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REGIÃO NORTE

Novo hospital começa atender 
pacientes no dia 10 de outubro
No primeiro mês ele vai operar com 15% da capacidade e chega a 100% em janeiro de 2023

POLÍCIA

Exploração 
sexual infantil 
é alvo de 
operação
A Polícia Civil de Rio Preto, 
com o apoio de equipes de 
Votuporanga, Catanduva 
e Jales, deflagrou ontem 
a ‘Operação Astreia’ para 
combater crimes de explo-
ração sexual infantil. Ao 
todo, foram mobilizados 
70 policiais civis e 20 via-
turas. Foram cumpridos 
17 mandados de busca e 
apreensão. CIDADES Pág.4

HOMICIDIO

Segurança é 
executado a 
tiros dentro 
de barbearia
CIDADES  Pág.4

Fabricio Spatti

Câmara vota vetos e estagiários para gabinetes
A Câmara de Rio Preto analisa nesta terça-feira, 27, veto parcial do prefeito Edinho Araújo (MDB) ao projeto do ve-
reador Júlio Donizete (PSD), que reconhece o 9 de julho como Dia Municipal dos Colecionadores, Atiradores e Caça-
dores (CACs) e ainda libera o porte de armas a esse grupo. Outro projeto na pauta da Mesa-Diretora  para autorizar 
a presença de dois estagiários nos gabinetes de cada um dos 17 parlamentares.. POLÍTICA Pág.3

O Hospital Domingos Braile, na região Norte, que será 
inaugurado nesta terça-feira (27), abre a porta para aten-
der a população dia 10 de outubro. A informação foi dada 
nesta segunda-feira (26) pela Secretaria de Saúde durante 
visita técnica para a apresentação do novo Centro Médico 
à imprensa e autoridades. 
CIDADES Pág.5

O Hospital Domingo Braile, na região Norte, que será inaugurado nesta terça-feira (27), abre a porta para atender a população dia 10 de outubro

POLIOMELITE

Vacinação
vai até sexta 
e não deve 
alcançar meta

PAULISTA

Vôlei vence 
Bradesco e 
fica perto 
da semifinal

Em Rio Preto,  apenas 
62,15% do grupo que deve 
ser imunizado contra a po-
liomielite recebeu a dose 
da vacina na Campanha 
Nacional contra a doença. 
No Brasil, a cobertura é 
menor que 50%, segundo 
o Ministério da Saúde. Ela 
é indicada para crianças de 
um a cinco anos. Em Rio 
Preto, são 20.935 crianças 
nessa faixa etária.
   CIDADES Pág.5

As meninas do vôlei Rio 
Preto estão se especiali-
zando em realizar partidas 
emocionantes pelo Campe-
onato Paulista. Assim como 
haviam feito no último con-
fronto contra Louveira, 
quando viraram o jogo e 
venceram no tie-break, nes-
te domingo o time contou 
com o apoio da torcida para 
repetir a dose e ficar perto 
da semifinal.
           ESPORTES Pág.6
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TRÂNSITO

Cadastro 
positivo de 
condutores 
está valendo
CIDADES  Pág.5

LANÇAMENTO

Cidade será 
palco de feira 
tecnológica 
em novembro
CIDADES  Pág.5

EX-DELEGADO 
GERAL NA  POLÍTICA

ADVOGADA BUSCA 
ASSEMBLEIA

A advogada Lucineia dos 
Santos concorre a uma 
vaga de deputada estadual 
por Rio Preto e falou de 
suas propostas em visita ao 
DHoje. POLÍTICA  Pág.3

LISTA DE MÉDICOS
NAS UBSs 
Do vereador Robson Ricci (Re-
publicanos) o Legislativo anali-
sa veto total do prefeito Edinho 
a seu projeto de lei que obriga 
os postos de saúde divulgarem 
a lista de médicos. 
POLÍTICA  P.3

NA SÉRIE B
E NA FINAL

A equipe conquistou o acesso 
inédito para a Série B do Bra-
sileiro e também uma vaga na 
decisão do título da Série C 
contra o ABC. ESPORTES Pág.6

Com 35 anos de atuação 
na polícia, o delegado 
Maurício Freire disputa 
neste ano o cargo de de-
putado federal pelo Avan-
te. POLÍTICA  Pág.2

Guilherme BATISTA

Divulgação

Guilherme BATISTA

Marcos Freitas
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Delegado Mauricio Freire quer 
aperfeiçoamento das leis penais

CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL

A bandeira número é 
justamente o aperfei-
çoamento da legisla-
ção, inclusive da Cons-
tituição

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Com domicílio em São Paulo, mas fortes raízes em Rio Preto,  Freire visitou a sede do Dhoje

Guilherme BATISTA

Com 35 anos de atuação 
na polícia, tendo sido Delega-
do-Geral de Polícia do Estado 
de São Paulo e presidente do 
Conselho Nacional dos Chefes 
de Polícia do Brasil, o delegado 
Maurício Freire disputa neste 
ano o cargo de deputado fede-
ral pelo partido Avante. 

Com domicílio em São 
Paulo, mas com fortes raízes 
em Rio Preto, onde esteve em 
vários momentos durante a in-
fância, Freire visitou a sede do 
Dhoje Interior para falar um 
pouco de suas ideias e propos-
tas de Brasil. Ele que também 
foi professor de Direito cita, 
por exemplo, várias parcerias 
realizadas com os departa-
mentos de Polícia de Miami, 
nos EUA, França e Alemanha. 
O foco é que se for eleito, o 
candidato possa apresentar 
essa experiência acumulada 
em anos para a atualização da 
maioria das leis que regem o 
sistema policial no país. 

“Servi toda a vida, não tem 

como eu parar agora. Tem 
muita coisa que não consegui 
fazer como Delegado-Geral 
nesses anos de Polícia. Nossa 
legislação está sendo mal cons-
truída, infelizmente porque 
grande parte daqueles que 
a constroe não tem o menor 
preparo. Isso dá várias inter-
pretações, membros do Su-
premo Tribunal, cada um tem 
uma interpretação. Tem que 
ser simples, ou é ou não é”, diz. 

A bandeira número é jus-

tamente o aperfeiçoamento 
da legislação, inclusive da 
Constituição que segundo ele 
deixa “amarrado” o operador 
de Direito em muitas situa-
ções. “Por exemplo, a lei de 
execuções penais, ninguém 
recupera preso nenhum do 
jeito que está o sistema. Não 
pode permitir que o camarada 
vá lá pegue um livro a cada 
três dias na biblioteca e não 
faz a prova para ver se ele leu 
o livro. Ele joga debaixo da 

cama e reduz um dia de pena. 
Ele não produz a alimentação 
dele, trabalhar para poder se 
sustentar e sair de lá com uma 
bolsa. Essa bolsa devia ser para 
a família da vítima”, diz o dele-
gado Maurício Freire. 

Outro ponto a ser atacado 
é a progressão penal. “A nossa 
postura condena uma pessoa 
a mil anos, cai para 30 anos e 
com um terço ela sai para deter-
minado tipo de progressão. Sai, 
faz um homicídio, ou algo mais 
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        Servi toda 
a vida, não tem 
como eu parar 
agora. Tem mui-
ta coisa que não 
consegui fazer 
como Delega-
do-Geral nesses 
anos de Polícia. 
Nossa legislação 
está sendo mal 
construída

Mauricio Freire, 
Candidato a deputado

“

“

graves. Precisamos rever isso”. 
Mesmo interessante do 

ponto de vista da garantia 
de direito para as mulheres, 
Freira afirma que ainda é ne-
cessário ajustes na Lei Maria 
da Penha. “São 60 mil estupros 
por ano, jogamos uma bomba 
atômica sobre as mulheres 
todos os anos. Não é quando 
ela sai da balada, entra em 
uma quadra escura, rodoviária, 
76,4% são de pessoas próxi-
mas ou conhecidas, ou seja, é 

dentro de casa e na escola no 
trabalho que o crime ocorre. 
Pessoas que deveriam prote-
ge-la acabam cometendo isso”, 
afirma. 

Sobre o atual momento da 
política nacional, o candidato 
afirma que as pessoas deve-
riam ver o histórico de cada 
pretendente a cargo público. 
“Ver quem é o candidato, o 
que ele traz. O que ele fez du-
rante a vida. Esse é o foco. Se 
dependesse de mim acabaria 
com os partidos. Você entra 
em um partido, no meio do 
caminho ele acaba se coligan-
do, federalizando, se junta com 
outro. Não era esse rumo que 
você queria e acaba ficando 
amarrado”, diz Freire. 

Sobre a distribuição das 
verbas partidárias e dos fundos 
eleitorais, o delegado Mauricio 
Freire vê uma distorção que 
privilegia apenas um grupo de 
caciques políticos dentro dos 
partidos políticos. 

“São e que todas as pessoas 
pensam que são distribuídas 
igualitariamente. Nem deveria 
se igualitário. Porque se você 
tem mandato, você tem 26 as-
sessores, tem carro, estrutura, 
as emendas parlamentares, os 
quatro anos de verba para os 
municípios. Como vou concor-
rer. Tem caciques que recebem 
um mundo de verba e tem 
candidato não recebendo nada. 
Como faz uma campanha”, 
finaliza.

DHOJE ELEIÇÕES 2022
redacao@dhojeinterior.com.br

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas, 
candidato pelo Republicanos ao governo de São Paulo, 
participam de motociata e comício em Santos, nesta quar-
ta-feira 28. O astronauta Marcos Pontes, candidato ao 
Senado, também estará presente no evento. Um passarinho 
verde, que voa pela cúpula bolsonarista de Rio Preto, não 
descartou nesta segunda-feira, 26, a presença de Bolsonaro 
na cidade no dia 29, quinta-feira, como anunciado anterior-
mente. A data ainda está na mesa do presidente e só falta 
o martelo dele para se confirmar. O passarinho verde disse 
ainda que esta batida de martelo deve ocorrer ou não nesta 
terça, 27. Afinal, a segurança do presidente precisa de ao 
menos 48 horas para implantar todo o aparato de segurança 
durante a presença dele em qualquer visita.

Bolsonaro em Rio Preto?

Levantamento feito por um instituto de pesquisas mostra 
que o cargo de deputado federal é o que mais o eleitor está 
indeciso. Os outros cargos: presidente, governador, depu-
tado estadual e senador, o pessoal até já sabe em quem vai 
votar. No caso para federal a conversa é outra. Daí surge 
a aflição de candidatos para esta cadeira que agora tem 
menos de uma semana para fixar o nome e, em especial, o 
número. Ao menos 70% declararam que não saber em quem 
vão de federal. 

Voto indeciso 
Até então sumidos os candidatos Luiz Carlos Motta (PL) 

que concorre a reeleição a deputado federal e Valdomiro 
Lopes (PSB) que tenta cadeira de estadual finalmente deram 
as caras no Calçadão de Rio Preto no último sábado, 24. 
Eles caminharam ao lado de apoiadores e como determina 
o script político pararam sorridentes para tirar votos com 
potenciais eleitores. A caminhada durou menos de uma 
hora, tempo que serviu para marcar território em um local 
que há várias semanas vem sendo dominado por outros 
candidatos. No sábado, 1º de outubro, véspera da eleição, 
o movimento deve ser ainda maior.

Apareceram

Em época de eleição até mesmo político que não dá a 
mínima para futebol o resto do ano se rende a uma grande 
partida. Foi o que aconteceu no último domingo, 25, no 
jogo entre Mirassol e Aparecidense, da série C do Brasilei-
rão. O jogo valeu o acesso inédito do Mirassol, o famoso 
“leão”, para a segunda divisão do futebol nacional do ano 
que vem. Atentos muito mais nos votos do que na partida 
propriamente dita, passaram pelo estádio do Mirassol os 
candidatos Edinho Filho e Itamar Borges, ambos do MDB, 
acompanhados do prefeito Edinho Araújo (MDB). Outro 
que fez questão de mostrar que estava no meio do povão, 
na arquibancada e não camarote, foi Renato Pupo (PSDB). 
Eles até podem afirmar que são amantes do futebol, mas o 
objetivo no domingo foi outro: fazer bonito na disputa em 
busca do voto.

Torcedor
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Propaganda de boca de urna 
é proibida durante a votação

É chamada de boca de urna 
a propaganda realizada por 
cabos eleitorais e demais ati-
vistas no dia da eleição com 
o intuito de promover e pedir 
votos para determinado can-
didato, candidata ou partido 
político. A definição do termo 
está listada no Glossário Elei-
toral, disponível para consulta 
no Portal do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

De início, é importante 
saber que essa conduta – que 
visa convencer a pessoa a votar 
em uma legenda ou candida-
tura específica e tentar fazer 
o eleitorado mudar de ideia 
quanto às convicções políticas 
– constitui crime eleitoral. O 
ilícito está previsto na Lei das 
Eleições (Lei nº 9.504/1997) e 
na Resolução TSE nº 23.610, 
que define as regras da propa-
ganda eleitoral.

Nos dias 2 e 30 de outubro, 
datas do primeiro e do eventu-
al segundo turno do pleito, res-
pectivamente, quem for pego 
praticando boca de urna está 
sujeito à pena de detenção, 
que pode variar de seis meses 
a um ano, com a alternativa 
de prestação de serviços à co-
munidade e multa no valor de 
até R$ 15.961,50. E atenção: 
essas penalidades podem ser 
aplicadas tanto para eleitores 
quanto para representantes de 
partidos ou candidatos.

Outras proibições

Além da boca de urna, é 
proibido até o término do ho-
rário de votação qualquer ato 
que caracterize manifestação 
coletiva, com ou sem a utili-
zação de veículos. A lista de 

proibições também engloba 
a formação de aglomerações 
de pessoas utilizando roupas 
padronizadas, o uso de alto-
-falantes e amplificadores de 
som, bem como a promoção 
de comício ou carreata.

Manifestação
 silenciosa 

é permitida

Na data do pleito, a mani-
festação individual e silencio-
sa da eleitora ou do eleitor por 
determinado partido político, 
coligação, candidata ou can-
didato é permitida e pode ser 
feita por meio da utilização de 
bandeiras, broches, dísticos e 
adesivos. Contudo, é impor-
tante evitar aglomerações, 
pois elas estão vetadas até o 
final do horário de votação, 
que vai das 8h às 17h.

Regras para servido-
res, mesários e fiscais 
partidários

Tanto servidores da Justi-
ça Eleitoral quanto mesárias 
e mesários que ficam nas 
seções eleitorais, assim como 
as juntas apuradoras, estão 
impedidos de usar roupas e 
objetos que contenham qual-
quer propaganda partidária, 
de coligação e de candidata 
ou candidato.

Na data das eleições, as 
pessoas que atuarem como 
fiscais partidários só poderão 
utilizar crachás contendo o 
nome e a sigla da legenda, 
coligação ou federação. O 
vestuário também não deve 
ser padronizado.

Fonte_TSE
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A Câmara de Rio Preto 
analisa nesta terça-feira, 27, 
veto parcial do prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) ao projeto 
do vereador Júlio Donizete 
(PSD), que reconhece o 9 de 
julho como Dia Municipal dos 
Colecionadores, Atiradores 
e Caçadores (CACs) e ainda 
libera o porte de armas a esse 
grupo. 

A proposta determina que, 
em Rio Preto, fica efetivada a 
necessidade do porte da arma 
por exercício de atividade de 
risco e ameaça à integridade 
física dos colecionadores, ati-
radores esportivos e caçadores. 

A proposta cita, por exem-
plo, o artigo 10 da lei federal 
10.826/2003, que estabelece 
a autorização para o porte de 
arma de fogo em todo o terri-
tório nacional, desde que, por 
exemplo, seja demonstrado 
“risco ou ameaça à sua inte-
gridade física”, justamente os 
termos previstos no projeto de 
Rio Preto. 

No caso de caçadores, o uso 
de armas depende de análise 
do Exército, treinamento e ve-

Veto parcial sobre liberação de porte 
de arma a caçadores será analisado

NA CÃMARA HOJE

rificação de antecedentes cri-
minais e avaliação psicológica. 

Na justificativa da propos-
ta, Donizete – que é policial 
militar aposentado - diz que 
os meios de autodefesa para 
caçadores só podem ser usa-
dos nos deslocamentos entre 
o local de guarda autorizado e 
os de treinamento, instrução, 
competição, manutenção, ex-
posição ou caça ou ou abate. 

“Os colecionadores, ati-
radores e caçadores apenas 
fazem jus aos meios de autode-
fesa nos deslocamentos entre 
o local de guarda autorizado e 

os de treinamento, instrução, 
competição, manutenção, ex-
posição, caça ou abate, porém 
não existe qualquer salvaguar-
da à sua integridade física fora 
destes deslocamentos previs-
tos”, afirmou o ator. 

As categorias mencionadas 
na proposta recebem atual-
mente autorização do Exército 
para a posse do armamento. O 
grupo possui apenas a “con-
cessão de porte de trânsito de 
arma”. 

O projeto causou polêmica 
a ponto de grupos que defen-
dem o armamento irem até 

No caso de caçadores, o 
uso de armas depende 
de análise do Exército, 
treinamento e verifica-
ção de antecedentes

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

A advogada Lucineia dos 
Santos entra novamente neste 
ano na disputa por votos. De-
pois de ter colocado o nome 
como cabeça de chapa na 
eleição para a OAB Rio Preto, 
ela tomou gostou pela parti-
cipação política e decidiu se 
filiar pela primeira vez a um 
partido: o Avante. Lucineia 
concorre a uma vaga de de-
putada estadual e quer colocar 
sua experiência de 14 anos 
trabalhando como funcionária 
pública a serviço do estado de 
São Paulo. 

A advogada também foi 
secretária municipal de Saúde 
de Olímpia e acredita que se 
eleita pode contribuir para 
determinados avanços sociais 
e de afirmação do papel da 
mulher na política brasileira. 

“Tudo o que passamos 
na pandemia, fomos impe-
didos de trabalhar, aquilo 
nos deixou um tanto quanto 
indignados, sem ninguém se 
insurgir contra o Estado e mu-
nicípios. Na última eleição não 
fizemos nenhum deputado em 
Rio Preto o que piorou ainda 
mais”, afirma ela.

“Quando a gente vê que 
tem pautas na cidade e região, 
demograficamente diferentes 
são diferentes de São Paulo, 
você não pode admitir que 
as pautas sejam as mesmas, 
somos diferentes temos outas 
demandas. Esse foi o motivo 
pelo qual coloquei meu nome 

Advogada Lucineia dos Santos quer 
defender pautas locais na Assembleia

CANDIDATA A DEPUTADA ESTADUAL

A advogada também já 
foi secretária munici-
pal de Saúde no muni-
cípio de Olímpia

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

a disposição. Sou nascida em 
Rio Preto”, diz a advogada. 

A pauta da saúde é um dos 
carros chefes na campanha. 
Por ter tido a experiência 
como secretária de Saúde de 
Olímpia, Lucineia afirma saber 
os “meandros da saúde”. “En-
tendo essa necessidade junto 
ao Estado. O Estado tem uma 
contribuição ínfima para com 
a saúde. Fica tudo a cargo fe-
deral e municipal. Eu acredito 

ser possível uma saúde que de 
fato atenda a população”. 

Sobre o fato de ser mulher e 
a eterna busca da afirmação na 
política, Lucineia dos Santos 
defende uma melhor forma-
ção. Para ela, apenas quando 
a mulher for preparada e en-
tender sua força a realidade 
começa a mudar. “A gente 
precisa formar meninas, preci-
sa falar com os homens sobre 
as mulheres, então em muitas 

A advogada Lucineia dos Santos, candidata a deputada estadual, visitou o DHoje e falou das suas propostas

ações falando de proteção da 
mulher. Precisamos falar da 
família. Ela tem condições de 
empreender, de se sustentar 
financeiramente, esse cenário 
de abuso começa a mudar”, 
diz. 

“Quando falamos de pro-
jeção política, nós precisamos 
formar essa mulheres, pre-
cisam entender que o poder 
de convencimento delas é 
tamanho, mas temos precon-

o Legislativo pressionar os 
vereadores para a aprovação. 
Uma faixa erguida durante 
sessão que aprovou o projeto 
afirmava que “um povo arman-
do jamais será escravizado”. 
Representantes de grupos de 
associação de caçadores tam-
bém acompanharam a sessão 
no mês de abril.

O trecho vetado por Edi-
nho diz respeito ao artigo que 
trata de atividade de risco que 
compete ao governo federal. A 
data comemorativa em si não 
foi objeto de questionamento 
por parte do prefeito.

Rillo quer 
convocar 
Aldenis para 
falar do hospital

No dia em que o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) e 
o secretário de Saúde de 
Rio Preto, Aldenis Borim, 
deram detalhes sobre o 
funcionamento do Hospital 
Municipal da Região Nor-
te, o vereador João Paulo 
Rillo (Psol) protocolou re-
querimento em que pede 
a presença de Aldenis na 
Câmara Municipal para dar 
detalhes sobre o assunto no 
Legislativo. 

O requerimento proto-
colado nesta segunda-feira, 
26, pede que o secretário 
possa comparecer na sessão 
ordinária da próxima se-
mana para dar detalhes do 
início do hospital. Rillo diz 
no documento que existem 
algumas dúvidas que pre-
cisam ser esclarecidas por 
parte do secretário. 

Ele lembra que durante 
reunião no dia 21 de setem-
bro, última quarta-feira, 
foi apresentado “extenso e 
complexo Plano de Traba-
lho proposto e aprovado”, 
mas que pontos foram le-
vantadas por membros que 
acabou rejeitados. Caso 
os vereadores aprovem o 
requerimento que será vo-
tado nesta terça-feira, 27,  
Aldenis fica obrigatoria-
mente convocado na sessão 
seguinte.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

ceito para romper essa barreira 
porque ela tem que ser mãe, 
profissional, gerir a casa, ser 
mulher e a política vai ficando. 
As pessoas entendem que não é 
muito sério. Precisamos cons-
truir nomes e projetos para 
que as mulheres olhem e vão a 
frente fazer essa ação”, explica. 

Sobre o debate polarizado 
na política atual, em especial 
entre o atual presidente Jair 
Bolsonaro (PL) e o ex-presi-

dente Lula (PT), afirma não 
querer entrar nessa “polêmi-
ca”. “Porque muito embora 
respeito eles, as pessoas pre-
cisam pensar nos seus deputa-
dos, porque são essas pessoas 
que vão levar a demanda do 
município para o estado, o 
resto é consequência. Acho 
muito triste e perigoso essa 
polarização. Aquela coisa do 
menos pior, não gosto deste 
debate”, diz a candidata. 

Lucineia reforça que é de 
Rio Preto, criada na região 
norte e que de fato sabe o que 
a população mais carente so-
fre. “Eu conheço as demandas 
daquele lugar. A gente entende 
que existe uma política que não 
abrange toda Rio Preto. Com 
a experiência que tenho na 
saúde quero construir pontes 
e não muros. Somos daqui e 
conhecemos o que precisa”, 
afirma.

        Tudo o que 
passamos na 
pandemia, fomos 
impedidos de tra-
balhar, aquilo nos 
deixou um tanto 
quanto indigna-
dos, sem nin-
guém se insurgir 
contra o Estado e 
municípios

Lucineia dos Santos, 
Candidata a deputada

“

“

Veto sobre liberaR porte de arma a caçadores e atiradores de Rio Preto entra na pauta

Divulgação 
de lista de 
médicos nas 
UBSs na pauta

Do vereador Robson 
Ricci (Republicanos) o Le-
gislativo analisa veto total 
do prefeito Edinho a seu 
projeto de lei que obriga os 
postos de saúde e unidades 
de pronto atendimento do 
SUS, por intermédio da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, da disponibilização 
ao público, de modo facil-
mente legível e em local 
visível, a relação de nomes, 
especialidade e horários de 
atendimento de todos os 
seus profissionais de saúde 
e respectivas especialidades 
em cada unidade. 

Aviso
Ricci afirma na proposta 

que “a comunicação visual 
obrigatoriamente deverá 
ser feita em quadro de avi-
sos, descrito de forma visí-
vel e de fácil visualização” e 
que “o comunicado deverá 
ser colocado na sala de es-
pera da recepção principal, 
da Unidade de Saúde”. 

Segundo o parlamentar, 
o aviso deverá ser atualiza-
do a cada troca de turno, 
ou escala profissionais de 
cada unidade de saúde de 
Rio Preto. 

Na justificativa, Ricci 
lembra que o objetivo é 
de facilitar o acesso aos 
usuários.

Da REDAÇÃO
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Câmara Municipal

Guilherme BATISTA
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CIDADES Apagão ao volante
Um aposentado, de 66 anos, passou 
mal ao volante, sábado, 24, e bateu 
sua Toyota Hilux em um poste da CPFL

Traficante preso
PMs que faziam diligências na Vila El-
maz, sábado, acabaram prendendo em 
flagrante motociclista por tráfico

Um acidente de trânsito 
ocorrido às 18h07 deste do-
mingo, 25, deixou um moto-
ciclista gravemente ferido. 
Ele foi intubado no local por 
socorristas do Resgate e levado 
para o Hospital de Base de Rio 
Preto. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima, de 41 anos, 
transitava com sua Honda CG 
150 Fan pela avenida Danilo 
Galeazzi, no sentido bairro/
Centro, quando ao chegar na 

TRÂNSITO

Motociclista tem pescoço 
cortado em acidente

SOLO SAGRADO

Bandidos invadem, furtam 
aparelhos e vandalizam UBS

rotatória perdeu o controle do 
veículo e caiu. 

Artéria
Com a queda, o piloto so-

freu lesão do lado esquerdo 
do pescoço, atingindo veia 
artéria e tendo grande perda de 
sangue. A suspeita, de acordo 
com o registro policial, é que 
a viseira do capacete tenha 
provocado o corte. 

A motocicleta está com 
licenciamento atrasado e foi 
apreendida administrativa-
mente.

A Unidade Básica de Saúde 
do Solo Sagrado, na Região 
Norte de Rio Preto, sofreu 
vandalismo durante um furto 
ocorrido na madrugada deste 
domingo, 25. 
Com o disparo do alarme no 
prédio, a Guarda Civil Muni-
cipal (GCM) foi acionada após 
um vigilante da empresa que 
faz o monitoramento eletrô-
nico constatar a invasão. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, portas foram danifica-
das, mas o criminoso não teve 
acesso ao material guardado 
nas salas. 

Atendimento
Fios e cabos do quadro de 
disjuntores foram cortados e 
furtados. Em nota enviada ao 
Dhoje, a Secretaria de Saú-
de informou “que não houve 
perda de vacinas. A previsão 
é que os atendimentos sejam 
retomamos após o almoço, 
caso a manutenção seja con-
cluída na parte da manhã”. 
Em nota a Secretaria de Saú-
de informou que na madruga-
da de sábado para domingo, 

25, ocorreu uma tentativa de 
invasão à UBS Solo Sagra-

do, danificando as caixas de 
fiação e deixando a unidade 
sem energia. Além disso, o 
compressor odontológico foi 
danificado. As vacinas foram 
realocadas para outro local e 
não houve perdas. 
A energia foi restabelecida 
nesta segunda-feira, 26, às 
11h e a unidade já voltou a 
funcionar. 
Todos os pacientes agenda-
dos foram remarcados para 
essa semana. 

Vítima foi levada para o Hospital de Bae

UBS do Solo Sagrado é invadida, furtada e vandalizada

A Polícia Civil de Rio Preto, 
com o apoio de equipes de Vo-
tuporanga, Catanduva e Jales, 
deflagrou às 6 horas desta 
segunda-feira, 26, a ‘Operação 
Astreia’ para combater crimes 
de exploração sexual infantil. 
Ao todo, foram mobilizados 
70 policiais civis e 20 viaturas. 

Devem ser cumpridos 17 
mandados de busca e apre-
ensão, sendo 11 em Rio Preto, 
dois em Catanduva, dois em 
Votuporanga e um em Jales e 
Neves Paulista. Os presos vão 
ser levados para a carceragem 
da Deic rio-pretense. 

A Operação resultou na 
apreensão de nove computa-
dores, doze notebooks, onze 
HDs, 29 pendrives, seis cartões 
de memória, dezesseis telefo-
nes móveis, duas máquinas 
fotográficas. 

Polícia Civil cumpre 17 mandados 
contra exploração sexual infantil 

RIO PRETO E REGIÃO

Astreia, nome que batiza 
a operação, diz respeito a 
uma deusa da mitologia grega 
que zela pela pureza e inocên-
cia da humanidade, bem como 
pelo equilíbrio das condutas e 
justiça das decisões. 

Pai e filha
Após violar medida prote-

tiva de urgência, um homem, 

de 41 anos, invadiu a casa da 
própria mãe, de 68 anos, no 
Bosque da Felicidade, em Rio 
Preto, e tentou agredir a filha, 
de 14 anos. Ele foi preso, às 
22h10 de domingo, 25, por 
guardas civis municipais. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a guarnição encontrou 
o acusado dentro da residên-
cia. As vítimas disseram que 

foram ofendidas por ele e que a 
adolescente também foi jurada 
de morte pelo pai. 

Levado pela GCM até a de-
legacia de plantão o suspeito 
teve a prisão por violência do-
méstica, descumprimento de 
ordem judicial, injúria e amea-
ça convertida em preventiva. O 
indiciado foi transferido para a 
carceragem rio-pretense.

São 17 mandados de bus-
ca e apreensão, sendo 
11 em Rio Preto, dois em 
Votuporanga e um em 
Jales e Neves Paulista

Polícia Civil cumpre 17 mandados em Rio Preto e região contra exploração sexual infantil

Idosa de 89 anos
engasga com 
pedaço de carne 
morre no HB

Uma rio-pretense, que 
faria 90 anos no próximo 
dia 14 de outubro, mor-
reu no Hospital de Base, 
no final da tarde deste 
domingo, 25, onde deu 
entrada após engasgar 
com um pedaço de carne. 

Segundo o boletim 
de ocorrência, o aciden-
te doméstico aconteceu 
aproximadamente duas 
horas antes. A paciente, 
de acordo com o prontuá-
rio do HB, teve obstrução 
das vias aéreas por corpo 
estranho, seguida por in-
suficiência respiratória e 
PCR em domicílio. O caso 
segue investigado como 
morte suspeita.

Estômago
Está internado no 

Hospital de Base de Rio 
Preto, sob escolta poli-
cial, um detento, de 24 
anos, que foi operado 
para retirar 12 porções 
de maconha que engoliu 
ao retornar da saidinha 
temporária. 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Segurança é executado a tiros em barbearia
Luís Perpétuo Cardoso da 

Costa, de 43 anos, foi executa-
do com pelo menos oito tiros 
por dois homens enquanto 
cortava o cabelo em uma bar-
bearia, no bairro Jaguaré, 
em Rio Preto, na tarde deste 
sábado, 24. 

O crime foi gravado pelo 
circuito interno de segurança 
do estabelecimento comercial. 
Pelas imagens é possível ver 

que a vítima, que trabalha-
va como segurança, estava 
cortando o cabelo quando os 
marginais chegaram. 

Câmeras de segurança re-
gistraram o momento em que 
a vítima foi morta. 

O salão estava com vários 
clientes que levantaram os 
braços ao verem que a dupla 
estava armada com revólve-
res. A própria vítima chegou a 

52 VEÍCULOS

O crime foi gravado pelo circuito interno de segurança do estabelecimento

Motorista 
com lata de 
cerveja bate 
em ambulância

Uma ambulância da 
concessionária Triân-
gulo do Sol que atendia 
a motorista de um Jeep 
Renegade, que se aciden-
tou na faixa de rolamento 
no quilômetro 438 da 
rodovia Washington Luís, 
em Rio Preto, foi atingida 
às 6h30 deste domingo, 
25, por um Toyota Co-
rolla, cujo condutor, de 
33 anos, segurava uma 
lata de cerveja nas mãos. 

Segundo o boletim 
de ocorrência, o acusado 
passou a bebida alcoóli-
ca para a passageira na 
tentativa de se isentar da 
culpa pela colisão, mas 
a mulher confirmou que 
era ele quem ingeria a 
cerveja. 

Após identificar o au-
tor da batida, o socorrista 
o orientou a esperar no 
acostamento a chegada 
da Polícia Militar, mas 
o motorista acelerou o 
automóvel e fugiu. O 7º 
DP vai investigar o caso.

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO
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Comerciante 
acusa agiota de 
ameaçar família 
de morte

Um rio-pretense, de 47 
anos, procurou a Central 
de Flagrantes, no final da 
manhã deste domingo, 25, 
para denunciar ameaças 
feitas por um agiota. 

Juros
Segundo a vítima, é co-

merciante e fez negócios 
com o autor, que passou 
a lhe cobrar juros abusi-
vos, de 30%, para quitar 
a dívida. 

Conforme o denun-
ciante, o suspeito está 
lhe extorquindo e jurou 
matá-lo, além de dizer que 
irá sequestrar e assassinar 
esposa, filhos e outros 
familiares. 

Armados
De acordo com o bo-

letim de ocorrência, o 
indiciado, de 35 anos, 
teria mandado homens 
armados até a casa da 
vítima para a intimidarem 
e a seus parentes. As in-
vestigações do caso serão 
feitas pelo 3º DP. 

Da REDAÇÃO

Fios e cabos do 
quadro de disjunto-
res foram cortados 
e furtados. Em nota 
a Saúde informou 
“que não houve per-
da de vacinas.

levantar os braços. 
Logo ao entrarem, os assas-

sinos atiraram em Costa que 
foi alvejado na cadeira, caiu e 
continuou a ser atingido pelos 
disparos. 

Apavorados, os outros 
clientes fugiram. Até o fecha-
mento desta matéria, os moti-
vos e a identidade dos autores 
do homicídio eram ignorados. 

O diretor da Deic o De-

legado José Gonzaga Perei-
ra da Silva Marques, alegou 
nesta segunda-feira, 26, que 
as investigações ainda estão 
na fase de confirmação de 
versões. Existem pelo menos 
duas hipóteses viáveis que 
estão sendo checadas com 
razoável probabilidade de 
pertinência tanto quanto os 
motivos como, também, quan-
to a autoria do assassinato. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Arquivo Dhoje
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O Hospital Domingo Brai-
le, na região Norte, que será 
inaugurado nesta terça-feira 
(27), abre a porta para aten-
der a população dia 10 de ou-
tubro. A informação foi dada 
nesta segunda-feira (26) pela 
Secretaria de Saúde durante 
visita técnica para a apresen-
tação do novo Centro Médico. 
Presentes, o prefeito Edinho 
Araújo (MDB), o vice-prefeito 
Orlando Bolçone (União Bra-
sil), o secretário de Saúde, Al-
denis Borim, os diretores do 
Hospital de Base, Jorge Fares 
e Amália Tieco, a Superinten-
dente da Fundação Faculda-
de de Medicina de Rio Preto 
(Funfarme), Maria Regina 
Lourenço Jabur e o presiden-
te do Conselho Municipal 
de Saúde (CMS), Fernando 
Araújo. 

Até 15%
No primeiro mês, o Hospital 
vai realizar entre 10% a 15% 
dos procedimentos previstos 
no contrato com a Funfarme. 
No segundo, 20% e, em de-
zembro, vai operar com 50% 
da sua capacidade. O secretá-
rio municipal, médico Alde-
nis Borim, adiantou que após 

Novo hospital começa atender 
pacientes no dia 10 de outubro

SAÚDE

Hoje acontece a assina-
tura do convênio entre a 
prefeitura e a Funfarme 
que vai administrar o 
novo hospital

reunião ficou decidido que 
entre outubro e dezembro ele 
vai consumir R$ 5,8 milhões. 
Vai operar com 100% da ca-
pacidade, a partir de janeiro 
de 2023. A Funfarme recebe 
a chave nesta terça, e inicia a 
ocupação na quarta-feira. Os 
funcionários ainda não foram 
contratados. 

Futuro
O prefeito Edinho Araú-

jo disse que “em tempos de 
vaca magra, foi um empre-
endimento de criatividade”. 
Destacou que governa para 
todos, “mas, principalmente, 
para quem mais precisa”. O 
hospital é de fácil acesso aos 
pacientes e para as ambulân-
cias. “Estamos olhando para o 
futuro”, disse Edinho. 

Cirurgias eletivas 
Para o presidente do CMS, 

Fernando Araújo, o novo hos-
pital vai ajudar a desafogar os 
hospitais que atendem ao SUS 
e que estão com cirurgias ele-
tivas represadas. A primeira 
especialidade será a oftalmo-
logia. Hoje, a rede tem aproxi-
madamente 3 mil cirurgias of-
talmológicas na fila de espera. 
A maioria, de catarata. Mes-
mo assim, Fernando Araújo 
prevê cerca de 150 cirurgias 
mês. Ele destaca que as insta-

A ausência de registros de 
infração de trânsito na carteira 
do motorista por um período 
de 12 meses dará direito a uma 
série de benefícios fiscais e 
tarifários. 

A medida faz parte do Re-
gistro Nacional Positivo de 
Condutores (RNPC), criado 
pela Secretaria Nacional de 
Trânsito (Senatran), vinculada 
ao Ministério da Infraestrutu-
ra (MInfra). 

Lançamento
O lançamento faz parte das 

ações da Semana Nacional de 
Trânsito. 

Os condutores podem se 

NO BRASIL

Cadastro Positivo de Condutores está disponível
inscrever por meio do apli-
cativo da Carteira Digital de 
Trânsito (CDT) ou pelo portal 
de serviços. Para se cadastrar, 
basta atualizar sua CDT, en-
trar na parte de condutores 
e concordar com o termo de 
autorização. 

É possível também recorrer 
ao Portal de Serviços da Sena-
tran, escolher a opção “Con-
sulte sua situação no cadastro 
positivo de condutores”, fazer 
o login no Gov.br, concordar 
com o termo de autorização 
e autorizar a participação no 
programa. 

Os cadastros poderão ser 
excluídos em casos como so-

licitação por parte do moto-
rista; registro de infração de 
trânsito; direito de dirigir do 
cadastrado for suspenso; Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH) estiver cassada ou ven-
cida há mais de 30 dias e se o 
cadastrado estiver cumprindo 
pena privativa de liberdade. 

Boa conduta
A boa conduta poderá re-

sultar em vantagens, que co-
meçarão a ser concedidas 
no dia 13 de outubro, como 
descontos e isenção de taxas; 
condições diferenciadas para 
locação de veículos; contra-
tação de seguros; tarifas de 

pedágios, estacionamento, 
entre outras. 

Além disso, as empresas e 
instituições interessadas em 
oferecer as facilidades aos 
condutores podem manifestar 
interesse à Senatran, a qual-
quer momento, preenchendo 
um formulário on-line. 

Recompensa
Em recompensa aos parcei-

ros, a Secretaria criou o selo 
“Parceiro do Bom Condutor”, 
que poderá ser utilizado nas 
ações promocionais, portais, 
redes sociais e aplicativos. 
Atualmente, duas empresas já 
fazem parte do registro.

Novo hospital da região norte abre em  outubro; ontem teve visita técnica às instalações

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Fabricio Spatti

Cadastro Positivo de Condutores já está disponível em todo o país

POLIOMELITE

Vacinação deve terminar sem atingir meta

Em Rio Preto, apenas 
62,15% do grupo que deve ser 
imunizado contra a poliomie-
lite recebeu a dose da vacina 
na Campana Nacional contra a 
doença. No Brasil, a cobertura 
é menor que 50%, segundo 
o Ministério da Saúde. Ela é 
indicada para crianças de um 
a cinco anos. Em Rio Preto, 
são 20.935 crianças nessa 
faixa etária. Destas, 13.012 
atenderam à convocação. A 
cidade não deve alcançar o ín-
dice determinado de 95% pelo 
Ministério da Saúde. 

O grupo de crianças com 
um ano de idade é o que menos 
se vacinou. Foram 3.293 das 
5.538 nessa faixa. Ou, 59,46%. 

Crianças com 4 anos são 5.144. 
É a idade que mais se vacinou, 
com 3.239 imunizadas. São 
64,97%. As crianças com 2, 3 

LANÇAMENTO

Rio Preto será palco 
de feira tecnológica 
em novembro

O gabinete do prefeito Edi-
nho Araújo foi palco nesta 
segunda-feira, 26, do lança-
mento oficial do Tech Summit, 
considerado o maior evento de 
tecnologia do interior paulista. 
São José do Rio Preto recebe 
a feira de negócios e conheci-
mento no dia 9 de novembro, 
no Complexo Swift de Educa-
ção e Cultura, das 8h às 18h. 

Ao longo do dia, vão pas-
sar pelo Teatro Paulo Moura 
palestrantes de peso da área 
de inovação, abordando temas 
como transformação digital, 
lado humano da tecnologia, 
nova economia e novo con-
sumo, inteligência artificial, 
ciência de dados e open finan-

ce. Além do seminário, será 
realizada também uma feira 
de negócios.

e 5 anos estão entre essas duas 
faixas. 

A campanha nacional con-
tra a poliomielite termina 

nesta sexta-feira (30). Em Rio 
Preto, a vacinação de rotina 
continua nas 28 Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBSs). Atende 
à cobertura obrigatória para 
todas as pessoas relacionadas 
na Carteira de Vacinação. 

A Campanha de Vacinação 
contra Pólio foi prorrogada 
até o dia 30, no começo de 
setembro. 

A cobertura no grupo de 1 a 
5 anos estava em apenas 35% 
no país no começo de setem-
bro. A meta estabelecida pelo 
Ministério é de 95%. 

A poliomielite causa a pa-
ralisia infantil e pode levar a 
óbito. 

O último caso registrado 
no pais foi 1989 e desde 1994 
o Brasil é considerado área 
livre da circulação do vírus. 

Da REDAÇÃO

Vacinação contra polio acaba na sexta e deve ficar sem atignir a meta

lações e os equipamentos são 
de ponta. A oftalmologia tem 
equipamentos raros de se en-
contrar, disse o presidente do 
CMS. 

Pacientes
O novo hospital foi concebido 
para atender pacientes enca-
minhados pelo Centro Médi-
co de Especialidade (CEME) 
instalado no Plaza Avenida. 
Também deve receber pacien-
tes com traumas via Samu, 
que fará a avaliação e tria-
gem dos casos urgentes. Não 
tem pronto-socorro, não fará 
atendimento primário e não 
estrará de porta aberta sem 
encaminhamento. Apenas 
casos urgentes levados pela 
equipe do Samu ou por par-
ticulares que não terão tempo 
de chegar em outra unidade 
de pronto atendimento. 

Visita
Ainda nesta segunda-feira, 
a Comissão de Fiscalização 
nomeada por portaria pelo 
prefeito realizou a primeira 
reunião e estabeleceu um cro-
nograma de trabalho. Ela vai 
fazer a checagem da adminis-
tração e da operação da Fun-
farme. Ela tem um represen-
tante dos usuários (o CMS), 
mas ele só será indicado após 
a posse da nova diretoria do 
Conselho, daqui a 30 dias. 

Secretário
Nesta terça-feira, é esperada 
para a inauguração, o Secre-
tário Estadual de Saúde, Jean 
Gorenstein.

Hemocentro 
entra em 
estado 
de alerta

O estoque de todos os 
tipos sanguíneos estão 80% 
abaixo do ideal e o Hemo-
centro de Rio Preto en-
trou em estado de alerta, 
informa a assessoria de 
imprensa. Ele atende 39 
instituições de Rio Preto e 
região. A situação é críti-
ca, explica Camila Galvão, 
coordenadora. Diante do 
cenário preocupante, está 
convocando, em estado de 
urgência, os doadores de 
Rio Preto e da região. É pre-
ciso fazer o agendamento 
por telefone e evitar espera. 

Camila Galvão, coorde-
nadora de captação, afirma 
que a necessidade de doa-
ções de sangue aumenta du-
rante os períodos de chuva e 
tempo ameno. “Precisamos 
muito dos doadores, pois 
estamos em um período 
de chuva e temperatura 
mais amena, e isso costu-
ma afastar os doadores. 
Então precisamos urgente 
da presença dos doadores 
para abastecerem nossos 
estoques”, explicou.

Para facilitar o acesso 
dos doadores, o Hemocen-
tro disponibiliza vagas no 
estacionamento interno do 
Hospital de Base, totalmen-
te gratuitas. Para ter o be-
nefício, ao final da doação, 
o doador deve solicitar ao 
enfermeiro a Declaração de 
Comparecimento e entregar 
na guarita do estaciona-
mento.
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Peixe em campo
O Santos joga nesta terça-feira pelo 
Brasileirao contra o Athletico-PR, a 
partir das 21h.

Amistoso hoje
A Seleção Brasileira encara nesta ter-
ça-feira a Tunísia, no último amistoso 
antes da convocação. 

Após o acesso à Série B, Mirassol foca 
na disputa pelo título contra o ABC

FUTEBOL

A equipe de Badminton 
do Sesi Rio Preto conquistou 
cinco medalhas na 5ª Etapa do 
Circuito Nacional da modali-
dade, que aconteceu entre os 
dias 21 e 25 de setembro, em 
Teresina (PI). 

Foram quatro medalhas de 
bronze e uma medalha de pra-
ta. O pódio veio das disputas 
nas categorias Dupla Mista, 
Individual, Sub-15 e Sub-17. 

BADMINTON

Equipe do Sesi Rio Preto 
fatura cinco medalhas 

A competição contou com a 
participação de 166 atletas de 
todo o país. 

O resultado já classificou 
os atletas José Vitor Munhoz 
e Pedro Henrique de Oliveira 
para o Campeonato Sul-Ame-
ricano de Badminton Juvenil 
2022, em dezembro, na cidade 
de Lima, no Peru. 

“Levar cinco medalhas em 
um campeonato que reúne os 
melhores atletas do ano na 
modalidade é motivo de muito 
orgulho. A soma de resultados 
nos garantiu vagas em uma 
competição internacional e 
isso vem fazendo com que 
nossa equipe ganhe cada vez 
mais maturidade e experiên-
cia”, conta Leandro Balbino, 
técnico. 

Próximo
O próximo compromisso 

da equipe de Badminton do 
Sesi Rio Preto é em Mococa, 
nos dias 5 e 6 de novembro, 
na 5ª etapa do Campeonato 
Estadual.

O início da noite de do-
mingo foi de muita festa para 
o torcedor do Mirassol e para 
os jogadores. A equipe con-
quistou o acesso inédito para 
a Série B do Campeonato 
Brasileiro e tambémuma vaga 
na decisão do título da Série C 
contra o ABC. 

Autor do gol do acesso, o 
meia-atacante Kauan confes-

O capitão Camilo, exal-
tou o jogo ofensivo da 
equipe que balançou a 
rede em 24 dos 25 jogos

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

VÔLEI FEMININO

Rio Preto vence Bradesco e coloca 
o pé na semifinal do Paulista

As meninas do vôlei Rio 
Preto estão se especializando 
em realizar partidas com extre-
ma emoção pelo Campeonato 
Paulista. Assim como haviam 
feito no último confronto con-
tra Louveira, quando viraram 
o jogo e venceram no tie-break, 
neste domingo, 25, no ginásio 
Montanhez, o time contou 
com o apoio da torcida para 
repetir a dose e colocar um pé 
e meio na semifinal do esta-
dual ao derrubar o até então 
invicto Bradesco por 3 sets a 2, 
com parciais de 25/18, 20/25, 
24/26, 25/22 e 15/13. 

“Foi um jogaço, bonito de 
se ver. A gente já esperava que 
não iria ser fácil. Treinamos 
muito bem e nos dedicamos 
todos os dias para isso, para 

fazer um espetáculo para quem 
veio nos prestigiar”, afirmou 
a ponteira Daiane Maria, um 
dos destaques de Rio Preto na 
partida. 

Vitória
A segunda vitória na com-

petição levou as meninas rio-
-pretenses aos quatro pontos, 
três a mais que Louveira, rival 
direto pela vaga na semifinal, 
e manteve vivo o sonho de 
acesso à elite. 

“A gente vinha se preparan-
do bastante. Era um jogo que 
esperávamos muito e deu tudo 
certo. Conseguimos concertar 
nos treinos os detalhes que 
faltaram nos outros jogos e que 
hoje fizeram a diferença para a 
gente ganhar”, disse a oposta 

Gabrielle Andrade. 
Agora, com o fim da pri-

meira fase, Rio Preto torce por 
uma derrota de Louveira para 
avançar às semifinais. As rivais 
ainda têm dois jogos por fazer, 
ambos duelos complicados 
contra Sorocaba, na próxima 
sexta-feira, 30, em casa, e 
Bradesco, no sábado, 1º, fora 
de casa. 

“É legal ver o amadureci-
mento da equipe nesses mo-
mentos difíceis. Nossa equipe 
agora subiu a rotação. Por 
isso estamos contentes e pro-
jetamos um futuro bem legal 
para as outras competições 
que temos, além do Paulista, 
como os Jogos Abertos, APV e 
a Superliga”, concluiu o técnico 
Adenilson Ambrózio. 

. A equipe conquistou o acesso inédito para a Série B do Campeonato Brasileiro

Autor do gol do 
acesso, o meia-ata-
cante Kauan confes-
sou que não conse-
guiu dormir a noite; 
o meia Camilo, exal-
tou o jogo ofensivo

O resultado já clas-
sificou os atletas 
José Vitor Munhoz e 
Pedro Henrique de 
Oliveira para o Cam-
peonato Sul-Ameri-
cano de Badminton 
Juvenil 2022

Rio Preto vence Bradesco no tie-break e coloca o pé na semifinal do Paulista

Da REPORTAGEM

sou que não conseguiu dormir 
a noite por conta do feito. “Eu 
comemorei, meus irmãos, 
meus pais, minha namorada 
estavam aqui. Não consegui 
dormir, fui só conseguir co-
chilar era 6 da manhã. Fiquei 

vendo fotos do jogo, vídeos do 
gol. É um sentimento que não 
dá para explicar”, comentou. 

O meia e capitão Camilo, 
exaltou o estilo de jogo ofen-
sivo da equipe que balançou a 
rede em 24 dos 25 jogos nesta 
Série C. “Foi importante, pois 
na competição só tivemos uma 
derrota em casa e nós não 

mudamos a nossa maneira 
de jogar.Fizemos que sempre 
fizemos na competição, que era 
colocar a bola no chão, atacar 
para pdoer definir melhor. 
Fomos merecedores do resul-
tado, pois buscamos sempre o 
gol”, comentou. 

A final agora será contra o 
ABC, com o primeiro jogo em 

Natal e a volta no Maião. O 
técnico Ricardo Catalá afirmou 
que deseja o troféu para en-
cerrar a campanha com chave 
de ouro. 

“A gente foi muito compe-
tente nesta fase. A gente tem 
que agradecer o torcedor que 
fez uma festa bonita apoio, 
incentivou. Estou feliz que a 

gente tenha sido competente 
para entregar o objetivo. A 
nossa meta internamente era 
subir e estar na final e obvia-
mente temos um título para 
disputar. Vamos comemorar, 
mas obviamente a gente tem 
que pensar na decisão, para 
coroar tudo isso com o título”, 
afirmou.

CPB promove 
Festival 
Paralímpico 
em 98 cidades

O Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB) promo-
veu, neste domingo (25) 
em 98 cidades do Brasil, 
a 4ª edição do Festival 
Paralímpico, evento que 
tem o objetivo de difundir 
o Movimento Paralímpi-
co (por meio de ativida-
des recreativas e lúdicas 
que simularam moda-
lidades paralímpicas). 
Em cada um dos locais 
que sediaram o Festival 
Paralímpico, os partici-
pantes tiveram a oportu-
nidade de experimentar 
três práticas esportivas. 
Já as crianças puderam 
ter experimentações com 
goalball, vôlei sentado, 
canoa havaiana, surfe 
adaptado, rúgbi, tiro com 
arco, entre outros espor-
tes adaptados. O festival  
promove a interação en-
tre 15 mil crianças, com e 
sem deficiências.

Da REDAÇÃO

São Paulo 
goleia Avaí 
por 4 a 0 no 
Morumbi

Na única partida do 
Campeonato Brasileiro 
disputada neste final de 
semana, o São Paulo goleou 
o Avaí por 4 a 0, na noite 
deste domingo (25) no está-
dio do Morumbi, e ganhou 
confiança para a disputa da 
decisão da Copa Sul-Ame-
ricana, no próximo sábado 
(1º de outubro) contra o 
Independiente Del Valle 
(Equador).Além disso, a 
equipe comandada pelo téc-
nico Rogério Ceni alcançou 
os 37 pontos, subindo para 
a 10ª posição da classifica-
ção, se afastando da zona do 
rebaixamento, onde o Leão 
da Ilha permanece com 28 
pontos, na 17ª posição. 

Contando com o apoio 
de mais de 36 mil torce-
dores o São Paulo não teve 
dificuldades de dominar 
a partida e construir uma 
vantagem de três gols na 
etapa inicial. O primeiro a 
superar o goleiro Glédson 
foi o zagueiro Diego Costa, 
em finalização de cabeça 
aos 24 minutos. Já aos 47, 
Rodrigo Nestor cruzou ras-
teiro para Luciano, que, de 
carrinho, não perdoou. Três 
minutos depois a bola foi 
levantada na área do Avaí 
em cobrança de escanteio 
e Patrick matou no peito 
antes de acertar um lindo 
voleio. 

Na etapa final Rogério 
Ceni o Tricolor continuou 
melhor e deu números fi-
nais ao placar, já aos 47 da 
etapa final, com Eder, que 
entrou na vaga do argentino 
Calleri. (Agência Brasil) 

Divulgação
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CANTINHODOBICHO
HemoPet de Rio Preto pede 
ajuda para salvar cães e gatos 

DOAÇÃO DE SANGUE 

Se você acha que trans-
fusão de sangue é algo ex-
clusivamente de humanos 
está muito enganado. O He-
moPet de Rio Preto atua 
efetivamente nesse setor 
para ajudar animais que 
estão com a saúde debilita-
da e necessitam de sangue. 
De acordo com a veterinária 
responsável pelo estabeleci-
mento, Thaís Antonussi, a 
demanda é intensa. “Nossa 
demanda é muito alta, pois 
atendemos hoje mais de 15 
cidades do estado de São 
Paulo e duas do Sul. Infeliz-
mente nunca conseguimos 
atender a demanda, por-
que nunca temos o estoque 
suficiente e por isso esta-
mos pedindo ajuda”, conta. 
Conforme a especialista, o 
espaço faz esse trabalho há 
dois anos. Ela ainda informa 
que cães e gatos podem ser 
doadores desde que atendam 
aos pré-requisitos; os cães 
precisam pesar mais que 25 
quilos e ter idades entre 1 e 
7 anos. Já os gatos precisam 
ter, em média, 4 quilos e na 
mesma faixa etária, desde 
que não tenham acesso à rua.  
Segundo Thais, os pets que 
necessitam de doações são 
cães e gatos com anemias se-
veras por hemorragias devido 
a traumas, acidentes, ou neo-
plasias (tumores) ou doenças 
infecciosas tendo como prin-
cipais vítimas os cachorros, 
sendo a doença do carrapato 
a enfermidade mais comum. 
A profissional explica que 
na transfusão coloca-se o 
sangue do doador no recep-
tor e que o local, além des-
se procedimento, também 
fornece bolsas de sangue 
para outras clínicas, cidades 
e estados para que os vete-

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br O HemoPet de Rio Pre-

to atua efetivamente 
nesse setor para ajudar 
animais que estão com 
a saúde debilitada e ne-
cessitam de sangue.

Arquivo PESSOAL

COMO VAI SUA SAÚDE PSÍQUICA?!
Olá leitores! A proposta 

de hoje será deixar aqui 
uma contribuição no tema 
do momento: A Política! 

Fazemos parte de uma 
comunidade que possui 
dentro da Cultura local e vi-
gente, um comportamento 
social e uma subjetividade 
constituída ao longo da 
história de vida de cada um, 
que chamamos de compor-
tamento social!

Vemos que não há como 
desvincular a ética que 
embasa a psicologia e em 
especial à ciência do com-
portamento, pois esta o es-
tuda de maneira integral e 
com responsabilidade, e os 
comportamentos formados 
por regras sociais, nas quais 
aderimos e que são trans-
mitidos a partir de práticas 
culturais. 

Portanto falar de Política 
é falar dos comportamentos 
socialmente praticados!

Os modelos e regras so-
ciais praticados pela pessoa 
partem de um domínio com 
influência absoluta sobre o 
outro, que nos consequen-
ciam em acreditar, tomar 
decisões, crer em “certas” 
verdades mais do que em 
outras. 

Então discutir subjeti-
vidade é discutir política, 
é tratar de relações sociais 
dispostas em um ambiente 
geral e ao mesmo tempo 
privado.

Muitos de nós tentam 
explicar as decisões que 
tomamos sem olhar para a 
História, com imparcialida-
de e sem querer se envolver 
com os pensamentos e de-
sejos partidários, com neu-
tralidade e com raciocínio 
puro.  Porém, sem consen-
so, não se torna compatível 
com a noção anteriormente 
apresentada pelos analistas 
comportamentais, de que 
passamos por processos 
de aprendizagem que nos 
fazem pensar, tomar deci-
sões e até crer em questões 
políticas para só depois nos 
esquivarmos disso usando 
de neutralidade. 

Então, o pensar, o deci-
dir e o crer quando se fala 
de ´politica”, se tornam 
comportamentos social-
mente determinados que 
pressupõe parcialidade 
cultural.

Dentro dessa análise, 
pode se dizer que não há 
como se esquivar das ide-
ologias, pois o comporta-
mento social é compor-
tamento político! Sendo 
assim devemos tentar en-
tender que tipo de ideo-
logia está aparecendo no 
contexto social que possam 
promover bem-estar para 
toda população geral e 
também para as minorias, 
tendo como foco em médio 
e longo prazo as gerações 
futuras. Sabemos também 
que existem situações em 
que não é possível haver 
um consenso, pois não se 
trata aqui de meios coer-
citivos, violentos, rudes, 
dentre outros, e sim pelo 
interesse distinto de cada 
grupo que empenha sua 
ideologia sobre o outro.

Um exemplo dessa situ-
ação seria a de empresários 
que tem como objetivo lu-
cros cada vez maiores por 
via de diminuição de encar-
gos e benefícios trabalhis-
tas versus trabalhadores 
que querem assegurar tais 
benefícios e garantir seu 
bem estar perdendo seus 
direitos.

Assim, quem fica neutro 
nessa questão observa ape-
nas a falta de diálogo entre 
as partes, sendo que em tais 
comportamentos e sem que 
haja uma visão histórica 
estabelecida socialmente 
sobre a visão desse mundo 
que vem sendo assolado à 
décadas, passa a ser repli-
cado via comportamento de 
omissão e sem crítica social 
da situação atual.

A Psicologia tem o dever 
de examinar a Política de 
forma crítica, olhando para 
os problemas sociais que 
aparecem em diversos con-
textos, com imparcialidade 
e ética, sem se prender aos 
comportamentos de crenças 
de grupos que brigam entre 
si por crerem que suas opi-
niões são mais adequadas 
dos que as dos demais. Sem 
uma crítica histórica não há 
como intervir no sofrimento 
das pessoas e atuar em con-
senso com o coletivo. 

O comportamento hu-
mano na visão dessa aná-
lise, preza pelo bem estar 
coletivo pois não vemos a 
individualidade como sen-
do apta a exercer controle 
sobre o outro e nem a si 
mesma. 

Somos e seremos de-
terminados pelo conjunto 
de ações que praticamos e 
suas consequências! Não se 
escapa dessa última, mesmo 
porque, ora para obtenção 
de alívio ou de bem estar, 
temos que analisar seu pro-
duto final real, a médio ou 
longo prazo.

A individualidade esta-
ria aqui mais fadada a ser 
tirana, usar de sentimentos 
ruins e escusos para prati-
cas violentas e de subser-
viências. 

Sem olhar para a dor 
que provoca, desde a física 
à afetiva, aliás ambas tem 
o mesmo peso equivalente, 
diferenciando-se apenas 
em magnitude, geram pre-
conceitos e discursos vazios 
de atitudes voltados ao bem 
estar e fomentam ódio e 
cancelamentos.

Por se tratar de um as-
sunto muito sensível nessa 
época, a dica da semana fica 
para pensarmos em contex-
tos históricos passados que 
envolveram lutas brutais de 
classes sociais e que ainda 
hoje não se recuperou das 
tragédias socioeconômicas 
que viveram, do atraso das 
melhorias sanitárias, das 
condições anômalas em que 
vivem pessoas ditas “mino-
rias”, das causas justas por 
liberdade democrática e do 
fim de um período histórico 
onde todos somos parte da 
força bruta da economia 
vigente.

Preocupar-se com o co-
letivo é preocupar-se com 
o indivíduo único também!

Lembramos que conhe-
cer o processo não limita a 
condição de se estar em pro-
cesso psicoterápico. O(a) 
terapeuta psicológo(a), é o 
profissional que pode ofe-
recer um acolhimento com-
pleto e avaliar os sofrimen-
tos psíquicos de cada pessoa 
de maneira individual e 
única. Se você deseja saber 
mais sobre este assunto nos 
procure! Estamos sempre à 
disposição!

*E-mail:  psicoro-
s e b a l l e s t e r o 1 9 6 7 @
gmail .com /  insta-
gram: @rosemeire_te-
rapeutaskinneriana / 
watts:(14)997215150.

SAÚDE PSICOLÓGICA

ROSEMEIRE
BALLISTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 

rinários tenham acesso ao 
sangue e possam assim sal-
var vidas de outros animais.  
O estudante de Medicina Ve-
terinária Lenyn Fusari Dias 
tem um cachorro que é doador 
no HemoPet. “O atendimen-
to é excelente assim como o 
respaldo. Foram feitos todos 
os exames necessários, como 
hemograma completo, além 
de vermífugos. Indico sem-
pre”, finaliza.

Antonio Olivieri, natural de Ita-
lia, faleceu aos 77 anos de idade. 
Era casado com Sra. Maria Sueli 
Lacotissa Oliveiri e deixa os filhos 
Cyntaia, Marcos Antonio, Hyl-
ton, Antonio Olivieri Junior. Será 
sepultado no dia 23/09/2022 
às 16h, saindo seu féretro do 
velório Jardim da Paz para o Ce-
mitério Parque Jardim da Paz. 

Antonio Carvalho dos Santos, 
natural de Votuporanga-SP, fa-
leceu aos 78 anos de idade. Era 
casado com Sra. Creuza Siqueira 
dos Santos e deixa os filhos Ro-
gerio, Ronaldo e Rodrigo. Será 
sepultado no dia 24/09/2022, 
saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério São João Batista. 

Lucindo Borges, natural de San-
ta Fé do Sul-SP, faleceu aos 59 
anos de idade. Era casado com 
Sra. Margarida Moreira da Sil-
va e deixa os filhos Miriele e 
Mirella Estefani. Será sepulta-
do no dia 24/09/2022 às 10h 
30min, saindo seu féretro do 
velório São João Batista para 
o Cemitério São João Batista. 
 
Marcos Antonio de Macedo, 
natural de São Paulo-SP, faleceu 
aos 62 anos de idade. Era casado 
com Sra. Valeria Nunes Macedo 
e deixa a filha Fernanda. Será 
sepultado no dia 24/09/2022 às 
15h 30min, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o Cemitério Mirassol. 
 

FALECIMENTOS E MISSAS

Graciete de Almeida Silveira, na-
tural de São José do Rio Preto-SP, 
faleceu aos 82 anos de idade. Era 
viúva de Sr. João Antonio da Silvei-
ra e deixa o filhos Marcos Antonio. 
Será sepultada no dia 24/09/2022 
às 17h, saindo seu féretro do ve-
lório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério da Ressurreição. 

Paulo Gomes Montalvão, na-
tural de Guaraci-SP, faleceu aos 
79 anos de idade. Era casado 
com Sra. Nair Valentin Mon-
talvão e deixa os filhos Marcos 
Aparecido, Marcia, Paulo Cezar, 
Renato Valentim, Marcelo Va-
lentim. Será sepultado no dia 
26/09/2022, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o 
Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 
Cicero José de Lima, natural de 
Sanharó-PE, faleceu aos 64 anos 
de idade. Era casado com Sra. 
Celia Gonçalves de Lima e deixa 
os filhos Douglas, David, Dio-
go e Jessica. Será sepultado no 
dia 26/09/2022 às 10h 30min, 
saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério São João Batista. 

Adelino Bazan, natural de Votu-
poranga-SP, faleceu aos 79 anos 
de idade. Era divorciado e deixa 
os filhos Renato Verissimo, Lucia-
ne Perpetua, Carla Adriana. Será 
sepultado no dia 26/09/2022 às 
11h, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o 
Cemitério Parque Jardim da Paz.

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO  |  PRESENCIAL E ON-LINE
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denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes 
medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Odilon Creto Maggio (antiga Rua Projetada 
2); do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 18; do lado esquerdo mede 
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esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 23; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 05, 
encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 20,59m da esquina da Rua Projetada B. Matrícula nº 
150.171 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. (Mutuário: Gilson Soares de Sousa). Valor
de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 67.100,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão
R$ 192.321,93. 3- O lote nº 01, da quadra Z6, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta 
cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 5,29m
e divide-se com a Rua Projetada 21; 20,83m em curva na confluência da referida rua com a Rua Projetada B; do lado 
direito de quem da Rua Projetada 21 olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 24; do lado esquerdo mede 
10,97m em curva com raio de R=91,00m e divide-se com a Rua Projetada B; e finalmente nos fundos mede 6,15m
e divide-se com o lote 02, encerrando uma área superficial total de 255,49 m². Matrícula nº 150.486 do 1º Oficial
de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Obs: Consta a existência de Processo
nº 1040956-30.2021.8.26.0576. (Mutuário: Vanderlei Jobes Gonçalves). Valor de Venda do Imóvel acima descrito:
1º Leilão R$ 68.200,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 370.709,35. 4- O lote nº 28, da quadra Z7, 
situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio 
Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 2,55m e divide-se com a Rua Projetada 04; 
13,74m em curva na confluência da referida rua com a Rua Projetada 19; do lado direito de quem da Rua Projetada 4 
olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 27; do lado esquerdo mede 11,41m e divide-se com a Rua 
Projetada 19; e finalmente nos fundos mede 12,05m e divide-se com o lote 01, encerrando uma área superficial total
de 216,43 m². Matrícula nº 150.537 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. (Mutuário: 
Glaucea Rossi Martins Favareto). Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 90.200,00. Valor de Venda
do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 273.036,21. 5- O lote nº 25, da quadra Z9, situado no loteamento denominado 
“JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas
e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 23; do lado direito de quem da rua olha para 
o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 24; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 26; e finalmente 
nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 11, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 
60,19m da esquina da Rua Projetada25. Matrícula nº 150.599 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio 
Preto/SP. (Guilherme Cassiano Silva dos Santos). Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 67.100,00. Valor 
de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 228.366,95. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta 
mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 11 de Outubro de 2022, às 11:10 horas, no mesmo 
local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas,
dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários 
advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma 
hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel 
possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. Eventual regularização da área construída na matrícula, ficará
a cargo do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor 
integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas
as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão 
do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, 
débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. 
A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado 
em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários 
e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por 
divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, 
localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta 
será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado 
ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida 
acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza 
por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese
do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua 
desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência 
ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

WVJP HOLDING S.A.
CNPJ Nº 24.303.425/0001-38- NIRE 35.300.489.357

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 29.04.2022. Horário: 17H30min. Local: Avenida Bady Bassitt, 4717, Sala 13, Vila Imperial, CEP 15.015-700, São 
José do Rio Preto-SP. Presença: A totalidade dos acionistas da Companhia. Deliberações: aprovação a reeleição dos 
membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a As-
sembleia Geral Ordinária de 2024, sendo eles: (i) Waldemar Verdi Junior, brasileiro, casado, empresário e advogado, (RG 
nº 3.226.381-8/SSP-SP e CPF nº 056.374.498-72); (ii) Marcela Finimundi Verdi Zago, brasileira, casada, empresária, (RG 
nº 21.863.257-5/SSP-SP e CPF nº 159.381.218-33); e (iii) Giuliano Finimundi Verdi, brasileiro, casado, empresário, (RG 
nº 24.343.521-6/SSP-SP e CPF nº 148.046.788-08). Registro JUCESP: nº 463.598/22-2, em sessão de 8.9.2022.
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Prefeitura Municipal de 
Tanabi

Prefeitura do Município de Tanabi.
Pregão Presencial n° 32/2022. 
Objeto: Contratação de empresas para a realização de transporte de alunos 
universitários e técnicos para os municípios de São José do Rio Preto e Votu-
poranga, ficando designado para o dia 07 de outubro de 2022, às 09h15min, 
à sessão de entrega, credenciamento e abertura dos envelopes. O edital 
poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. 
Cunha Jr. nº 242 – Centro – todos os dias úteis, ou pelo site www.tanabi.sp.
gov.br. Tanabi, 26 de setembro de 2022. João Paulo da Silveira – Pregoeiro. 
Alexandre Silveira Bertolini – Prefeito Interino do Município.

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 14/2022
(49ª Sessão Ordinária – 27/09/2022)

      
Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 810/94, 826 
e 835/95, 851/96 e 1027/05, e as demais determinações do Regimento 
Interno/Câmara, que foi protocolizado o requerimento de Urgência Especial 
descrito em sequência abaixo, para deliberação do projeto a que se refere 
em 1ª e 2ª discussão e votação – legalidade/mérito - na 49ª Sessão 
Ordinária, a realizar-se no dia 27/09/2022.

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

 01 – 1295/22        09(nove) Vers.                Projeto de Lei  Complementar 
nº 26/22,      da MESA DIRETORA,  que altera o art. 4º, parágrafo único, da 
Lei Complementar Municipal nº 156, de 30 de dezembro de 2002, que dis-
põe sobre a reestruturação administrativa do quadro da Câmara Municipal 
de São José do Rio Preto, e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA) 

Diretoria Legislativa
23 de setembro de 2022

MARCOS CARDOSO DA SILVA
Diretor Legislativo

DL /mmg

 
49ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO

27 DE SETEMBRO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS

ORDEM DO DIA
VETOS

01 - Veto Parcial nº 30/22, ao autógrafo nº 15.724/2022, originado do Pro-
jeto de Lei nº 040/2022, de autoria do Vereador Cabo Júlio Donizete, que 
reconhece no Município de São José do Rio Preto/SP, o dia 9 de Julho como 
o dia dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores e suas atividades como 
atividade de risco, configurando efetiva necessidade e exposição à situação 
de risco à vida e incolumidade física, conforme os termos do artigo 10 da Lei 
Federal nº 10.826 de 2003. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 

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

03 – Veto Total nº 42/22, ao autógrafo nº 15.791/22, originado do Projeto de 
Lei nº 76/22, de autoria do Ver. Bruno Moura, que dispõe sobre a implantação 
de equipamentos semafóricos com funcionamento à base de energia solar 
no âmbito do Município de São José do Rio Preto e dá outras providências. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)

PROJETOS DE LEI

04 – 146/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT
Inclui no Calendário Oficial do Município de São José do Rio Preto – SP, 
a “Semana Municipal da Longevidade”, a ser comemorada, anualmente, na 
semana do dia 1 de outubro. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 

05 – 156/22 - DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT
Abre no Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional Especial, no va-
lor de R$ 7.391.849,46 (sete milhões, trezentos e noventa e um mil, oitocen-
tos e quarenta e nove reais, quarenta e seis centavos), conforme solicitação 
da Secretaria Municipal de Saúde, considerando a seleção de Organização 
Social para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e ser-
viços do Hospital Municipal Domingo Marcolino Braile de São José do Rio 
Preto. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)

06 – 134/22 – VERª. KARINA CAROLINE – 2ª DISC./VOT
Garante ações permanentes de informação, prevenção e de combate à im-
portunação sexual no transporte coletivo, terminais e miniterminais urbanos 
do município de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES).  

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL 
      
IV – VOTAÇÃO SECRETA
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
          
                              Presidente da Câmara –23/09/2022

Editais

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETNORTE SETPAR LOTEADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, empresa privada inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 29.402.855/0001-20, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, nº 3758, Centro, 
na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e 
artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Setparque Horizonte (SJRP)”, abaixo 
relacionados, considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma 
pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, 
no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, 
tendo em vista o descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela 
presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que ninguém possa alegar 
ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das 
sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando 
eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de 
qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 
JULIO CESAR BINI DE SOUZA 25712065 156.276.858-16 23 08 

MARCILENE SOARES DA SILVA 490005317 423.317.158-82 13 03 
WILLIAN DE JESUS SANTOS 13220792 047.582.525-05 05 27 
JOÃO DA SILVA PIMENTEL  273380126 433.113.695-72 09 19 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, empresa privada 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.749.878/0001-03, estabelecida à Rua Penita, 3155, Sala A-8, 
Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de 
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, 
NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “SETLIFE II 
MIRASSOL”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial 
promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não 
sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de 
publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do 
número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da obrigação pecuniária assumida 
originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que 
ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação 
ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado 
entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 
RICARDO JOHN MONTES 1771672 756.696.339-20 11 12 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETJARDIM SCHMITT LOTEADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, empresa privada inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 31.762.872/0001-10, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, nº 3758, 
Centro, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a lei nº 6.766/79 e artigo 62, 
da Lei 13.097/2015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os Promissários Compradores 
dos lotes localizados no Empreendimento “SETJARDIM ( ENG.SCHMITT)”, abaixo 
relacionados, considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma 
pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, 
no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, 
tendo em vista o descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela 
presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que ninguém possa alegar 
ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das 
sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando 
eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de 
qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
MARIO CESAR NOGUEIRA ROCHA 56204366 030.277.651-67 09 18 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE GUAPIAÇU 
Avenida Abrahão José de Lima, 443 – Centro – Guapiaçu - SP 

Reconhecido pelo MTBsob n° 46.000.013093/00 em 08/03/2.001 
Fone (17) 3267-3311 – 98101-4880 (Whatsapp)  e 99609-8764 

E-MAIL: serguapiacu@hotmail.com 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

Ficam convocados os empregados rurais da COBB-VANTRESS BRASIL 
LTDA, associados representados por este Sindicato, a reunirem-se, em 
Assembleia Geral Extraordinária, na forma do artigo 612 da CLT e nas 
disposições atinentes, no próximo dia 29 de setembro de 2022, às 15:00 
(Quinze horas) em primeira convocação ou por falta de quórum as 15:30  horas 
(Quinze horas e trinta minutos) em segunda convocação,-   e no mesmo dia 29 
às 16:00 (dezesseis horas) em primeira convocação ou por falta de “QUORUM” 
as 16:30  (Dezesseis e Trinta Horas) em segunda convocação; sendo no dia  
29/09 – Granja 1, Fábrica de Ração e  Laboratório, Granja Experimental 
Guapiaçu – Local – Centro de Treinamentos em Guapiaçu/SP - Presencial, e 
no dia 07  de outubro as 08:30 em Primeira Convocação ou por falta de 
Quórum as 9:00 em segunda Convocação – local – Escritório Matriz – com as 
áreas administrativas e ICA local –  para discutirem sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA: 1) Leitura, discussão e deliberação da Ata da Assembleia anterior; 2) 
Deliberar sobre reivindicações econômicas e sociais para celebração de 
ACORDOS COLETIVO DE TRABALHO ou eventual instauração de DISSIDIO 
COLETIVO DE TRABALHO para o setor da avicultura (data-base 01/10/2022 à 
30/09/2023); 3) Deliberação e aprovação da contribuição 
confederativa/associativa no valor de 2% (dois por cento) do salário normativo 
sobre o piso convencional nos termos do artigo sétimo do Estatuto Social da 
Entidade Sindical – 4) Autorizar a diretoria do Sindicato, outorgando-lhe 
poderes especiais, a firmar eventual DISSIDIO COLETIVO DE TRABALHO 
para o respectivo setor para vigorar aos integrantes da Empresa Cobb- 
Vantress Brasil Ltda, na base territorial dessa entidade:5) Deliberar sobre o 
desconto de todos os empregados rurais, sócios ou não  do Sindicato dos 
Empregados Rurais de Guapiaçu, para fins das contribuições 
assistencial/Negocial. 6) deliberar sobre a Nota Técnica 02 de 28 de outubro de 
2.018 da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical 
(CONALIS). As deliberações serão tomadas estatutariamente. Guapiaçu/SP, 
26  de Setembro de 2.022. Edson Luis Ciência – Presidente do Sindicato.  
 

 

WVJP HOLDING S.A. - CNPJ 24.303.425/0001-38 - NIRE 35.300.489.357
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 29 de abril de 2022, às 17h30min, na sede social da WVJP HOLDING 
S.A., localizada na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Bady Bassitt, nº 4717, sala 13, 
Vila Imperial, CEP 15.015-700 (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Reuniram-se os membros que com-
põem o Conselho de Administração da Companhia, dispensando-se as formalidades de convocação, conforme artigo 
13º, parágrafo primeiro, do Estatuto Social. 3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Waldemar Verdi Junior, 
que convidou a mim, Giuliano Finimundi Verdi, para secretariá-lo. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a reeleição dos 
membros do Conselho de Administração. 5. DELIBERAÇÕES: Discutida a matéria foi aprovada, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 5.1. Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, 
com mandato até a Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2024, sendo 
eles: (i) Waldemar Verdi Junior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário e ad-
vogado, (RG nº 3.226.381-8/SSP-SP e CPF nº 056.374.498-72), com endereço comercial na cidade de São Paulo-SP, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, como Diretor Presidente; (ii) 
Marcella Finimundi Verdi Zago, brasileira, casada sob o regime da separação total de bens, empresária, (RG n° 
21.863.257-5/SSP-SP e CPF n° 159.381.218-33), com endereço comercial na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Briga-
deiro Faria Lima, nº 2277, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, como Diretora; e (iii) Giuliano Finimundi 
Verdi, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, (RG nº 24.343.521-6/SSP-SP e CPF sob 
o nº 148.046.788-08), com endereço comercial na cidade de São Paulo-SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 
15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01.452-000, como Diretor. 5.1.1. A posse dos Diretores ora reeleitos fi ca condiciona-
da: (a) à apresentação da respectiva declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (b) à assina-
tura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia, conforme Anexo I da presente ata. 6. EN-
CERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, lavrando-se a presente ata em via eletrô-
nica, depois de lida e aprovada, assinada por certifi cado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira – ICP, nos termos do art. 36, inciso I, da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamen-
to Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), pelo Sr. Milton Jorge de Miranda Hage, na qualidade de Se-
cretário da Mesa, certifi cando que a mesma é cópia fi el transcrita em livro próprio, assinada digitalmente pelos mem-
bros presentes. São José do Rio Preto/SP, 29 de abril de 2022. Mesa: Waldemar Verdi Junior – Presidente; e Giuliano Fi-
nimundi Verdi – Secretário. Conselheiros Presentes: (i) Waldemar Verdi Junior; (ii) Anira Isabel Finimundi Verdi, p.p. Wal-
demar Verdi Junior; (iii) Milton Jorge de Miranda Hage. Giuliano Finimundi Verdi - Secretário. JUCESP nº 
463.598/22-2 em 08.09.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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. PAULO HENRIQUE DA SILVA BORGES e LUCIANA 
ALMEIDA DE OLIVEIRA BARBOSA, sendo ELE filho de JOSÉ 
AIRTON BORGES DA SILVA e de IVONETE DA SILVA BORGES e 
ELA filha de JOSÉ VICENTE BARBOSA e de IVETE APARECIDA DE 
OLIVEIRA;

2. VINICIUS DE FAVERI HENRIQUE e CLÁUDIA CRISTINA 
LEOPOLDINO, sendo ELE filho de VÁLTER DE CÁSSIO HENRIQUE 
e de ANGELA MARIA DE FAVERI HENRIQUE e ELA filha de LUIS 
CLÁUDIO LEOPOLDINO e de SUELI PEREIRA DA SILVA;

3. VANDERLEI COSTA DA SILVA e MARIA JOSÉ MIRANDA 
DA SILVA, sendo ELE filho de EZEQUIEL COSTA DA SILVA e de 
JOSEFINA MARIA DE JESUS SILVA e ELA filha de GERALDO 
MIRANDA DA SILVA e de JOANA ANTONIA DA SILVA MIRANDA;

4. VILSON FRANCISCO DE CASTILHO JÚNIOR e ANA LUIZA 
GOSSN COSTANTINI, sendo ELE filho de VILSON FRANCISCO 
DE CASTILHO e de FÁTIMA APARECIDA DOS SANTOS e ELA filha 
de ARMANDO COSTANTINI NETO e de DIRCE MARIA GOSSN 
COSTANTINI;

5. FAUSTO SILVA DE OLIVEIRA e NEUZA DA SILVA 
ARRUDA, sendo ELE filho de ANTONIO DE OLIVEIRA e de FÁTIMA 
HELENA DA SILVA OLIVEIRA e ELA filha de APARECIDO ARRUDA e 
de INÊZ MOREIRA DA SILVA;

6. RENNAN DE OLIVEIRA PRADO e BEATRIZ SANTOS 
BUOSI, sendo ELE filho de JAIR MOREIRA PRADO e de FABIANA 
LOREN DE CAMARGOS OLIVEIRA e ELA filha de FILIPE 
FAZENDEIRO BUOSI e de SIMONE CONCEIÇÃO SANTOS; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 24/09/2022

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

1. ALEXANDRE CAMPOS SANTOS e DANYTIELLY CRISTINE 
MARQUES DA SILVA, sendo ELE filho de SILMAR DONIZETE DOS 
SANTOS e de ALICE SANCHES DE CAMPOS SANTOS e ELA filha 
de DANIEL MARQUES DA SILVA JUNIOR e de ELIANE MARILIA DA 
SILVA;

2. RODRIGO DE OLIVEIRA e MARCILENE ALVES DOS REIS, 
sendo ELE filho de PEDRO JOAQUIM DE OLIVEIRA e de HELENA DE 
FATIMA DE OLIVIERA e ELA filha de LUZOMAR ALVES DOS REIS e de 
SIRLENE MESQUITA DOS REIS;

3. LUIZ SAVERIO GONÇALVES e ANA PAULA DE CARVALHO 
RAMOS, sendo ELE filho de LUIZ DOUGLAS GONÇALVES e de MARIA 
SIRLENE DA ROCHA GONÇALVES e ELA filha de EDER FERREIRA 
RAMOS e de ANA MARIA GOMES DE CARVALHO RAMOS;

4. EDILSON BATISTA DE OLIVEIRA e MARLI DE QUEIROZ, 
sendo ELE filho de JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA e de FRANCISCA 
DIAS DE OLIVEIRA e ELA filha de JOSÉ VIEIRA DE QUEIROZ e de 
MARIA BENEDITA BARBOSA QUEIROZ;

5. REABES DE OLIVEIRA GASPAR e ANA CRISTINA DOS 
SANTOS PINTO, sendo ELE filho de SALVADOR GASPAR e de 
LUCIMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO e ELA filha de JOSÉ MESSIAS DOS 
SANTOS PINTO e de MARIA DOMINGAS SOUZA SANTOS; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 26/09/2022

Proclamas 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 470/2022 – Processo n.º 13.933/2022
Objeto: Aquisição de Esteira de Reabilitação para o centro especializado para 
reabilitação (CER) - Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 02/09/2022, sendo adjudicado o item à empresa 
declarada vencedora: L.N.C. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA (item 1). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Aldenis Albaneze Borim – Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 518/2022 – Processo n.º 14.289/2022
Objeto: contratação de empresa para serviços de dedetização, descupinização, 
controle de formigas, combate a animais peçonhentos e controle/manejo de 
pombos, morcegos, caramujos, animais silvestres, vespas e similares nas 
unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-
line com início dia 09/09/2022, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora: RP DESENTUPIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI (item 
1). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. Celia Candida Faria – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Aldenis Albaneze Borim – Secretário Municipal de Saúde.
EXTRATO
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 546/2022 – Processo n.º 14.635/2022
Objeto: Aquisição de Veículo para estruturação da rede de serviços do sistema 
único de assistência social – SUAS. Secretaria Municipal de Assistência 
Social.  Sessão pública realizada on-line dia 26/09/2022. O presente pregão 
eletrônico foi declarado FRACASSADO, em razão de que todas empresas 
participantes foram inabilitadas., não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” – Sandra 
Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira.
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 028/2022
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura dos envelopes: 03/
NOVEMBRO/2022 às 08:30 hs
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, 
CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA A DUPLICAÇÃO DA 
AVENIDA ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA, ENTRE OS LOTEAMENTOS 
MAFALDA II E MORADAS RIO PRETO, CONFORME PLANILHAS, 
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO 
AO EDITAL – SEC. MUN. OBRAS. Valor total estimado R$ 6.152.259,70 - 
Prazo de Execução: 180 dias - Local de Entrega dos envelopes e da sessão 
da licitação: Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º andar do Paço Municipal, Centro 
– Diretoria de Compras e Contratos. Outras informações no site: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action  
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 029/2022
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura dos envelopes: 04/
NOVEMBRO/2022 às 08:30 hs
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO/REVITALIZAÇÃO 
DO COMPLEXO ESPORTIVO WILSON ROMANO CALIL (AV. DUQUE DE 
CAXIAS, S/N, JD. DOS SEIXAS), CONFORME PLANILHAS, CRONOGRAMA 
FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL 
– SEC. MUN. OBRAS. Valor total estimado R$ 24.237.031,44 - Prazo de 
Execução: 300 dias - Local de Entrega dos envelopes e da sessão da licitação: 
Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º andar do Paço Municipal, Centro – Diretoria de 
Compras e Contratos. Outras informações no site: http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/Visitante.action  
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 575/2022, processo 14.790/2022 
objetivando o registro de preços para aquisição de materiais hospitalares. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 11/10/2022. às 14h00min e abertura a partir das 14h02 min. O edital, na 
íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 584/2022, processo 14.820/2022 
objetivando o registro de preços para aquisição de materiais de pintura, para 
atender a demanda do Depto de Manutenção da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 11/10/2022 
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.°585/2022, processo 14.521/2022 
.objetivando a aquisição de câmera de segurança para o monitoramento 
do Pq da Represa Municipal. Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 10/10/2022. às 14h00min e 
abertura a partir das 14h02 min. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 598/2022, processo 14.898/2022 
objetivando o registro de preços para fornecimento de materiais para 
retirada, limpeza e instalação de areia grossa lavada, nos tanques de areia 
instalados nos playgrounds das Unidades escolares da Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 13/10/2022. 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.° 599/2022, processo 
14.899/2022 objetivando  o registro de preços para aquisição de materiais 
de higiene e limpeza para utilização nas Unidades da Secretaria Municipal 
de Assistência Social.  O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
14/10/2022. 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.° 600/2022, processo 14.9012022 
objetivando o registro de Preços para aquisição de colchão hospitalar adulto 
e colchão e colchonetes pediátricos, em atendimento as Unidades de 
emergência – DUE.  Secretaria Municipal de Saúde.  O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 13/10/2022. às 14h00min e abertura a partir 
das 14h02 min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 601/2022, processo 14.903/2022 
objetivando a aquisição de câmeras TPZ  para estruturação da rede de 
serviços do Sistema Único da Secretaria Municipal de Assistência Social.  O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 14/10/2022. às 14h00min e 
abertura a partir das 14h02 min. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE MARCA
CONTRATADA: CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDAME. CNPJ 
03.802.108/0001-96. 
Notificamos a empresa contratada acerca da LIBERAÇÃO de produtos 
da marca CENTROESTE após a parecer favorável por parte do órgão de 
inspeção oficial. SMAA A. Pedro Pezzuto Jr.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO: 19902/22
Notifico o representante legal da contratada, para entregar no prazo de 03 
dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do 
empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: EUNICE GARCIA DA SILVA ME
ATA: 0517/21
Considerando informações da Ger. P.S. Vila Toninho. Considerando previsão 
contratual itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3. Fica a empresa NOTIFICADA a PRESTAR 
ESCLARECIMENTOS E REGULARIZAR OS SERVIÇOS no prazo de 24 
horas, impreterivelmente, a contar do recebimento desta. 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, tendo 
em vista os fortes indícios de descumprimento da obrigação assumida.– SMS 
– DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: EUNICE GARCIA DA SILVA ME
ATA: 0630/21
Considerando informações recebidas da Ger. Pessoal. Considerando 
previsão contratual, itens 2.1.1 e 2.3. Fica a empresa NOTIFICADA a 
PRESTAR ESCLARECIMENTOS no prazo de 24 horas, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta. 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, tendo em vista os fortes indícios 
de descumprimento da obrigação assumida. .– SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: BIOSCOMPUTADORES COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA
EMPENHO: 17020/22
CONTRATADA: NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E 
HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA
EMPENHO: 19933/22
CONTRATADA: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI EPP
EMPENHO: 16056/22
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHO: 16997/22
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
EMPENHO: 18516/22
Notifico Derradeiramente 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
DESPACHO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Despacho de Dispensa e Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade nº 022/2022
Contratada: Medtronic Comercial Ltda
Objeto: Aquisição de insumos para cumprimento de ordem judicial. 
Fundamento: ART. 25, caput da LF 8666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
ERRATA
Na publicação de 24.09.2022, onde se lê:
DESPACHO
Despacho de Dispensa e Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 023/2022
Contratada: LNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Leia-a-se: 
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto-
EMURB
EXTRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO: Termo de Convênio - Concessão de Créditos mediante 
consignação em folha de pagamento – Servidores Ativos – Administração 
Direta – que entre si celebram o Município de São José do Rio Preto, por 
intermédio da Secretarias Municipais da Administração e Fazenda e o Banco 
do Brasil S/A. 
OBJETO: O presente convênio tem como objeto a concessão, aos servidores 
ativos da PREFEITURA, de empréstimos, nas condições aprovadas pelo 
Banco Central do Brasil, para pagamento através de descontos consignados 
em folha de pagamento.
DATA DA ASSINATURA: 26 de setembro de 2022.
BASE LEGAL: Decreto Municipal n° 18.543/20 e Lei Federal nº 8.666/93.
EXTRATO 
11º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 317/2021 – Contrato: PRE/0092/21
Contratada: Mapfre Seguros Gerais SA
De acordo com a cláus. 3ª, item 3.4 do contrato supramencionado, fica 
reajustado o valor atual do contrato na ordem de  4,5%,. SMA. Adilson Vedroni
EXTRATO 
12º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 317/2021 – Contrato: PRE/0092/21
Contratada: Mapfre Seguros Gerais SA
Nos termos do art. 65 § 1º, da Lei 8666/93 fica acrescido na ordem de 0,0221% 
do valor inicial do contrato supramencionado. SMA. Adilson Vedroni

EXTRATO 
13º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 317/2021 – Contrato: PRE/0092/21
Contratada: Mapfre Seguros Gerais SA
Fica retificado a redação da cláus. 1ª do 4. Termo Aditivo de Supressão, 
formalizado em 04/03/2022. Nos termos do art. 65 § 1º, da Lei 8666/93 
fica suprimido na ordem de 0,147221% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMA. Adilson Vedroni
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 625/2021 – Contrato: ata/1113/21
Contratada: Mandarini Transportes de Cargas e Locação de Tendas Ltda
Nos termos do art. 65 II, da LF 8666/93, fica alterada a redação do preâmbulo 
da ata supramencionada. SMAA. Antonio P.P Junior.
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa de licitação 025/2022 
Objeto: aquisição de 500 frascos com 100ml de contraste radiológico não 
iônico para a realização de tomografias para o município.
Credor: LNC Distribuidora de Produtos Médicos Ltda – Empenho nº 
21719/20227 – R$192.500,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 465/2022
CONTRATO nº PRE/0194/22
CONTRATADA: ELASTA PISOS LTDA
OBJETO: Aquisição e instalação de piso esportivo em madeira flutuante no 
ginásio esportes Alberto Cecconi – Item 1 – SMEL – Fabio Ferreira Dias 
Marcondes – Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Total: R$261.417,50
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 497/2022
CONTRATO nº PRE/0195/22
CONTRATADA: EFICIENCE SERVIÇOS AVANÇADOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de posto de serviço terceirizado de copeiragem – 
Item 1 – Semplan – Orlando José Bolçone – Prazo de Vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$36.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 408/2022
CONTRATO nº PRE/0196/22
CONTRATADA: BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP
OBJETO: Aquisição de livros literários em atendimento a Unidades Escolares 
– Itens 1,46,72 – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo de Vigência: 
03 meses. Valor Total: R$42.526,40

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 012/2022
PROCESSO Nº 030/2022
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB
CONTRATADA: NOROESTE CONSTRUTORA PAULISTANA EIRELI
OBJETO: Construção de muro de arrimo para contenção de encosta 
debaixo do Viaduto Jordão Reis, para contenção e estabilização do Talude. 
Construção de muro com 30m de comprimento por 0,80 cm de altura. 
Construindo em blocos cerâmicos de 8 furos, viga baldrame 20x30 cm, em 
concreto armado, perfuração do solo com 15 brocas com profundidade de 
3 m a cada 2 m de espaçamento. Após a construção do muro de Arrimo, 
fazer aterro apiloado, construção da caixa de esgoto medindo 0,80 x 0,80 x 
0,60 cm. Ligação primária de esgoto para 03 wc do radier, ligando a caixa de 
inspeção com a nova ligação do ramal de esgoto SEMAE. Arrimo revestido 
com argamassa de cimento e cal traço 3:1 impermeabilizado e desempenado.
VALOR GLOBAL: R$ 32.977,60 (Trinta e dois mil novecentos e setenta e 
sete reais e sessenta centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contrato será de 
até 2  (dois) meses, iniciando-se em 28 de julho de 2022 e término em 
27 de setembro de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 28 de julho de 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 021/2012; Lei Complementar nº 
123/2006 e artigo 29, inciso II da Lei 13.303/16.
São José do Rio Preto-SP, 28 de julho de 2022.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
IGUALDADE RACIAL
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.022 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022
DISPENSA, os seguintes servidores de carreira das FUNÇÕES DE 
CONFIANÇA GRATIFICADAS, surtindo os efeitos desta a partir de 22 de 
setembro de 2022, conforme segue:
ANA PAULA MARTINS JOAZEIRO FENERICHI, da Função de Confiança de 
Assistente de Programas e Projetos - Intermediário – Nível II - FG.103.2, 
no Departamento Administrativo e de Execução Orçamentária da Secretaria 
Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, criada pelo 
artigo 5º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022.
CAMILA ELIZABETH DIAS SEEGHERS, da Função de Confiança de 
Assistente de Programas e Projetos - Intermediário – Nível III - FG.103.1, 
no Departamento Administrativo e de Execução Orçamentária da Secretaria 
Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, criada pelo 
artigo 5º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022.
PORTARIA N.º 37.023 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer as FUNÇÕES 
DE CONFIANÇA GRATIFICADAS, surtindo os efeitos desta a partir de 22 de 
setembro de 2022, conforme segue:
CAMILA ELIZABETH DIAS SEEGHERS, para exercer a Função de 
Confiança de Assistente de Programas e Projetos - Intermediário – Nível II 
- FG.103.2, no Departamento Administrativo e de Execução Orçamentária da 
Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, 
criada pelo artigo 5º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022, fazendo 
jus a retribuição remuneratória correspondente.
ANA PAULA MARTINS JOAZEIRO FENERICHI, para exercer a Função de 
Confiança de Assistente de Programas e Projetos - Intermediário – Nível 
III - FG.103.1, no Departamento Administrativo e de Execução Orçamentária 
da Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade 
Racial, criada pelo artigo 5º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente.
MARCIA CRISTINA DE GODOI AUGUSTO
Secretário Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade 
Racial
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.029 DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, do Município de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do Decreto n.º 17.683 de 13 de janeiro de 2017,
 Considerando o Processo de Relotação de Agentes Administrativos, 
Atendentes e Escriturários – PRAA, instituído pela Portaria nº 36.925 de 07 
de janeiro de 2022, bem como a publicação da classificação efetuada através 
da Portaria nº 36.528 de 14 de junho de 2022;
Considerando que em 15 de agosto de 2022 foi dada posse e exercício aos 
novos servidores aprovados no Concurso Público nº 04/2019, para o cargo de 
Agente Administrativo;
RESOLVE:
Art. 1º Relotar os servidores estatutários de acordo com a classificação 
obtida no Processo de Relotação de Agentes Administrativos, Atendentes e 
Escriturários – PRAA, Portaria nº 36.925 de 07 de janeiro de 2022, conforme 
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segue:
SERVIDOR(A) SECRETARIA ORIGEM SECRETARIA RELOTAÇÃO EFEITOS

ANA CAROLINA COSTA ALOI VIAN SAÚDE AGRICULTURA 03/10/2022
LETICIA LEMOS BUOSI LOURENCAO SAÚDE PGM 03/10/2022
MARCOS NOBORU TUKAMOTO SAÚDE FAZENDA 03/10/2022
VIRGINIA GUIDOTTI BORTOLUZZO SAÚDE HABITAÇÃO 03/10/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA N.º 37.030 DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) GABRIELA DENADAI DE OLIVEIRA MARCATTO, Médico 
Pediatra, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo 
os efeitos desta a partir de 26 de setembro de 2022.
ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração

ATO DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
PROCEDIMENTO DE ELEIÇÃO DOS PAIS DE ALUNOS
A Comissão Gestora – Portaria SME nº 272/2020 – dando continuidade ao processo de renovação Conselho Municipal 
do FUNDEB, gestão 2023-2026, divulga o cronograma e as regras para a eleição dos representantes de pais de 
alunos, conforme Lei Municipal nº 13.717 de 24 de março de 2021.
Cronograma e regras para a eleição:

De 03 a 07 
de outubro

PAIS DE ALUNOS DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
A participação na eleição estará disponível por meio do acesso no endereço eletrônico educacao.
riopreto.br/fundeb que se realizará, impreterivelmente, por meio de votação pelos pares para a 
vaga de representante dos pais de alunos da educação pública municipal:
- ANDRESSA ALEIXO FAUSTINO (EM Décio Monzoni Lang)
- BETINA PADILHA ROQUE (EM Décio Monzoni Lang)
- MARIOVALDO JOSÉ DE MATOS (EM Décio Monzoni Lang)
- MIRIAM GABRIELA ALTIERI (EM Décio Monzoni Lang)
- VINÍCIUS PRATA FERREIRA (EM Décio Monzoni Lang)
Participam da votação os pais de alunos e/ou responsáveis da Rede Municipal de Ensino. 
Será necessário informar o seu CPF e o RA do aluno. Caso seja responsável por mais de 1 (um) 
aluno da rede, coloque somente o RA do seu filho mais velho, esse dado será utilizado para 
validação do voto, comparando com a base de dados de alunos do município. 

Dia 10
de outubro

A Comissão Gestora do processo de renovação irá apurar o resultado indicado pelo Sistema de 
Votação da SME e o divulgará por meio do Diário Oficial do Município.

São José do Rio Preto, 26 de setembro de 2022.
Maria das Graça do Carmo Bertasso
Presidente da Comissão

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 50/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO 64/2019 – PROCESSO 
SeMAE Nº 82/2019 
Contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Objeto: Prorrogação contratual com acréscimo de valor referente à contratação de empresa para seguro dos veículos 
da frota do SeMAE.
Valor do acréscimo: R$ 16.207,99 Valor do Total: R$ 177.642,11  Data da assinatura: 26.09.2022
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA - CONTRATO nº 49/2022 – 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 73/2022 – PROCESSO SeMAE nº 87/2022
Contratada: ACCELL SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA.
Vistos, etc, DEFIRO a alteração do cronograma de entrega total dos objetos do Contrato, conforme novo cronograma 
físico-financeiro.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 129 de 26/09/2022 – Considerando o interno nº 241/2022/DRU/SEMAE, da lavra de Leandro 
Garcia Freitas, Diretor do Departamento de Relações com o Usuário – interino do SeMAE, no qual solicita que a 
funcionária Tatiana Barcelos Roque Pereira (mat 550), no período de gozo de sua licença saúde, seja substituída 
em suas atribuições por Roberta Grespan Cardozo ocupante do cargo de Agente Administrativo. R E S O L V E: 
ARTIGO 1º- Designar a servidora ROBERTA GRESPAN CARDOZO, matrícula 725, para responder pela função de 
Coordenadora de Atendimento, a partir do dia 23/09/2022, enquanto durar a ausência da titular.  ARTIGO 2º – Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
S.J. Rio Preto, 26.09.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIDÃO 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo: nº 14/2022 – SEMAS / Dispensa de Chamamento Público nº 12/2022.
INTERESSADO:  
Comunidade Só Por Hoje
CNPJ da OSC: 00.734.543/0007-28
Endereço da OSC: Rua Lions Internacional, nº 13 – Jardim Estrela – S. J. Rio Preto/SP.
A Secretária Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições e competências, e em atendimento às 
disposições do art. 32, §1º e §2º da Lei federal n.º 13.019 de 2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, bem como o 
art. 37, §1º e §2º do Decreto 17.708 de 2017 e alterações, CERTIFICA: 
- Que foi publicado no dia 17 de setembro de 2022, o extrato da justificativa de Dispensa de Chamamento Público 
para transferência de recursos financeiros no valor de R$1.972.188,98 (um milhão, novecentos e setenta e dois mil, 
cento e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos) destinado a execução do Serviço de Acolhimento Institucional 
para Adolescentes.    
- Que transcorrido o prazo de 05 dias contados a partir da publicação do Extrato, NÃO HOUVE impugnação do ato de 
formalização de parceria. 
São José do Rio Preto/SP, 23 de setembro de 2022.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social
(Republicado devido a correção do nome do Serviço)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CERTIDÃO 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo: nº 15/2022 – SEMAS / Dispensa de Chamamento Público nº 13/2022.
INTERESSADO:  
Organização da Sociedade Civil - OSC:  Associação Renascer
CNPJ/MF:  71.744.007/0001-66
Endereço: Avenida Amélia Cury Gabriel, 4701, Jardim Soraia.
A Secretária Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições e competências, e em atendimento às 
disposições do art. 32, §1º e §2º da Lei federal n.º 13.019 de 2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, bem como o 
art. 37, §1º e §2º do Decreto 17.708 de 2017 e alterações, CERTIFICA: 
- Que foi publicado no dia 21 de setembro de 2022, o extrato da justificativa de Dispensa de Chamamento Público para 
transferência de recursos financeiros destinado a execução do Serviço Especializado para pessoas com deficiência e 
suas famílias em Centro Dia.   
- Que transcorrido o prazo de 05 dias contados a partir da publicação do Extrato, NÃO HOUVE impugnação do ato de 
formalização de parceria. 
São José do Rio Preto/SP, 26 de setembro de 2022.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
Processo Administrativo: nº 17/2022 – SEMAS - Dispensa de Chamamento Público nº 15/2022.  
Na qualidade de Secretária de Assistência Social, e de acordo com o disposto no art. 30 da Lei nº 13.019/2014, 
alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, bem como, da Resolução CNAS n.º 21/2016 e no âmbito do município de São 
José do Rio Preto, o art. 35, do Decreto 17.708 de 2017, apresento os relevantes fundamentos que justifica a dispensa 
de chamamento público para celebração de parceria entre esta municipalidade, através da Secretaria de Assistência 
Social e a Associação das Damas de Caridade, para transferência de recursos financeiros, destinado a execução do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes.  
Objeto: Transferência de recursos financeiros destinados a Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos para crianças e adolescentes, objetivando ofertar a criança e ao adolescente espaço de convívio e 
desenvolvimento de habilidades, de acordo seu ciclo de vida, incentivando a socialização e a convivência comunitária, 
fortalecendo a relação familiar, a fim de contribuir para a prevenção e/ou proteção à situação de vulnerabilidade e/ou 
risco pessoal e social.
Tipo de Parceria: Termo de Colaboração 
Organização da Sociedade Civil - OSC: Associação das Damas de Caridade.
CNPJ: 60.001.161-0001- 21
Endereço da OSC:  Rua Fernão Dias Paes Leme, 350 – Bairro: Vila Maceno - São José do Rio Preto/SP.
Valor da Parceria: até R$ 2.736.285,00 (dois milhões, setecentos e trinta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais).
Vigência inicial do Termo de Colaboração:  1º de outubro de 2.022 a 30 de junho de 2023.
A escolha da Associação das Damas de Caridade deu-se considerando que ela é uma Organização Social sem fins 
lucrativos de natureza filantrópica, que tem por finalidade desenvolver serviços da Política de Assistência Social, 
oficinas Socioeducativas, atividades esportivas e culturais a crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e de idade, 
ambos os sexos advindos de famílias em situação de vulnerabilidade social. Iniciou suas atividades em 1923, e em 
razão do trabalho realizado conquistou reconhecimento, respeito e apoio da população.
A Organização selecionada está devidamente credenciada pela política de assistência social, cumprindo os requisitos 
da Resolução 21 do CNAS, a seguir: I – ser constituída em conformidade com o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993; II – estar inscrita no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, na forma do 
artigo 9º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; III – estar cadastrada no Cadastro Nacional de entidades de 
Assistência Social – CNEAS,  de que trata o inciso XI do art. 19 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, na forma 
estabelecida pelo Ministério da Cidadania.   
E ainda, manifestou interesse em executar a parceria apresentando toda a documentação requisitada no §1º. do 
art. 33 do Decreto 17.708/2017 e alterações, bem como documentos comprobatórios de que possui condições de 
estrutura física, recursos humanos e de gestão adequados às exigências específicas destes serviços. 
Além do mais, a formalização da parceria para continuidade da oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para as crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 14 anos, excepcionalmente até 15 anos, residentes 
no município de São José do Rio Preto, representa a manutenção dos vínculos entre educadores e adolescentes já 
atendidos, prevenção e/ou proteção à situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social.
Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 30, VI  da Lei Federal n.º13.019/2014 e alterações, 
art. 35, IV do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, e alterações, bem como, as disposições 
específicas da Resolução n.º 21 de 24 de novembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência Social, cujo 
cumprimento foi devidamente atestado no processo administrativo.   
Conforme artigo 32 §2º da Lei 13.019/2014 e art. 37 §2º do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, e alterações, admite-se a impugnação à esta justificativa, apresentada no prazo de cinco dias a contar de sua 
publicação.

São José do Rio Preto/SP, 26 de setembro de 2022. 
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS: 31.943- Secretária Municipal de Assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
Processo Administrativo: nº 17/2022 – SEMAS - Dispensa de Chamamento Público nº 15/2022.  
Na qualidade de Secretária de Assistência Social, e de acordo com o disposto no art. 30 da Lei nº 13.019/2014, 
alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, bem como, da Resolução CNAS n.º 21/2016 e no âmbito do município de São 
José do Rio Preto, o art. 35, do Decreto 17.708 de 2017, apresento os relevantes fundamentos que justifica a dispensa 
de chamamento público para celebração de parceria entre esta municipalidade, através da Secretaria de Assistência 
Social e a Associação das Damas de Caridade, para transferência de recursos financeiros, destinado a execução do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes.  
Objeto: Transferência de recursos financeiros destinados a Execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos para crianças e adolescentes, objetivando ofertar a criança e ao adolescente espaço de convívio e 
desenvolvimento de habilidades, de acordo seu ciclo de vida, incentivando a socialização e a convivência comunitária, 
fortalecendo a relação familiar, a fim de contribuir para a prevenção e/ou proteção à situação de vulnerabilidade e/ou 
risco pessoal e social.
Tipo de Parceria: Termo de Colaboração 
Organização da Sociedade Civil - OSC: Associação das Damas de Caridade.
CNPJ: 60.001.161-0001- 21
Endereço da OSC:  Rua Fernão Dias Paes Leme, 350 – Bairro: Vila Maceno - São José do Rio Preto/SP.
Valor da Parceria: até R$ 2.736.285,00 (dois milhões, setecentos e trinta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais).
Vigência inicial do Termo de Colaboração:  1º de outubro de 2.022 a 30 de junho de 2023.
A escolha da Associação das Damas de Caridade deu-se considerando que ela é uma Organização Social sem fins 
lucrativos de natureza filantrópica, que tem por finalidade desenvolver serviços da Política de Assistência Social, 
oficinas Socioeducativas, atividades esportivas e culturais a crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e de idade, 
ambos os sexos advindos de famílias em situação de vulnerabilidade social. Iniciou suas atividades em 1923, e em 
razão do trabalho realizado conquistou reconhecimento, respeito e apoio da população.
A Organização selecionada está devidamente credenciada pela política de assistência social, cumprindo os requisitos 
da Resolução 21 do CNAS, a seguir: I – ser constituída em conformidade com o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993; II – estar inscrita no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, na forma do 
artigo 9º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; III – estar cadastrada no Cadastro Nacional de entidades de 
Assistência Social – CNEAS,  de que trata o inciso XI do art. 19 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, na forma 
estabelecida pelo Ministério da Cidadania.   
E ainda, manifestou interesse em executar a parceria apresentando toda a documentação requisitada no §1º. do 
art. 33 do Decreto 17.708/2017 e alterações, bem como documentos comprobatórios de que possui condições de 
estrutura física, recursos humanos e de gestão adequados às exigências específicas destes serviços. 
Além do mais, a formalização da parceria para continuidade da oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para as crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 14 anos, excepcionalmente até 15 anos, residentes 
no município de São José do Rio Preto, representa a manutenção dos vínculos entre educadores e adolescentes já 
atendidos, prevenção e/ou proteção à situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social.
Por todo o acima exposto, estão cumpridas as exigências do art. 30, VI  da Lei Federal n.º13.019/2014 e alterações, 
art. 35, IV do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, e alterações, bem como, as disposições 
específicas da Resolução n.º 21 de 24 de novembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência Social, cujo 
cumprimento foi devidamente atestado no processo administrativo.   
Conforme artigo 32 §2º da Lei 13.019/2014 e art. 37 §2º do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, e alterações, admite-se a impugnação à esta justificativa, apresentada no prazo de cinco dias a contar de sua 
publicação.
São José do Rio Preto/SP, 26 de setembro de 2022. 
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS: 31.943- Secretária Municipal de Assistência Social.

Secretaria Municipal de Administração 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 26/2022 – SMA
FICAM os candidatos abaixo elencados, habilitados no PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL N.º 03/2019, 
para preenchimento do emprego de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, devido a não comparecimentos dos 
candidatos convocados em Edital anterior, cientificados que terão 30 (trinta) dias corridos, a partir da publicação 
deste, para apresentarem toda documentação exigida no Edital do Processo Seletivo conforme relação de documentos 
adiante elencados, de forma que a Administração Pública possa aferir o preenchimento de todas as condições para 
posterior contratação.
Se os candidatos não entregarem toda a documentação exigida dentro do prazo estabelecido na Coordenadoria 
de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração, localizada na Av. Alberto Andaló, n.º 3030, 3º andar do Paço 
Municipal, decairão do direito à contratação.
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS: 
Apresentar os documentos na ordem da relação e originais para atestar a autenticidade:
1) 01 (uma) foto 3x4 recente (conf. item 13.3 do Edital Normativo);
2) Carteira de Identidade – R.G. (cópia) Não será aceita a CNH;
3) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia);
4) Comprovante de endereço (cópia);
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) Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;
7) Certificado de Reservista (cópia);
8) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia);
9) Apresentar a 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 os requisitos exigidos para o exercício do emprego, elencados no Quadro do item 2.1, Capítulo 2 do 
Edital Normativo: Ensino médio completo, reconhecido por órgão competente (Carimbo de registro, publicação do 
GDAE ou equivalente) (Cópia). Para os empregos de Agente Comunitário de Saúde também apresentar Declaração 
de próprio punho ou digitada, com a devida qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço), declarando sob as 
penas da lei, de residir na região da divisão geográfica do município desde a data de publicação do Edital do Processo 
Seletivo.
13) Pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no site do Tribunal de Contas (www.tce.sp.gov.br/
siscaanet) para a 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, apresentar a publicação da exoneração ou documento comprobatório do 
desligamento;
14) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a devida qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e 
endereço) e declarando sob as penas da lei:
14.1) Declaração de possuir ou não cargo, emprego ou função pública, de acordo com a Constituição Federal (em 
caso positivo, juntar documento comprobatório);
14.2) Declaração de possuir ou não vínculo privado (em caso positivo, apresentar também a Declaração de horário 
da empresa);
14.3) Declaração de 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) Declaração de Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia completa da última Declaração do 
Imposto de Renda com Recibo de Entrega;
14.5) Declaração de ser ou não beneficiário(a) de aposentadoria pública, em caso positivo, apresentar comprovante;
14.6) Declaração da(s) cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cinco) anos; 
15) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) 
anos, expedidas pelos órgãos competentes dos Estados onde reside e residiu no período de abrangência. Em caso 
positivo, trazer a Certidão de Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidas via Internet: 
15.1) Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Secretaria de 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 Certidão de Objeto e pé.
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 aceitas 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) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido de RG, CPF e comprovante de endereço no nome do(a) convocado(a) 
(originais e cópias) e também documento referente à abertura de conta, que deverá retirado no SEESMT, para 
abertura de Conta Salário vinculada ao CNPJ da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Apresentar cópia 
do comprovante de abertura da conta salário constando CPF e CNPJ desta Prefeitura;
18) Acessar: https://www.riopreto.sp.gov.br/concursos, imprimir e preencher:
Autodeclaração de Raça    - Apresentar no ato de entrega da documentação e Formulário de Anamnese - Levar no 
Exame Médico Admissional, juntamente com a Carteira de vacinação (cópia). 
A  realização  do  Exame Médico 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 aplicativos.
Para os candidatos com deficiência, apresentar documentação conforme item 5.16.1 (Para o exame médico, o 
candidato com deficiência deverá apresentar documento de identidade original e Laudo Médico (original ou cópia 
autenticada) expedido no prazo de até 12 (doze) meses anteriores à referida avaliação, atestando a espécie e o grau 
ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
– CID, a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do número do CRM do médico responsável 
por sua emissão, bem como apresentar os exames necessários para comprovação da deficiência declarada). Local do 
Exame Médico: SEESMT, Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do Paço Municipal, tel.: (17) 3203-1128
19) Outros documentos que a PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO julgar necessários.
OBS.: NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS.
CANDIDATOS CONVOCADOS:
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – LC 413/14 c.c. LC 593/19

Clas Nome
91 GABRIELA MASTELARI NEVES
92 LAYSE RAFAELA DOS SANTOS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
Prazo para protocolo da documentação:
Edital de Convocação: 26/2022         Publicado: 27/09/2022           Término: 27/10/2022
O atendimento para entrega da documentação para contratação será feito somente mediante agendamento na 
Coordenadoria de Pessoal pelo Telefone (17) 3203-1337;
Desde que estejam todos os documentos prontos, poderão ser entregues a qualquer momento, dentro do prazo 
estipulado, observado o disposto no item anterior.



  |A11DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, terça-feira, 27 de setembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
São José do Rio Preto, 26 de setembro de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração 

Secretaria Municipal de Administração 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 27/2022 – SMA
FICAM os candidatos abaixo elencados, habilitados no CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 02/2019, para 
preenchimento dos cargos de Cirurgião Dentista,  Enfermeiro, Médico Pediatra e Técnico de Enfermagem, devido 
a não comparecimentos e desistências dos candidatos convocados em Editais anteriores, cientificados que terão 
30 (trinta) dias corridos, a partir da publicação deste, para apresentarem toda documentação exigida no Edital do 
Concurso conforme relação de documentos adiante elencados, de forma que a Administração Pública possa aferir o 
preenchimento de todas as condições para posterior nomeação.
Se os candidatos não entregarem toda a documentação exigida dentro do prazo estabelecido na Coordenadoria 
de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração, localizada na Av. Alberto Andaló, n.º 3030, 3º andar do Paço 
Municipal, decairão do direito à nomeação.
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:
Apresentar os documentos na ordem da relação e originais para atestar a autenticidade:
1) 01 (uma) foto 3x4 recente (conf. item 13.3 do Edital Normativo);
2) Carteira de Identidade – R.G. (cópia) Não será aceita a CNH;
3) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia);
4) Comprovante de endereço (cópia);
5) Carteira Profissional – 01 cópia das páginas onde constam a foto, os dados pessoais, os Contratos de Trabalho, 
Contribuição Sindical, FGTS e Anotações Gerais, sempre copiando a próxima folha em branco (de todas as Carteiras 
de Trabalho) e Declarações de órgãos públicos (ref. Registros de Trabalho exercidos anteriormente, se houver); ou 
print da Carteira Profissional Digital – Acessar: www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital.
6) 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, (apresentar os documentos que serão fornecidos pelos dois 
bancos, mesmo não constando número de inscrição);
7) Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;
8) Certificado de Reservista (cópia);
9) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia);
10) Apresentar a 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.
11) 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);
12) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia);
13) Comprovar os requisitos exigidos para o exercício do cargo, elencados no Quadro do item 2.1, Capítulo 2 do Edital 
Normativo (cópia); 
14) Pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no site do Tribunal de Contas (www.tce.sp.gov.br/
siscaanet) para a 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, apresentar a publicação da exoneração ou documento comprobatório do 
desligamento;
15) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a devida qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e 
endereço) e declarando sob as penas da lei:
15.1) Declaração de possuir ou não cargo, emprego ou função pública, de acordo com a Constituição Federal (em 
caso positivo, juntar documento comprobatório); 
15.2) Declaração de possuir ou não vínculo privado (em caso positivo, apresentar também a Declaração de horário 
da empresa);
15.3) Declaração de 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);
15.4) Declaração de Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia completa da última Declaração do 
Imposto de Renda com Recibo de Entrega;
15.5) Declaração de ser ou não beneficiário(a) de aposentadoria pública, em caso positivo, apresentar comprovante;
15.6) Declaração da(s) cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cinco) anos;
16) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) 
anos, expedidas pelos órgãos competentes dos Estados onde reside e residiu no período de abrangência. Em caso 
positivo,apresentar a Certidão de Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidas via Internet: 
16.1) Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Secretaria de Segurança Pública);
16.2)   Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da Certidão, via Internet, solicitar 
diretamente no órgão competente).
17) 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, apresentar Certidão de Objeto e pé.
Obs: Endereço dos órgãos competentes em São José do Rio Preto - SP: 
17.1) 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 aceitas 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;
17.2) Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br - Justiça Federal: Rua dos Radialistas 
Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal.
18) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido de RG, CPF e comprovante de endereço no nome do(a) convocado(a) 
(originais e cópias) e também documento referente à abertura de conta, que deverá retirado no SEESMT, para 
abertura de Conta Salário vinculada ao CNPJ da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Apresentar cópia 
do comprovante de abertura da conta salário constando CPF e CNPJ desta Prefeitura;
19) Acessar: https://www.riopreto.sp.gov.br/concursos, imprimir e preencher:
Autodeclaração de Raça    - Apresentar no ato de entrega da documentação e Formulário de Anamnese - Levar no 
Exame Médico Admissional, juntamente com a Carteira de vacinação (cópia). 
A  realização  do  Exame Médico 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 aplicativos.
Para os candidatos com deficiência, apresentar documentação conforme item 5.16.1 (Para o exame médico, o 
candidato com deficiência deverá apresentar documento de identidade original e Laudo Médico (original ou cópia 
autenticada) expedido no prazo de até 12 (doze) meses anteriores à referida avaliação, atestando a espécie e o grau 
ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
– CID, a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do número do CRM do médico responsável 
por sua emissão, bem como apresentar os exames necessários para comprovação da deficiência declarada). Local do 
Exame Médico: SEESMT, Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do Paço Municipal, tel.: (17) 3203-1128
20) Outros documentos que a PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO julgar necessários.
OBS.: NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS.
CANDIDATOS CONVOCADOS:
Cirurgião Dentista – LC 593/19 

Clas Nome
32 CAMILA RIBEIRO DE PAULA PITA

Enfermeiro – LC 593/19 
Clas Nome
26 MONIZZE FERNANDES PEZZINI

Médico Pediatra – LC 593/19 
Clas Nome
16 JULIANA SOCORRO DE CASTRO
17 TANA LUIZA SANTOS SIMOES

Técnico de Enfermagem – LC 593/19 
Clas Nome
40 MARIA EMILIA DE SOUZA
41 VALQUIRIA TORRES CARDOSO BORTOLOZO
42 LAIS APARECIDA DOS SANTOS
43 ALAOR GOMES RODRIGUES

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Prazo para protocolo da documentação:
Edital de Convocação: 27/2022         Publicado: 27/09/2022           
Término: 27/10/2022
O atendimento para entrega da documentação para nomeação e posse será feito somente mediante agendamento na 
Coordenadoria de Pessoal pelo Telefone (17) 3203-1337;
Desde que estejam todos os documentos prontos, poderão ser entregues a qualquer momento, dentro do prazo 
estipulado, observado o disposto no item anterior.
São José do Rio Preto, 26 de setembro de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

15

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Na condição de gestor do Sistema Único de Saúde Municipal, convidamos toda a população a participar da Audiência 
Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde referente ao 2º quadrimestre (mai/jun/jul/agost) 
de 2022, que será realizada no dia 28/09/2022, quarta, às 17h00, no Auditório da Câmara Municipal de São José 
do Rio Preto.
A correta fiscalização dos recursos do SUS por parte da população e dos vereadores proporcionará o aprimoramento 
do sistema, possibilitando maior visibilidade para que possa atender com eficiência e eficácia todo cidadão brasileiro.
Sua participação é, portanto, de extrema relevância não só para conhecimento do trabalho realizado e das metas 
atingidas neste período, mas também para discussão e sugestões dos temas relacionados à área da saúde municipal, 
exercendo assim, seu verdadeiro papel de fiscalizador do SUS Municipal.
Atenciosamente,
Aldenis A Borim
Secretário Municipal de Saúde

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

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
A M BATISTA & CIA LTDA ME 01407/22 AIF-S-D 000286

EDITAL DE RECURSOS DE AUTOS DE PENALIDADE PARCIALMENTE DEFERIDOS

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO
AUTO AMERICANO S/A 
DISTRIBUIDORA DE PECAS 01294/20 2021000076190 AIP-S-E 000046

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

AUTO AMERICANO S/A DISTRIBUIDORA DE PECAS 01294/20 AIP-S-Y 000001

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR NOTIFICAÇÃO
A M LOURENCAO 
COMERCIO DE BEBIDAS 
LTDA

02066/20
3.777,60 (TRÊS MIL, SETECENTOS E 

SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA 
CENTAVOS)

NRM-S-D 000184

ADINAM WATANABE 
RAMALHO 01925/20 9.444,00 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E 

QUARENTA E QUATRO REAIS) NRM-S-D 000177

ALCANTARA E MARCELINO 
LTDA ME 02047/20 1.204,80 (UM MIL, DUZENTOS E 

QUAREO REAIS E OITENTA CENTAVOS) NRM-S-D 000178

BRUNO GOMES BAR ME 02065/20 4.092,40 (QUATRO MIL E NOVENTA E 
DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) NRM-S-D 000185

C&C CASA E CONSTRUÇÃO 
LTDA 02049/20

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

CENTAVOS)
NRM-S-D 000183

CARLOS ROGERIO CANDIDO 
DASILVA 02144/20

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

CENTAVOS)
NRM-A-L 000213

CLEONILDO VIEIRA DA SILVA 
21371488894 02146/20 6,024,00 (SEIS MIL, E VINTE E QUATRO 

REAIS) NRM-A-L 000216

DROGARIA SÃO PAULO S/A 01747/20
3.614,40 (TRÊS MIL, SEISCENTOS 
E QUATORZE REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS)
NRM-P-H 000052

DROGARIA ZAP LTDA 02191/20 2.909,00 (DOIS MIL, NOVECENTOS E 
NOVE REAIS) NRM-P-C 000118

ELENITA DE SOUZA 
10281098816 02053/20

1.888,80 (UM MIL, OITOCENTOS E 
ITENTA E OITO REAIS E OITENTA 

CENTAVOS)
NRM-S-D 000180

GEOVANI FELIPE RUIZ DOS 
SANTOS 02073/20

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

CENTAVOS)
NRM-A-L 000209

JACKSON BRUNO DE SOUZA 
GARCIA 02137/20 2.409,60 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) NRM-A-L 000212

JEFFERSON GUAREZI DOS 
SANTOS 38324691847 02054/20

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

CENTAVOS)
NRM-S-D 000179

JOAO CARLOS DA SILVA 
COMERCIO DE ROUPA ME 02052/20

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

CENTAVOS)
NRM-S-D 000181

LUCAS VINICIUS DE JESUS 
VIEIRA 46260629893 02072/20

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

CENTAVOS)
NRM-A-L 000208

LUCIANA MARISA AYUSSO 
25011759806 02145/20 2.409,60 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) NRM-A-L 000214

LUZIA SOLANGE REGOVICH 02050/20
1.888,80 (UM MIL, OITOCENTOS E 
ITENTA E OITO REAIS E OITENTA 

CENTAVOS)
NRM-S-D 000182

M M NOGAROTO BOIATE RIO 
PRETO LTDA ME 02164/20

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

CENTAVOS)
NRM-A-L 000217

MARCELO ROSA BATISTA 
JUNIOR ME 02071/20

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

CENTAVOS)
NRM-A-L 000207

PARDO ODONTOLOGIA 
EIRELI 01320/20 1.204,80 (UM MIL, DUZENTOS E 

QUAREO REAIS E OITENTA CENTAVOS) NRM-S-D 000176

RAFAELA SILVA ESTETICA 
AVANÇADA LTDA 01395/20

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

CENTAVOS)
NRM-S-D 000186

SOFIA & BODRIN CASA DE 
CARNES LTDA ME 02157/20

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

CENTAVOS)
NRM-A-L 000215

VANIA CLAUDIA MARQUES 
CAETANO ME 02138/20 2.409,60 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) NRM-A-L 000211

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

AUTO AMERICANO S/A DISTRIBUIDORA DE PECAS 01294/20 AIF-S-H 000120

São José do Rio Preto, 27 de Setembro de 2022.
Karina Elias de Souza
Gerente da Vigilância Sanitária
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SEGUEM OS NÚMEROS
Fernando Haddad com 29,8%, Tarcísio Freitas (Republicano) 
com 26,4% e Rodrigo Garcia, atual governador de São Paulo 
(PSDB) candidato à reeleição, com 21,8%. Até a eleição muita 
coisa ainda pode acontecer. Pode apostar!

BRIGA BOA
Pesquisa do Instituto Paraná publicada no final da semana 
mostra aproximação nos números dos 3 principais candidatos 
a 5 dias da eleição pra governador de São Paulo. Foram en-
trevistados presencialmente, face a face, 1.810 eleitores em 75 
municípios paulistas.

AGORA É LEI 
Com a publicação no Diário Oficial de São José do Rio Preto 
da Lei 14.457/22 a CIPA passa a se chamar Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPAA). O objetivo 
é a adoção de medidas de prevenção e de combate ao assédio 
sexual e outras formas de violência no âmbito do trabalho. As 
empresas que possuem CIPA deverão adotar inclusão de re-
gras de conduta a respeito do assédio sexual e outras formas de 
violência nas empresas conforme orientação do Presidente Dr. 
Fernando Araújo, Conselheiro Municipal de Saúde.

IDOSO NÃO, MEIA IDADE 
Acabo de receber a informação que a partir de agora e pela re-
classificação do conceito de jovem e idoso, a OMS está alteran-
do o conceito de ser jovem, ter meia idade e ser velho. Quem 
estava na linha do tempo com mais de 70 anos era considerado 
um idoso. Agora, com a alteração feita esta turma faz parte da 
turma de “meia idade”. Melhor assim, né?

NA PORTA DO PLEITO 
Conversei ontem com Edson Aparecido, o candidato ao Senado 
pela coligação da chapa do governador Rodrigo Garcia (Geni-
nho), no Show do Roberto, meu programa de rádio na Interativa. 
Falamos sobre a carreira política do convidado, principalmente 
quando foi secretário de Saúde do Estado em plena fase da pan-
demia. Foi na gestão do Edson que São Paulo se tornou na Capi-
tal Mundial da Vacina e onde o SUS (Sistema Único de Saúde) se 
tornou um dos melhores serviços públicos pela segunda vez.

PENSANDO BEM
Quando juízes aparecem mais que os jogadores, o jogo fica cha-
to, seja no futebol ou na eleição.

PALÁCIO DA ALVORADA
Daqui a 5 dias quando a noite chegar, entre 19 e 21 horas nós 
já saberemos, afinal que país é esse e quem vai ser o nosso Rei, 
uma vez que de rainha nós ainda não entendemos bulhufas!

ABUNDOSO SUPREMO
O orçamento anual de R$851,7 milhões do Supremo Tribunal 
Federal (STF) para 2023 é 40% maior que o orçamento para 
manter todo o fausto da família real do Reino Unido, que cus-
tou ao pagador de impostos britânico 102,4 milhões de libras 
(R$601 milhões) no ano passado.

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

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Não existe elevador para o 

sucesso. Você tem que usar 
a escada.  Sorria, beba muita 

água e seja feliz!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Com o conceito de fábrica bar, a CERVEJARIA RIO PRETO foi 
inaugurada oficialmente na última quinta-feira. O novo em-
preendimento da Covizzi Franchising, que tem como outras 
marcas a BELLA CAPRI e Burguer 11, oferece 14 diferentes 
tipos de chopp e cervejas artesanais. O evento de inauguração 
foi um sucesso, tendo como anfitriões os sócios Nivaldo Covi-
zzi, Nivaldo Mesquita e Guto Covizzi.  Foto de Luízinho Bueno

Kelly Fachinetti com o ex-prefeito de Botucatu, e candida-
to a deputado federal João Cury, em visita na cidade de São 
José do Rio Preto

Moises Camargo, vice, e o presidente do clube, Jesus Martin 
em clima do maravilhoso Baile do Havaí no Automóvel Clube, 
sábado passado. Arrasaram! Aplausos. Foto Luízinho Bueno
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henriforne@gmail.com

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

A HAPVIDA, que adquiriu o Grupo HB Saúde com sede em 
São José do Rio Preto se prepara para investir cerca de R$100 
milhões no desenvolvimento e aquisição de healthtechs (que é a 
união das palavras health (saúde) e technology (tecnologia). 
Juntas, elas são usadas para definir empresas que trabalham 
com soluções tecnológicas para a saúde.

ACELERA. No próximo dia 4 de novembro, uma terça feira, a 
ACIRP vai lançar sua rede de negócios. Para os amigos da entidade 
presidida por Kelvin Kaiser, o propósito é acelerar as vendas de sua 
empresa e criar oportunidades. O evento é para o proprietário ou o 
principal executivo comercial da empresa. Sintam-se convidados.

AS AMIGAS NEIDE Guareschi e Márcia Basílio recep-
cionaram na Mobília 22, as amigas mais íntimas das aniversa-
riantes Cássia Pereira e Adriana Ferraz, para um maravilhoso e 
chique Café da Tarde comemorativo.

DR. EDMO ATIQUE. convida o colunista para a Feira 
THAMIN HEALTH Saúde Preciosa Rio Preto – Feira de Negócios 
em Saúde que acontecerá no interior do Riopreto Shopping nos 
dias 30 de setembro (sexta-feira), e 01 de outubro, a partir das 10 
da manhã.  Merci!

HUGO PASTEL e Victor Miranda avisam que a virada do 
lote setor camarote para os “80 anos a Festa”, das duplas Chitão-
zinho & Xororó e Zezé di Camargo & Luciano aconteceu dias atrás. 
O evento acontece no próximo dia 08 de outubro, no Recinto de 
Exposições Rio Preto. Ingressos em Guichê Live e Óticas Carol.

O CARDIOLOGISTA Dr. Nilton Carlos Spínola Machado 
realiza no dia 1 de outubro, sábado, às 8h da manhã, no Ipê Cen-
ter Hotel, Curso de ECG – Eletrocardiograma. Incluso certificado 
e apostila. Mais detalhes: (17) 99625-5856.

AFIVELANDO AS MALAS no próximo dia 7 de outu-
bro, a socialite Maria Amélia Mussi. Ela voa com um grupo de 
amigos paulistanos para a India, durante um mês em férias es-
piritual e muito lazer.

RIO PRETO VAI CAIR NA FOLIA universitária em 
outubro. Marcado para o dia 1º, o Facul Folia terá como atrações 
DJ GBR e Gloria Groove, pela primeira vez na cidade. Com local 
ainda a ser divulgado, o evento, organizado por Fabiano Mazza 
(Start Produções).

MUITO BACANA. Foi inaugurado o Atacadão dos Conge-
lados, coxinha, bolinha e mini pão de queijo, mais de 300 produ-
tos, na avenida Bady Bassitt.

FIQUEI POR DENTRO. O Shopping Iguatemi Rio Preto 
recebe no dia 9 de outubro uma nova etapa do Santander Tra-
ck&Field Run Series, maior circuito de corridas de rua da América 
Latina em número de provas. A corrida deve receber em torno de 
1.500 participantes. As inscrições já estão abertas pelo aplicativo 
da TFSports.

O TEATRO PAULO MOURA, userá palco para o 
showzaço ABBA Experience Rio Preto, no dia 19 de novembro. 
Um espetáculo magnífico com mais de 25 integrantes e ballet 
no palco.

 Conecta Imobi
Diretores e líderes da TARRAF participaram semana passada, 
em São Paulo, do Conecta Imobi, principal evento do mercado 
imobiliário da América Latina. O Conecta Imobi favorece a ge-
ração de negócios e parcerias, em um ambiente para empresas 
do ramo imobiliário compartilharem tendências e inovações. 
Esta edição, no Expo Transamérica, contou com mais de 5.000 
participantes presenciais e mais de 20 horas de conteúdo.

 Retornando da Itália
Os casais de empresários Gilberto Passolongo e Julieta 
Mussi, Pedrinho Giglio e Elisa, retornam no próximo final 
de semana, após um mês curtindo os lugares turísticos da 
Itália, entre eles, Vinícola Fonte Fonterutoli Chianti, Monte 
Sibilini, Veneza, Fagnano Castello Calábria, Milão, Cerâmi-
ca Casolli e Bergamo (cidade alta). 

 Valores
reajustados

Os convites para o OBA Fes-
tival Carnaval 2023 tiveram 
valores reajustados semana 
passada. Para aproveitar o 
festival de música, conside-
rado o maior Carnaval indo-
or do estado de São Paulo, 
os foliões podem optar pelos 
convites Pista, Camarote e 
Camarote Premium Café de 
la Music. Todos são open 
bar e contam com diferen-
ciais exclusivos.

 Sucesso 
total

Foi uma noite divina e ma-
ravilhosa cheia de muita di-
versão e atrações incríveis o 
Baile do Havaí do Automó-
vel Clube, sábado passado, 
ao som de Bozó & Amigos, 
Anisinho e um buffet tro-
pical, frutas, com direito a 
Ilha de Batidas. Com uma 
linda decoração que encan-
tou centenas de convidados, 
muitos com trajes típicos.
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