comprovante de endereço no nome do convocado e documento fornecido 
pela SME para abertura da Conta Salário – vinculada ao CNPJ da Prefeitura 
Municipal de São José do Rio Preto (Trazer cópia do comprovante de 
abertura de conta constando CPF e CNPJ desta Prefeitura) 
19) Outros documentos que a Prefeitura de São José do Rio Preto julgar 
necessário.
OBSERVAÇÃO:
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
O atendimento para entrega da documentação para contratação será feito 
somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal da Secretaria 
Municipal da Administração pelo telefone (17) 3203-1337. 
Prazo para protocolo da Documentação:
Convocação nº 056/2022 – SME
Publicado em 22/09/2022
Término 12/10/2022        
São José do Rio Preto, 21 de setembro de 2022.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Comunidade Crista Cabana Church
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de 
pagamento MULTA DO COMERCIO (div 31) vencimento 21/07/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a 
inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a outras instituições de 
proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e 
a mesma voltou por motivo de “ Não Existe o Número”, na data  06/09/2022.
São José do Rio Preto, 21 de setembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Humberto Novaes Carneiro
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência 
de pagamento IPTU REVIS ADMINISTRATIVAMENTE (div 29) exercícios de 
2016 a 2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a 
inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a outras instituições de 
proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e 
a mesma voltou por motivo de “Não Procurado”, na data  13,17,23/08/2022.
São José do Rio Preto, 21 de setembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Igreja Evangelica Pentecostal Gileade
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência 
de pagamento de Imposto Predial (div 1) exercícios 2020 e 2021 e taxa de 
licença (DIV 7).
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a 
inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a outras instituições de 
proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a 
mesma voltou por motivo de “ Ausente”, na data 03,05,09/05/2022.
São José do Rio Preto, 16 de maio de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
João Roberto da Silva
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de 
pagamento IPTU REVIS. ADMINISTRATIVAMENTE (div 29) exercícios 2019.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a 
inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a outras instituições de 
proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e 
a mesma voltou por motivo de “ Não Procurado”, na data  16,18,23/08/2022.
São José do Rio Preto, 21 de setembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Mauro Adriano Berengue
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de 
pagamento IPTU REVIS. ADMINISTRATIVAMENTE (div 29) exercícios 2018, 
2019 e 2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a 
inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a outras instituições de 
proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a 
mesma voltou por motivo de “ Mudou-se”, na data  14/09/2022.
São José do Rio Preto, 21 de setembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 
 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Departamento de Cadastro 
de Pessoas e Atividades, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados 
para a devida regularização cadastral de forma eletrônica, pelo sistema ICad 
- Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no prazo de 30 dias contados da data 
da publicação desta, de acordo com Decreto Municipal n° 19.147/2022.
Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do 
sistema eletrônico, o contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada 
(cadastro bloqueado) em conformidade com o artigo 12 do Decreto Municipal 
n°19.147/2022, o que, posteriormente, poderá ensejar processo de Cassação 
da Licença de Funcionamento.
Para regularização cadastral, o contribuinte deverá sanar as irregularidades 
dos Requisitos e Pré-Requisitos de Posturas, no Sistema ICad. Acesse o ICad 
em: icad.empro.com.br.
Em caso de dúvidas, quanto ao atendimento dos requisitos, solicitar 

informações junto à Secretaria Municipal, competente pela análise do mesmo.
Contribuintes:

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL

AMANDA GOMES DA SILVA 3715700
ATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E DE 
NEGOCIOS S/S LTDA 3700780

CASSIO LASSIMAR PERILLO 08565800822 3716750

CLAUDIO ANTONIO MOISES 49972103153 3706480

ELISANGELA DOS SANTOS GALDIANO 22273391870 3719320

FERNANDA PRUDENTE DE SIQUEIRA 23442809878 3603650

FISCHER & LOPES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 3493280
FRAGATTA KIDS BABY VESTUARIO E ACESSORIOS 
EIRELI ME 3713720

MARCIA REGIA FERRAZ JUSTINO 32405492806 3597530

MELO & MARTINS FRANCHISING LTDA 3716800
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA BARCELOS 
43093121876 3719360

PATRICIA SANCHES PAZIANOTTO 26907344866 3717210

R M J RACY 3627930

R RODANTE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3715030

REABILITAR CASE HOME FISIOTERAPIA LTDA 3595120

ROBERTO LUIS CARDOZO 26174884899 3669390

THAIS MARQUES BELINI 41674958803 3713230

VHP FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA 3684390

São José do Rio Preto, 21 de setembro de 2022.
Marco Aurélio Belentani de Carvalho
Coord. Executivo de Políticas Públicas - Dept Cadastro de Pessoas e 
Atividades/SEMFAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 11/2022
4ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação (2022-2023)
O Presidente do Conselho Municipal de Habitação de São José do Rio Preto, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno – Decreto 
nº 16.020 de 07 de novembro de 2011 e pela Lei Municipal nº 8.397 de 19 de 
junho de 2001, alterada pela Lei nº 10.820 de 17 de novembro de 2010, FAZ 
SABER a quem possa interessar, que será realizada a 4ª Reunião Ordinária 
do Conselho Municipal de Habitação – CMH, biênio 2022-2023, no dia 29 
de setembro de 2022 (quinta-feira), às 09h30min, de forma presencial, 
no auditório Juan Bérgua – térreo do prédio da Prefeitura Municipal, sito a 
Avenida Dr. Alberto Andaló, nº 3030.
Manoel de Jesus Gonçalves
Presidente do Conselho Municipal de Habitação

Portaria N° 1012/2022 CGCM/SMTTS de 19 de setembro de 2022 ref. 
Instauração de Sindicância Administrativa Investigativa, objetivando 
complementação das investigações da Apuração Preliminar Nº 3022/22 
CGCM/SMTTS, em que foram averiguados fatos trazidos no Interno Nº 
54/2022 - Ouvidoria/GCM, sobre suposto desvio de conduta dos servidores 
públicos municipais Flavio Liberato Barbosa, Mat. 59787, Matheus Henrique 
de Assis S. Jacomassi, Mat. 65729 e Wilson Simão, Mat. 53179, todos 
lotados na SMTTS; o Sr. SMTTS determinou a instauração de Sindicância 
Administrativa Investigativa, nos termos do art. 23 § 2º, inciso II da LCM Nº 
664/2021, em cumprimento, o corregedor da GCM Carlos Marcelo Nogueira 
do Prado, Mat. 59776, INSTAUROU a Sindicância Administrativa Investigativa 
1012/2022 CGCM/SMTTS, sendo realizada pessoalmente por este, com base 
no art. 44, inciso III, da Lei Complementar Municipal 331/10, c/c 28 parágrafo 
único LCM Nº 664/2021. O inteiro teor desta Portaria encontra-se à disposição 
dos referidos servidores públicos.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/
CORREGEDORIA/GCM

Portaria N° 1014/2022 CGCM/SMTTS de 20 de setembro de 2022 ref. 
Instauração de Sindicância Administrativa Investigativa, objetivando 
complementação das investigações da Apuração Preliminar Nº 3026/22 CGCM/
SMTTS, em que foram averiguados fatos trazidos no Interno Nº 953/2022 - 
SMTTS/GCM, sobre suposto desvio de conduta do servidor público municipal 
Marcello Augusto Silva, Mat. 53175, lotado na SMTTS, para apurar, em tese, 
o descumprimento do art. 49, incisos XV, XXXI, XXXVIII da LCM 331/10; o Sr. 
SMTTS determinou a instauração de Sindicância Administrativa Investigativa, 
nos termos do art. 44, inciso III da LCM Nº 331/10, c/c os arts. 24 ao 31 da 
LCM Nº 664/21, e em cumprimento, o corregedor da GCM Carlos Marcelo 
Nogueira do Prado, Mat. 59776, INSTAUROU a Sindicância Administrativa 
Investigativa 1014/2022 CGCM/SMTTS, sendo realizada pessoalmente por 
este, com base no art. 28 parágrafo único LCM Nº 664/21. O inteiro teor desta 
Portaria encontra-se à disposição do referido servidor público.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/
CORREGEDORIA/GCM

São José do Rio Preto, 21 de setembro de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 157/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, comunica VICENTE 
CARLOS DA SILVA, CPF 168.231.718-80, responsável pelo veículo KIA 
SEPHIA, placa CCP5887,  que se encontra na Rua Aurora s/n – Talhado, que 
ficou decidido por esta Secretaria pela aplicação de penalidade pecuniária 
no valor de R$ 1385,80 (hum mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta 
centavos), sendo lavrado o Auto de Infração e Imposição de Multa nº. 000392-
1, tendo em vista a infração ao Art. 81 da Lei Complementar nº. 650/2021, 
conforme Auto de Constatação/Notificação nº. 10947. Referido valor deverá 
ser recolhido aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente.
Atenciosamente,
JULIANO FERNANDES MARCONDES DE GODOY
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 21 de setembro de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 158/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, comunica LUIZ GUSTAVO 
DO PRADO, CPF 316.748.648-17, responsável pelo veículo GM MONZA, 
placa CPK0214,  que se encontra na Rua R. Angelo Nicole, 81 – Vila União, 
que ficou decidido por esta Secretaria pela aplicação de penalidade pecuniária 
no valor de R$ 1385,80 (hum mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta 
centavos), sendo lavrado o Auto de Infração e Imposição de Multa nº. 000360-
2, tendo em vista a infração ao Art. 81 da Lei Complementar nº. 650/2021, 
conforme Auto de Constatação/Notificação nº. 11050. Referido valor deverá 
ser recolhido aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente.
Atenciosamente,
JULIANO FERNANDES MARCONDES DE GODOY
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 21 de setembro de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 159/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, comunica ROQUE LUIZ 
ANDOLFATTO, CPF 646.157.589-87, responsável pelo imóvel localizado 
na Rua Cervantes Arantes, 620 – Vale do Sol, para que providencie neste 
endereço a sinalização de pedestres de acordo com o artigo 5º, I, II e III do 
Decreto Municipal 18926/2021, conforme descrito no Auto de Constatação e 
Notificação 24099, que não pode ser entregue pelo correio.
Atenciosamente,
CHEYLA DE TOLEDO BERNARDO
Agente Fiscal de Posturas
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São José do Rio Preto, 21 de setembro de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 160/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, comunica STEPHANIE 
CANHEDO DE CAMARGO PEREIRA, CNPJ 333.006.088-30, responsável 
pelo imóvel localizado na Rua Pedro Castagnoli,73 - VALE DO SOL, para 
que providencie neste endereço, a sinalização de pedestres de acordo com o 
artigo 5º, I e II do Decreto Municipal 18926/2021, conforme descrito no Auto 
de Constatação e Notificação 24073, que não pode ser entregue pelo correio.
Atenciosamente,
CHEYLA DE TOLEDO BERNARDO



  | A9DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quinta-feira, 22 de setembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 21 de setembro de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 161/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, NOTIFICA MARIA INES 
ROSSINI 12173457870, CNPJ 21.426.983/0001-00, para providenciar a 
remoção IMEDIATA dos materiais obstruindo a calçada e veículos encontrados 
em mau estado de conservação que o proprietário usa para armazenar os 
materiais, na Rua RUITHER MOREIRA RODRIGUES 1325 e proximidades, 
no bairro São Francisco, em desacordo com o Artigo 79 da Lei Complementar 
650/2021, conforme descrito no Auto de Notificação 24621, que não pode ser 
entregue pelo correios.
CHEYLA DE TOLEDO BERNARDO
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 21 de setembro de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 162/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, NOTIFICA TAMIRES 
CRISTINA DIAS BASSO, CPF 411.521.168-78, proprietário do veículo GM 
MONZA, placa COS2464 encontrado em situação de abandono, na RUA 
HEITOR JACINTO GUIMARÃES, 164 OPOSTO - JD. DAS OLIVEIRAS, 
deverá retirar o veículo no prazo de 10 dias nos termos do Art. 81 da Lei 
Complementar 650/2021, conforme descrito na Notificação nº 22812, que não 
pode ser entregue pelo correios.
JULIANO FERNANDES MARCONDES DE GODOY
Agente Fiscal de Posturas

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br

Câmara 
Municipal

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Ofício Ver. Anderson Branco Nº 11/2022

CONVITE

DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO PELO EXECUTIVO DO CUMPRIMENTO 
DAS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2022DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

Em atendimento ao artigo 9º e seu parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 
comum acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, CONVIDAMOS a população para 
participar da  AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada no dia 28 de Setembro de  2022, 
às 9:00 horas, no auditório (2º andar) da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, Rua 
Silva Jardim nº 3357 – centro, para Demonstração e Avaliação pelo Executivo do 
Cumprimento das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2022, em conformidade com o artigo 
9º parágrafo 4º da LRF, que será apresentada pela Secretaria da Fazenda, em conjunto com 
a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal.

A audiência poderá ser acompanhada pela população presencialmente até o limite de 
ocupação permitido no auditório e, por transmissão ao vivo pela TV CÂMARA em sinal 
digital aberto e demais canais de internet.

São José do Rio Preto/SP, 19 de setembro de 2022.

VER. ANDERSON BRANCO
Presidente

VER. RENATO PUPO       VER. JORGE MENEZES
         Membro                   Membro
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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Para verificar as 
assinaturas, clique no link: https://riopreto.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=9D08XUU9RY1FX4F7, ou vá 
até o site https://riopreto.siscam.com.br/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este 
documento é válido:

Código para verificação: 9D08-XUU9-RY1F-X4F7

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 19 de setembro de 2022
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ANDERSON BRANCO DA SILVA
Vereador

Assinado em 19/09/2022, às 11:08:33

RENATO PUPO DE PAULA
Vereador - 1º Secretário

Assinado em 19/09/2022, às 15:46:01

JORGE MENEZES SILVA
Vereador - 3º SECRETÁRIO

Assinado em 19/09/2022, às 15:52:32

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br

Câmara 
Municipal

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Ofício Ver. Anderson Branco Nº 12/2022

CONVITE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E 
APRESENTAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE METAS DO MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

Em atendimento ao artigo 5ª a 9º e seu parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 
comum acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, CONVIDAMOS a população para participar da  AUDIÊNCIA 
PÚBLICA que será realizada no dia 28 de Setembro de  2022, às 10:00 horas, no auditório 
(2º andar) da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, Rua Silva Jardim nº 3357 – centro, 
para Demonstração e Apresentação da Lei Orçamentária Anual do Município Exercício 
de 2023 e apresentação da execução do Programa de Metas, que será apresentada pela 
Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação, em 
conjunto com a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal.

A audiência poderá ser acompanhada pela população presencialmente até o limite de 
ocupação permitido no auditório e, por transmissão ao vivo pela TV CÂMARA em sinal 
digital aberto e demais canais de internet.

São José do Rio Preto/SP, 19 de setembro de 2022.

VER. ANDERSON BRANCO
Presidente

VER. RENATO PUPO       VER. JORGE MENEZES
         Membro                   Membro
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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Para verificar as 
assinaturas, clique no link: https://riopreto.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=KM3V3FKE547S4XA1, ou vá 
até o site https://riopreto.siscam.com.br/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este 
documento é válido:

Código para verificação: KM3V-3FKE-547S-4XA1

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 19 de setembro de 2022
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ANDERSON BRANCO DA SILVA
Vereador

Assinado em 19/09/2022, às 11:33:02

RENATO PUPO DE PAULA
Vereador - 1º Secretário

Assinado em 19/09/2022, às 15:46:09

JORGE MENEZES SILVA
Vereador - 3º SECRETÁRIO

Assinado em 19/09/2022, às 15:52:50

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 79/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 115/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 49/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de segurança desarmada.
Data da realização da Sessão Pública: 11/10/2022
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, 21 de setembro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

Editais

DOS EMPREGADOS NA GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO 
DE ELETRICIDADE 

CNPJ 59.847.046/0001-93 
Rua José Polachini Sobrinho, 746 – Jardim Urano 

São José do Rio Preto - SP 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

SINDICATO EMP. GERAL TRANS DISTR ELETRIC DO MUN SJRPRETO, com sede à Rua José 
Polachini Sobrinho, nº. 746, Jardim Urano, nesta Cidade de São José do Rio Preto, estado de São 
Paulo, CEP. 15.084–160, por meio de seu Presidente JOÃO GUSTAVO PAVANETE SEDANO, 
portador do RG. Nº. 32.283.112–X e do CPF nº. 311.303.028–57, convoca todos os membros, para 
Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30 de setembro de 2.022, na sede à Rua José 
Polachini Sobrinho, nº. 746, Jardim Urano, nesta Cidade de São José do Rio Preto- SP, CEP. 15.084–
160, a primeira chamada às 18h30min e a segunda chamada às 19h00min, com número de membros 
presentes com a seguinte pauta: 
 
 

Autorização para venda de veículo desta entidade: 
 
 

 

São José do Rio Preto, 20 de Setembro de 2.022. 

 

 

 

 
JOÃO GUSTAVO PAVANETE SEDANO 

PRESIDENTE 
 

 

 
Rua Dr.Lino Braile 355 - Jd. Fernandes - CEP 15090-240 - São José do Rio Preto - SP 

Fone 17 2137.0777                   www.amicc.com.br 
CNPJ - 01.336.570/0001-10 

Reconhecida Utilidade Pública Federal pela portaria n° 1131 de 27 de Dezembro de 2000 - DOU 28/12/2000 
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n°46025 de 22 de agosto de 2001 - DOU 23/08/2001 

Reconhecida de utilidade Pública pela Lei Municipal n°7288 de 21 de outubro de 1998 
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social  - CNAS -  conforme resolução n°183/00 - DOU 24/08/2000 

Registrada no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS - sob n°016 
Registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA -  sob n°016 

Registrada no Conselho Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS -  n° 44006000182/200171 iniciada em 26/12/2001 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 
 
A presidente Doraci Sônia de Moraes Vinha, no exercício de suas atribuições previstas no art. 23 do 

Estatuto Social, convoca a Diretoria, o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo e a Comissão Eleitoral, 

nos termos do estatuto social, bem como todos os associados devidamente inscritos, atualmente no 

total de 208, na sede da AMICC – Associação dos Amigos da Criança do Câncer ou Cardiopatia, desde 

que em dia com suas contribuições e demais exigências estatutárias, para a instauração de Assembleia 

Geral em caráter Ordinário, a ser realizada no dia 29 de setembro de 2022, às 18:00 horas em primeira 

convocação, com a presença da maioria absoluta dos associados, ou às 18:15 horas, com qualquer 

número de associados, para que compareçam na sede da instituição, na Rua Lino Braile, 355, Jd. 

Francisco Fernandes, para deliberar sobre a seguinte pauta: 

 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 

I – Apresentação dos trabalhos realizados pela Diretoria no ano de 2022; 

II – Aprovação das contas da entidade e o respectivo parecer do Conselho Fiscal;  

III – Eleições destinadas à escolha dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, sendo que as 

chapas candidatas deverão apresentar requerimento de inscrição na sede da Instituição até o dia 

23/09/2022, às 18h, apresentando os documentos conforme estatuto; 

IV – Outros assuntos de interesse da instituição. 

 

 
São José do Rio Preto, 21 de setembro de 2022. 

  
 

DORACI SÔNIA DE MORAES VINHA 
Presidente da AMICC 

 
**** afixado na sede da AMICC 

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 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
Pelo presente edital, o presidente da diretoria executiva do MOVIMENTO 
SINDICAL UNIFICADO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – MSU, no uso das 
prerrogativas legais e estatutárias, CONVOCA todos os sindicatos filiados do 
MOVIMENTO SINDICAL UNIFICADO – MSU e todos os membros da Diretoria 
e Conselho Fiscal Efetivo e Suplentes, para participarem da ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no dia 28 de setembro de 2022, às 
08:00 horas em primeira convocação na sede do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de São José do Rio Preto, sita a Av. Duque de Caxias, 
3756, 15061-001, Bairro Parque da Represa, São Jose do Rio Preto – SP, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: A) Prestação de contas 
e parecer do conselho fiscal sobre o balanço do exercício de 2021. Não 
havendo na hora acima indicada número legal de convocados para instalação 
da referida assembleia em primeira convocação, a mesma será realizada com 
01h00min (uma hora) após, no mesmo dia e local com qualquer número de 
presentes em segunda convocação. São Jose do Rio Preto, 23 de setembro 
de 2022.
SERGIO DA SILVA PARANHOS – DIRETOR - PRESIDENTE  



SOCIAL
#DIÁRIODOBOB 

FORÇA DO INTERIOR 
Rodrigo Garcia fez as contas e anunciou que já tem confirmado 
o apoio de 500 prefeitos do interior de São Paulo. Mas, não 
é só, Rodrigo fez também um balanço e confirmou que 2 mil 
vereadores já estão integrados a campanha em todo o Estado 
que subdivide em 645 municípios, distribuídos em 42 regiões 
de governo, 14 regiões administrativas e três regiões metropo-
litanas:- (São Paulo, Santos e Campinas) trabalhando com ele 
para permanecer como governador do nosso Estado.

CONCLUINDO A NOTA
Como nada acontece por acaso, o advogado Faiçal Robson Calil, 
num encontro casual com o colunista, contou que foi colega do Ju-
nior, filho do Mario Alves, no tempo no Tiro de Guerra em 1958, 
quando cumpriram por aqui o Serviço Militar. Recordar é viver!

ULTIMAS NOTICIAS
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 atu-
al governador à reeleição, é de que esse resultado seja converti-
do em aumento de intenção de votos. A mais recente foi a Qua-
est, mostrando que a avaliação positiva cresceu 19%, subindo 
de 21% em agosto para 25% no início de setembro. A avaliação 
negativa caiu de 17% para 15%.

VOZES DO RÁDIO
Quantos personagens, locutores, apresentadores, narradores, 
cronistas deixaram saudade com suas vozes marcantes. Portanto, 
deixo aqui, de coração, minha radiofônica homenagem aos cole-
gas de ontem e de hoje. O rádio é vida. O rádio é a minha vida. 
Uma pena que as autoridades deixaram a data passar sem ne-
nhuma referência aqueles que perpetuaram suas vozes a serviço 
do rádio, como por exemplo Rubens, Adib e Cesar Muanis, Hitler 
Fett, Mario Luiz, Moacir dos Santos, Sorroche Neto, Alexandre 
Ismael, Gentil Rossi, Paulo Serra Martins, Cassio de Marco, João 
Roberto Curti, Clenira Sarkis, Amaury Jr., Carlos Zanetti.

A MÁGIA DO RÁDIO
Se há uma invenção que revolucionou a maneira do homem se 
comunicar é, sem dúvida, o rádio. O maior veículo de comuni-
cação de massa da história da humanidade está completando 
100 anos. O que teria sido a evolução humana sem o som do 
rádio e suas vozes? Com certeza, não estaríamos, hoje, em es-
tágio tecnológico tão avançado. O rádio constrói, une, conecta. 
Em Rio Preto, não é diferente. O rádio tem uma importância 
fundamental na história da cidade.

AMIGO DO MELÃO
Quem faz compras no ATACADÃO de Rio Preto, não tem a mí-
nima ideia do valor histórico daquela área, onde foi construído 
um dos maiores supermercado de Rio Preto. Com direito a re-
miniscência, não custa nada lembrar aqui, que ali, foi o Estádio 
Mario Alves Mendonça, de saudosa memória, onde o América 
fazia a alegria dos seus torcedores.

A BESTA DA ABSTENÇÃO
Para que o povo se sinta representado, e possa cobrar os eleitos, 
é importante que ele vote. Por isso, urge combater a abstenção 
que cresce a cada eleição: em 2006, a abstenção foi de 16,8%. 
Em 2010, aumenta para 18,1%. Em 2014, passou para 19,4%. E 
nas eleições de 2018, chegaram a 20,3%. Se este índice se repe-
tir, teremos o assustador contingente de mais de 30 milhões de 
brasileiros que não exercerão este que é o maior dos direitos de 
um povo: escolher livremente seus representantes.

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

Nunes Mir e Arthur Xavier

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Queres ser rico? pois não te 
preocupes em aumentar os 

teus bens, mas sim em dimi-
nuir a tua cobiça.  Sorria, beba 

muita água e seja feliz!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto |  quinta-feira, 22 de setembro de 2022

A10|

henriforne@gmail.com

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

O AMOR ESTÁ NO AR. O prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo celebrou com Maria Elza sua esposa, 47 
anos de casados. Um período marcado por muito amor e 
cumplicidade. Formaram uma linda família. Os 3 filhos – 
Thaysa, Bethina e Edinho Filho – deram aos seus pais 7 
netos: Gabriela, Thomás, Beatriz, Maria Cecília, Maria Vic-
tória, Edinho Neto e Angelina. Que Deus continue abenço-
ando esta união. Parabéns ao casal.

PAULO EMÍLIO Marques, ao lado da esposa Lívia 
Costantini, esteve em São Paulo, onde foi submetido a uma 
cirurgia no joelho, dias atrás. Ele está bem de saúde, e fa-
zendo fisioterapia.

JOÃO CURY, ex-prefeito de Botucatu, e candidato a 
deputado federal, tem como prioridade lutar pela educa-
ção de qualidade e para todos, como ex secretário de edu-
cação de São Paulo, fez muito pela educação, e agora quer 
fazer mais no Congresso Nacional.

CIRCO DOS SONHOS chega ao Plaza Avenida 
Shopping com o espetáculo “Alakazan - A Fábrica Mágica”, 
no próximo dia 23 de setembro, cujo embaixador é o ator e 
artista circense, Marcos Frota.

O ARQUITETO Fabiano Hayasaki e Tânia festejaram 
na terça-feira passada, Bodas de Prata, 25 anos de casa-
mento, cada vez mais apaixonados. Parabéns!

COM O TEMA “Gentilmente usado” chega a Rio Pre-
to a segunda unidade da Repitikos no próximo sábado, 24, 
das 9 às 13 horas, O local escolhido é Avenida Andaló, es-
quina com rua Silva Jardim.

COM COQUETEL de inauguração na última terça-
-feira, a My Diet Life, uma academia de emagrecimento 
definitivo, da holding BF Brands Franchinsing, dos empre-
sários Adriano Croce e Matheus Velani, aterrissou na rua 
José Bonifácio, 342, Vila Ercilia.

PRIMEIRA MOSTRA Sesi de Jazz e Blues começa 
hoje, dia 22. Após o sucesso das mostras de música ins-
trumental e erudita, a instituição celebra a diversidade do 
Blues e do Jazz. As apresentações acontecem no Teatro do 
Sesi de Rio Preto, até domingo, 24. Os ingressos são gra-
tuitos através do Meu Sesi no site da unidade.

Pais da noiva, os empresários da moda, Rob-
son e Selma Nunes Mir em pose especial. Foto 
Luízinho Bueno

Os padrinhos, Vitor Granai e Marina Xavier, 
irmã do noivo.

Robson e Selma Nunes Mir paparicam o neti-
nho Antônio Guerra Mir durante o casamento

Chiquérrimos, Polianne Nunes Mir e Arthur 
Xavier, felizes após o “SIM”. Foto Luizinho 
Bueno

Pais do noivo, os empresários Renato e Giseli 
Floriano Xavier, no clima do casamento. Foto 
Luizinho Bueno 

Irmão da noiva, Diego Nunes Mir e Victoria 
Tavares, padrinhos. Foto Luizinho Bueno 

A linda decoração com flores na mesa do bolo 
e docês maravilhosos. Arrasouuu. Foto Lui-
zinho Bueno 

Os elegantes noivos Polianne Nunes Mir e Ar-
thur Xavier em pose especial na luxuosa festa 
no Villa Conte Buffet. Foto Luizinho Bueno 

Família reunida. Robson Bruno Mir e Ana Júlia 
Guerra Mir, Robson Mir, Polianne Nunes Mir, 
Arthur Xavier, Selma Nunes Mir, Diego Nunes 
Mir e Victoria Tavares em clima de casamento

Os noivos Polianne Mir e Arthur Xavier lade-
ados pelos avós dela, Rachid e Amabilie Mir

Os convidados vol-
taram a participar 
de uma festa que há 
muito não se via. O 

Villa Conte Buffet por si só já era um espetáculo e transformou a festa numa das noites 
mais iluminadas dos últimos anos, envolvendo amigos e a sociedade chique de Rio Preto. 
“La plus belle”, assim o noivo Arthur Xavier de mãos dadas com a noiva Polianne Nunes 
Mir, que envergava um vestido digno de princesa, deslumbrante, desceram as escadas do 
altar, e, seguiram pela nave (toda decorada), da Basílica Menor Nossa Senhora Apareci-

da, em Rio Preto, felizes, cumprimentando seus amigos convidados. 
Linda, muito charmosa, Polianne Nunes Mir, fez revirar todos os 
olhares em sua direção. A lista dos noivos, 400 convidados chiquér-
rimos, exibiam lindas jóias, foi um tiro certo. Nomes de destaque 
da nossa sociedade que foram reverenciar os noivos Arthur Xavier 
e Polianne Nunes Mir. Foi um capricho o cardápio, a imensa mesa 
com os docinhos, e o maravilhoso bolo. Decoração impecável, com 
orquídeas, tulipas entre outros florais, faziam molduras que orna-
mentou vários ambientes, envolvente de personalidades sociais e 
empresariais de todas as idades, além de um repertório musical todo 
especial, agitando familiares e os amigos até às seis horas da manhã, 
de domingo.  Da coluna, nossos parabéns e muitas felicidades.


