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JUNIORES

Rio Preto 
apresenta 
atletas para 
a Copinha
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SERIE C

Ingressos 
para final 
em Mirassol 
acabaram

PSDB

Diretório libera 
tucanos de 
Rio Preto para 
o 2º turno
O diretório estadual liberou 
tucanos rio-pretenses para 
o segundo turno das elei-
ções após o partido rachar 
devido ao apoio de Rodrigo 
Garcia ao presidente Jair 
Bolsonaro. 
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POLÍCIA

Homem obriga 
mulher tatuar 
seu nome e 
acaba preso

Um homem de Potirenda-
ba  foi preso nesta terça-
-feira, 04, após uma mu-
lher de 30 anos registrar 
um boletim de ocorrência 
por violência doméstica. 
Durante atendimento ao 
ser questionada pelo mé-
dico, a vítima alegou que 
o homem a obrigava a ta-
tuar o nome dele. ele ain-
da foi ao hospital tentar 
agredi-la e acabou preso.  
CIDADES Pág.4

EDINHO COM TARCÍSIO
Em vídeo encaminhado à imprensa, prefeito Edinho diz 
que conversou com Tarcísio de Freitas e que ele teria fir-
mado o compromisso de dar continuidade aos contratos 
e obras em andamento. CIDADES Pág.5

PREFEITO APOIA

O promotor Rodolfo Strazzi Arcangelo Pereira defende em recurso na 2ª Vara Criminal 
de Rio Preto que o descarrilamento no Jardim Conceição, em novembro de 2013, foi 
resultado da velocidade do comboio do trem e recorreu da decisão que absolveu os acu-
sados pela tragédia que deixou 8 mortos e vários feridos. CIDADES Pág.5

A descarrilamento aconteceu em 2013 e matou 8 pessoas no Jardim Nunes, em Rio Preto

TRAGÉDIA DO JARDIM CONCEIÇÃO

MP recorre da 
absolvição de 
acusados das 
oito mortes em 
descarrilamento

CONTRA A 
POLIOMELITE

Lucilene Braz de Boni, 
funcionária pública de 38 
anos, não perdeu tempo e 
vacinou seu filho Augusto. 
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COLUNA

Bastidores da 
política e a 
movimentação 
na cidade
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AGRO

Expo promete 
ser maior 
feira pecuária 
do Estado
A Expo Rio Preto foi lança-
da oficialmente ontem na 
prefeitura e promete ser a 
maior feira pecuária do es-
tado com série de eventos a 
partir de 19 de outubro no 
recinto de exposições.
 ENTRETENIMENTOPág.6
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Edinho derrotado
A eleição de domingo, 2, além de sepultar as pretensões 

de Rodrigo Garcia (PSDB) como governador do Estado impõe 
também uma dura derrota ao prefeito Edinho Araújo (MDB). 
Em nova tentativa de emplacar o filho, Edinho Filho (MDB), 
a um cargo eletivo, seu prestígio político de décadas não foi 
suficiente para potencializar a votação do herdeiro que ficou a 
ver navios mais uma vez. O que salvou foi a vitória de Itamar 
Borges (MDB) que dobrou com o filho. No entanto, o prefeito 
viu de camarote o ressurgimento político de Valdomiro Lopes 
(PSB) que retornou a Assembleia Legislativa depois de um 
grande hiato na política local.

A candidata derrotada do MDB à Presidência, Simone Tebet, 
anunciou nesta quarta-feira, 5, apoio ao ex-presidente Lula (PT) 
no segundo turno da eleição presidencial. O anúncio de apoio 
a Lula foi feito em um hotel em São Paulo. Simone Tebet ficou 
em terceiro lugar na votação realizada no último domingo (2). 
A emedebista recebeu 4,9 milhões de votos (4,16%). “Ainda que 
mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da 
Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha quando 
cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, 
mas sem apresentar as suas propostas completas, depositarei 
nele o meu voto porque reconheço nele o seu compromisso 
com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no 
atual presidente. Meu apoio não será por adesão. Meu apoio é 
por um Brasil que sonho ser de todos”, afirmou Simone Tebet.

Simone vai de Lula

Desisto
O vereador Renato Pupo (PSDB) desabafou na Câmara 

Municipal durante sessão na terça-feira, 4. Da Tribuna 
agradeceu os votos recebidos, mas deu um aviso: não vai 
mais se aventurar em uma disputa para Assembleia. Pelo 
menos não por um bom tempo. Ele classificou a atual elei-
ção como difícil, já que aqueles que não declararam apoio 
aos candidatos Bolsonaro ou Lula ficaram no caminho. 
Quem apoiou um dos dois teve votos garantido no cha-
mado “voto fechado” quando o voto vai para o candidato 
a presidente e o candidato a deputado que ele apoia.

Onda bolsonarista
A constatação de Pupo é correta. Candidatos da chapa 

Bolsonaro tiveram votações expressivas em Rio Preto. Da-
nilo Campetti, Coronel Helena, Coronel Fábio Candido são 
alguns exemplos de votações na casa dos 50 mil votos. Co-
ronel Helena, por exemplo, ficou na primeira suplência do 
partido Republicanos e pode assumir vaga na Assembleia 
caso Tarcísio de Freitas vença e convide algum deputado 
eleito para assumir secretarias estaduais.

Encantador de serpentes 
A pergunta que não quer calar é a seguinte: se durante 

a campanha Ciro disse que Lula é “um encantador de ser-
pentes”, teria Ciro sido encantado por Lula? Ele ficou em 
quarto lugar nas eleições, seu pior resultado em quatro 
tentativas de chegar ao Palácio do Planalto. O pedetista já 
afirmou que essa foi sua última experiência para presiden-
te. Será que pelo menos essa afirmação ela vai cumprir?

Ciro e Lula
Depois de seu partido, o PDT, declarar apoio a candi-

datura do ex-presidente Lula (PT) neste segundo turno 
das eleições, Ciro Gomes fez o mesmo e seguiu a legenda. 
Mesmo sem dizer o nome de Lula, afirmou em vídeo que a 
decisão do partido é a única saída para o momento político 
do país. Pronto, foi o que bastou para que críticos dispa-
rassem contra ele. Nas redes sociais Ciro foi duramente 
hostilizado. Durante toda a campanha eleitoral afirmou 
em alto e bom tom que não apoiaria nenhum dos dois 
candidatos, fosse Lula ou Bolsonaro no segundo turno. 
Agora, diferente do “apoio crítico” de 2018 ao então can-
didato Haddad (PT), Ciro não vai para Paris e fica do lado 
de Lula neste ano.
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Edinho derrotado 2
A análise que deve ser feita é que com a derrota do grupo 

político do entorno de Rodrigo Garcia, com deputado federal 
Geninho Zulliani (União Brasil) que fica sem mandato a partir 
de janeiro, uma nova força política se arma para 2024. Com 
mandato assegurado, Valdomiro Lopes ganha musculatura e 
terá agora dois anos como deputado estadual para desfilar por 
Rio Preto e região com polpudas verbas despejadas, através de 
emendas parlamentares, em especial em Rio Preto. Valdomiro 
não esconde de ninguém que a eleição de deputado é o passo 
inicial na caminhada rumo a um terceiro mandato como prefeito 
de Rio Preto em 2024.

Itamar vem aí
Do grupo de Edinho, sai-se muito fortalecido Itamar 

Borges. Com uma votação expressiva para deputado es-
tadual - mais de 184 mil votos - quase 5 vezes mais votos 
somente em Rio Preto quando comparado às eleições de 
2018, Itamar se cacifa de vez como o grande nome do gru-
po de Edinho para sucedê-lo em 2024. Itamar vai cobrar 
a fatura e querer para si o apoio estratégico de Edinho e 
toda a força da máquina da Prefeitura em suas pretensões 
de se tornar prefeito de Rio Preto, a exemplo de Edinho, 
que saiu de Santa Fé e brilhou por estas terras de São José.

Um sorriso com dentes 
brancos e brilhantes é a vonta-
de de muitas pessoas. Nossos 
dentes podem escurecer devido 
à vários fatores, tais como, os 
hábitos alimentares com a in-
gestão  frequente de alimentos 
com corantes, tabagismo, fator 
genético e até mesmo a idade. 

Para conseguirmos dentes 
mais brancos, podemos realizar 
o clareamento dental.  Entre-
tanto esse tipo de procedimento 
tem contra indicações  para 
grávidas, lactantes, pacientes 
menor de 15 anos, pacientes 
com hipersensibilidade à algum 
dos compostos dos géis e doen-
ças periodontais.

É necessário sempre consul-
tar um profissional  de confian-
ça para a indicação da melhor 
técnica de clareamento. O pro-
cedimento pode ser feito de três 
formas, clareamento caseiro, de 

No Brasil, desde 2015, a 
campanha Setembro Amarelo 
visa despertar e conscientizar 
a população sobre o suicídio, 
assim como evitar o seu acon-
tecimento. O objetivo da cam-
panha é reduzir as milhares de 
mortes por suicídio registradas 
anualmente no Brasil e no 
mundo.

Essa triste realidade, de 
acordo com Associação Brasi-
leira de Psiquiatria (ABP), está 
relacionada, de maneira não 
exclusiva, a transtornos men-
tais. As ações adotadas visam, 
durante o mês de setembro, 
mais que alertar para a plurali-
dade de situações relacionadas 
ao suicídio. Elas impelem ver 
o homem como um ser biop-
sicossocial, o que corrobora a 
importância de que esse tema 
seja abordado nas mais diver-
sas áreas da vida, inclusive no 
ambiente de trabalho.

 A “toxicidade” no local de 
trabalho não está primaria-
mente relacionada à decisão 
e à execução do suicídio, mas 
pode estar interligada. Um am-
biente tóxico incita opressões 
por desempenho quantitativo, 
competitividade adoecida, me-
tas inatingíveis, exclusão, iso-
lamento, estresse, frustração, 
desmotivação, improdutivida-
de. Em cenários como esse, o 
trabalhador fica vulnerável à 
síndrome de burnout e a alte-
rações psicológicas causadas 

ARTIGO ARTIGO

Clareamento Dental Cultive o dom da vida!
Dra. Isis Milani Fonseca Kelli Aparecida da Silva 

Pontes

por assédio moral ou bullying.
A síndrome de burnout, 

resultante de estresse crônico 
de trabalho em excesso, recen-
temente considerada doença 
ocupacional, indica um distúr-
bio emocional com sintomas 
de esgotamento excessivo, dor 
de cabeça frequente, e dificul-
dade de concentração. Além de 
sentimentos negativos como: 
insegurança, desesperança, 
incompetência e alterações re-
pentinas de humor. Neste ema-
ranhado de sintomas, muitos 
não buscam ajuda, por falta de 
conhecimento ou medo do que 
as pessoas irão pensar.

Outro fator que merece 
atenção é o bullying ou assédio 
moral no ambiente de trabalho. 
São comportamentos extrema-
mente nocivos que podem estar 
relacionados a distúrbios de 
personalidade ou caráter. São 
repetitivos, com a finalidade de 
depreciar o indivíduo, a partir 
de humilhações, agressões, 
intimidações, ameaças, provo-
cações, fofocas, rumores, pri-
vações, exclusões, isolamentos, 
excesso de críticas infundadas 
e piadas.

 O compromisso por manter 
um ambiente saudável en-
volve uma tríade: a empresa, 
ao propagar uma cultura que 
prioriza o bem-estar de to-
dos; gestores que preconizam 
persistentemente o respeito 
humano e colaboradores que, 
quando rompem a barreira da 
insegurança/medo, se posicio-
nam, buscam ajuda, falam do 
sofrimento.

OPINIÃO

consultório e o associado. 
O clareamento de consultó-

rio é a maneira mais rápida e 
fácil, consiste em três sessões 
de mais ou menos uma hora, 
onde o dentista aplica o gel de 
alta concentração diretamente 
nos dentes do paciente, sempre 
protegendo a mucosa e a gengiva 
e aciona o laser para acelerar o 
clareamento.

No clareamento caseiro é 
feito uma moldagem dos dentes 
do paciente para confecção de  
uma moldeira, onde o próprio 
paciente seguindo as orienta-
ções do seu dentista, aplica o gel 
clareador dentro da moldeira e 
a encaixa nos dentes. O tempo 
de uso vai depender da con-
centração do gel utilizado pelo 
paciente, podendo ser de 1 a 4 
horas por dia (podendo optar 
por dormir com a moldeira) 
durante um mês. 

Já o clareamento associado 
consiste na utilização dos dois ti-
pos acima, fazendo duas sessões 
no consultório e continuando 
o tratamento em casa com as 
moldeiras.

Portanto para cada caso e 
cada paciente indicaremos a me-
lhor técnica, visando o melhor 
resultado, conforto e segurança.

*Dra. Isis Milani Fonseca
Crosp:115.785
Responsável pela parte de 

clinica geral e cirurgia oral 
menos da SB odontologia

Endereço: José Gregório 
de Guzzi, 687, Eldorado

Telefone: (17) 991813738/ 
(17) 32367200

Divulgação

 Independentemente da 
posição que se ocupa no or-
ganograma, é importante que 
todos se sintam respeitados e 
acolhidos em suas diferenças 
e limitações. E, para que isso 
ocorra é fundamental as or-
ganizações promoverem um 
espaço de escuta, seguido de 
atitudes concretas e sensatas, 
como investir em ferramentas 
para divulgar informações 
sobre bem-estar mental, for-
talecer uma rede de apoio com 
profissionais especializados, 
entre outras ações.

 O compromisso social de 

tratar esse assunto deve ser as-
sumido para todos os meses do 
ano, afinal o mês de setembro 
termina, mas os desafios contra 
o suicídio permanecem. Este 
tema precisa estar enraizado 
no dia a dia, como agente de 
transformação de vidas. Culti-
ve o dom de viver!

* Kelli Aparecida da 
Silva Pontes é psicóloga 
e pós-graduada em saúde 
mental. Atua como psi-
cóloga clínica e organiza-
cional na Fundação João 
Paulo II / Canção Nova

Divulgação
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Política Ele não
Três secretários de Estado entregaram 
os cargos ontem após Rodrigo garcia 
se alinhar a Bolsonaro

Podem perder o voto
Eleitor brasileiro deu 3,8 milhões de 
votos a candidatos que concorre-
ram sub judice

Divulgação

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) acompanhou o gover-
nador Rodrigo Garcia (PSDB) 
e no final da tarde desta quar-
ta-feira, 5, declarou apoio ao 
candidato Tarcísio de Freitas 
(Republicanos) ao governo do 
Estado de São Paulo. Tarcísio é 
o candidato do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) que concorre à 
reeleição. 

Em vídeo encaminhado à 
imprensa, Edinho diz que con-
versou com Tarcísio e que ele 

Edinho declara apoio a Tarcísio 
de Freitas para governador

PREFEITO

teria firmado o compromisso 
de dar continuidade aos con-
tratos e obras em andamento 
pelo atual governo estadual. 
O prefeito também lembrou 
o candidato de projetos im-
portantes para Rio Preto e 
Região, como a terceira faixa 
na rodovia Washington Luís 
(SP-310), entre Cedral e Mi-
rassol, o contorno ferroviário 
do centro e o fortalecimento da 
Região Metropolitana. 

“Ainda pouco falei com o 
candidato ao governo de São 
Paulo Tarcísio de Freitas que 
disputa o segundo turno das 
eleições. Recebi sua assesso-
ria, entre eles Eleuses Paiva e 
declarei meu voto e apoio a ele 
para governador de São Paulo. 
Fez compromissos de dar con-
tinuidade a todo os contratos, 
obras no nosso município. 
Falamos sobre a terceira faixa 
entre Mirassol, Rio Preto e 

Cedral, contorno ferroviário e 
Região Metropolitana. Reafir-
mo meu voto e apoio a Tarcísio 
de Freitas”, declarou o prefeito 
Edinho. 

O Dhoje Interior procurou 
a assessoria do prefeito para 
ver qual será o posicionamen-
to dele em relação a disputa 
presidencial entre Bolsonaro e 
Lula. Por meio de nota fomos 
informados que o assunto “ain-
da está sob análise”.

Em vídeo encaminhado 
à imprensa, Edinho diz 
que conversou com Tar-
císio e que ele teria fir-
mado o compromisso

SEXUALIZAÇÃO DE CRIANÇAS

Vetado projeto de lei que 
proíbe verba em eventos 

Edinho anuncia apoio a Tarcísio de Freitas no 2º turnoe, vídeo

O projeto de lei do vere-
ador Anderson Branco (PL) 
que proíbe a utilização de 
verba pública em eventos e 
serviços que promovam a 
sexualização de crianças e 
adolescentes em Rio Preto 
foi vetado pelo prefeito Edi-
nho Araújo (MDB). 

Aprovada no mês passa-
do pela Câmara, a proposta 
determina que os serviços 
públicos e os eventos patro-
cinados pelo Poder Público, 
sejam para pessoas jurídicas 
ou físicas, devem respeitar as 
normas legais que “proíbem 
a divulgação ou acesso de 
crianças e adolescentes a 
apresentações, presenciais 
ou remotas, de imagens, 
músicas ou textos porno-
gráficos ou obscenos, assim 
como garantir proteção face 
a conteúdos impróprios ao 
desenvolvimento psicológi-
co.” A proibição se aplica a 
qualquer material impresso, 
sonoro, digital, audiovisu-
al ou imagem, ainda que 
didático, paradidático ou 
cartilha, ministrado, entre-
gue ou colocado ao acesso 
de crianças e adolescentes, 
bem como folders, outdoors 
ou qualquer outra forma de 
divulgação em local público 
ou evento licitado, produção 

cinematográfica ou peça 
teatral, autorizado ou patro-
cinado pelo Poder Público, 
inclusive mídias ou redes 
sociais. 

Edinho citou o Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA) para vetar o projeto, 
alegando que ele já disciplina 
o assunto. “Veicula normas 
jurídicas protetivas à criança 
e ao adolescente, inclusive 
no tocante à proibição de 
sexualização ou veiculação 
de mensagens pornográ-
ficas. Contém, inclusive, a 
descrição de condutas proi-
bidas com a fixação de pena 
privativa de liberdade. Ou 
seja, prevê o cometimento de 
crime àquele que promova 
atos, comercialize registros 
que contenham cenas de 
sexo explícito ou pornográ-
fica envolvendo criança ou 
adolescente”, diz o prefeito. 

Anderson Branco justifi-
ca o projeto afirmando que a 
valorização da infância e da 
adolescência deve ser uma 
política pública, em especial 
ao combate à pedofilia e à 
sexualização precoce. 

O veto retorna a Câmara 
Municipal para votação. Se 
derrubado o prefeito pode 
acionar o Tribunal de Justiça 
contra a lei. 

A declaração de apoio do 
governador Rodrigo Garcia 
as candidaturas do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio 
Freitas (Republicanos) – res-
pectivamente à Presidência e 
governo de São Paulo - abriu 
mais um racha no já trinca-
do partido PSDB do qual faz 
parte. 

O ex-senador e ex-ministro 
de Relações Exteriores Aloysio 
Nunes, quadro histórico do 
partido, criticou a decisão do 
governador de apoiar Bol-

sonaro no segundo turno. 
“É uma vergonha, é o fim do 
mundo. Esse apoio do Rodrigo 
ao Bolsonaro me constrange. 
Nem sei se constrange mais o 
PSDB. É um absurdo o partido 
ficar indiferente a essa ameaça 
à democracia que se avizinha”, 
disse Aloysio ao Estadão. 

O ex-senador declarou 
apoio ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) desde 
o primeiro turno. Mais cedo, 
antes do apoio de Garcia, o 
PSDB liberou os diretórios 
estaduais e filiados a apoiarem 
quem quiser no segundo tur-
no. Outros tucanos históricos 
como Tasso Jereissati (CE) 
e o ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso defendem 
o apoio a Lula. 

Já o ex-governador de São 

2º TURNO

Garcia com Bolsonaro e Tarcísio racha 
PSDB; em Rio Preto partido libera filiados 

Paulo João Doria (PSDB) res-
saltou que votará em nulo no 
segundo turno. Em entrevista 
à Folha de S. Paulo, Doria dis-
se que discorda da decisão de 
Garcia, mas evitou criticá-lo. 
“Respeito a posição do Rodri-
go, mas essa não é a minha 
posição. Embora eu discorde, 
não me sinto à vontade para 
criticar, ele tem sua autono-
mia”, afirmou Doria 

No momento da declaração 
de apoio, Rodrigo afirmou que 
a direção nacional do PSDB 
realizava uma reunião para 
formalizar a posição de neu-
tralidade na disputa entre Bol-
sonaro e Lula. Pouco depois, a 
Executiva Nacional do partido 

decidiu liberar os diretórios 
estaduais e filiados no 2º turno 
das eleições presidenciais. 

Indagado pela imprensa 
se havia comunicado ou não a 
decisão ao padrinho político, 
Doria, Rodrigo se esquivou 
e respondeu ter dado ciência 
apenas aos caciques do parti-
do: Bruno Araújo, presidente 
da Executiva Nacional, e Mar-
co Vignoli, chefe do diretório 

“Durante toda eleição eu 
disse que São Paulo é de-
senvolvido, que ajuda quem 
precisa, porque o PT nunca 
governou nosso Estado e essa 
avaliação faço para o Brasil, o 
que não quero para São Paulo 
não quero para o Brasil. Meu 

ATIVIDADE DELEGADA

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou nesta terça-feira, 
4, projeto de lei complemen-
tar que tenta reconhecer de 
forma jurídica o pagamento 
da gratificação como verba 
de caráter indenizatório aos 
policiais militares de Rio Preto 
que desempenham atividades 
ao município por meio de 
convênios. 

O projeto é de autoria do 
vereador Celso Peixão (MDB) 
e foi aprovado pela Câmara 
Municipal no mês passado. 

Peixão insere novo artigo 
à lei complementar de 26 de 
agosto de 2011, sancionada 
pelo ex-prefeito Valdomiro 
Lopes (PSB). A lei em questão 
criou a chamada “Gratificação 
por Desempenho de Atividade 
Delegada” (Gradad) a ser paga 
aos policiais militares que 
exercem atividade municipal 
delegada no Estado de São 
Paulo por meio de convênio 
celebrado com a Prefeitura de 

posicionamento para que o 
presidente Bolsonaro possa se 
reeleger. Como aqui em São 
Paulo meu voto e apoio incon-
dicional para o Tarcísio com 
condição de evitar que o PT 
ganhe em São Paulo”, declarou 
o governador em São Paulo, no 
Aeroporto de Congonhas, ao 
lado de Bolsonaro e Tarcísio. 

Local
O presidente municipal do 

PSDB de Rio Preto, Manoel 
Gonçalves, afirmou ao Dhoje 
Interior que são “injustas” as 
críticas a Rodrigo Garcia. “O 
futuro de Rodrigo Garcia a 
Deus e a ele pertence. Entendo 
que são injustas as críticas pois 
ele deu ciência ao diretório na-
cional quando já havia a libera-
ção e ao diretório estadual. O 
diretório local também liberou 
os seus filiados”, afirmou. 

O vereador Renato Pupo, 
também do PSDB, que con-
correu a eleição para uma vaga 
a deputado estadual, afirma 
que a decisão é uma “questão 
partidária”. Pupo afirma que 
vai manter a neutralidade 
neste segundo turno, como 
fez durante a campanha, o que 
segundo ele, acabou trazendo 
desgastes. 

“Já sofri desgaste por não 
ter apoiado nenhum dos dois 
no primeiro turno. Minha 
tendência é manter isso. Neu-
tralidade. Do mesmo jeito 
que perdi votos por causa da 
neutralidade muita gente me 
disse que apesar de não estar 
com seu candidato a presiden-
te votou também em mim. Em 
respeito a estas pessoas man-
tenho a neutralidade”, afirma. 

Em Rio Preto, o eleitorado 
deu vitória esmagadora a Jair 
Bolsonaro: 156.389 (60,91%) 
contra 75.320 (29,34%) para 
Lula. 

Assim como nas eleições 
de 2018, Bolsonaro ganhou 
na cidade.

Rio Preto. 
Atualmente, a gratificação 

paga aos policiais varia de 
acordo com a patente e consta 
na Tabela Geral de Vencimen-
tos do Poder Executivo. Até 
100% ao Coronel, Tenente-
-Coronel, Major, Capitão, 1° 
Tenente, 2° Tenente. Até 75% 
ao Subtenente, 1° Sargento, 
2° Sargento, Cabo e Soldado. 
Edinho citou a própria Cons-
tituição Federal que impede 
que qualquer agente público 
possa alterar questões rela-
cionadas a tributações e taxas. 
 
“Ocorre que no Estado brasi-
leiro, as competências tribu-
tárias (poder de instituição 
de determinado tributo) se 
encontram taxativamente pre-
vistas na Constituição Federal. 
Ou seja, cada Ente Político 
pode instituir determinado 
tributo, expressamente pre-
visto na Constituição Federal, 
ao exercer a sua competência 
tributária”, afirmou Edinho na 
justificativa do veto.

Prefeito veta retirar IR de 
pagamentos a policiais

O ex-senador e 
ex-ministro de Re-
lações Exteriores 
Aloysio Nunes, qua-
dro histórico do par-
tido, criticou a deci-
são do governador

Apoio de Garcia a Bolsonaro e Tarcísio racha PSDB

Edinho veta retirare IR  da Atividade Delegada

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Raphaekl FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI

O apoio para pre-
sidente, segundo a 
assessoria informou 
ao DHoje,  “ainda 
está sob análise”

Divulgação

Divulgação

Divulgação SMCS

Divulgação
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A morte de uma recém-
-nascida, de três meses, está 
sendo investigada pela Polí-
cia Civil de Rio Preto. Ela já 
chegou morta na UPA Santo 
Antônio, na madrugada desta 

Polícia investiga se bebê levada 
morta à UPA foi abusada

RECÉM-NASCIDA

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Cliente é 
baleado 
dentro de loja 
em Rio Preto

Um rio-pretense, 
de 28 anos, foi balea-
do dentro de uma loja, 
na avenida Presidente 
Roosevelt, na Vila Boa 
Esperança, em Rio 
Preto, por volta das 
16h55 desta terça-fei-
ra, 4. 

Testemunhas

Testemunhas con-
taram à Polícia Mi-
litar que o autor dos 
disparos foi embora 
a pé, mas embarcou 
pouco depois em um 
Fiat Palio de cor bran-
ca.

Segundo o boletim 
de ocorrência, mesmo 
ferida a vítima con-
seguiu correr até um 
imóvel na rua Dou-
tor Raul de Carvalho, 
onde foi socorrida 
pelo Resgate do Cor-
po de Bombeiros e 
levada até o Hospital 
de Base. 

Cirurgia

Até o fechamen-
to desta matéria, o 
estado de saúde do 
jovem, que passou 
por cirurgia, não foi 
atualizado. 

Peritos do Insti-
tuto de Criminalísti-
ca apreenderam dois 
projéteis no local do 
crime e identificaram 
três pontos atingidos 
pelos disparos. 

Deic

Uma equipe da de-
legacia de homicídios 
da Deic compareceu 
no estabelecimento 
comercial e segue in-
vestigado o atentado. 

PERDEU SEMIABERTO

Reeducando é flagrado 
traficando no CPP

Um detento, de 37 anos, 
do Centro de Progressão Pe-
nitenciária (CPP) de Rio Preto 
perdeu o direito ao regime 
semiaberto de prisão ao ser au-
tuado em flagrante por tráfico 
de drogas. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, na manhã desta terça-
-feira, 4, o acusado pediu para 
ir para o ‘seguro’ (cela especial 
para os jurados de morte) e ao 
passar pelo scanner corporal 

tentou pegar uma porção de 
maconha que havia jogado 
perto do aparelho. 

Em revista pessoal, os 
agentes encontraram mais 
cinco porções da mesma droga 
com o reeducando. 

Plantão
No Plantão, a prisão foi 

confirmada e o indiciado le-
vado à carceragem local, onde 
deve aguardar transferên-
cia para uma instituição pri-
sional de regime fechado. 

Servidor federal paga boleto falso de R$ 15,6 mil

Dois bandidos que estavam 
em uma motocicleta roubaram 
a Honda CG 125 Titan de um 
entregador, de 39 anos, na 
madrugada da última segun-
da-feira, 3, na avenida Arthur 
Nonato, no bairro Nova Re-
dentora.  De acordo com o 
boletim de ocorrência, a vítima 
foi ameaçada com um revólver 
que estava nas mãos do garupa 
e teve roubados o veículo e 
todos os pertences pessoais. 

Além da moto, os assal-
tantes fugiram na contramão 
no acesso para a rodovia Wa-
shington Luís, sentido São 
Paulo, levando celular, CNH, 
maquininha de cartão, R$ 105 
e mochila para transporte de 
alimentos.  Na delegacia, o 
entregador disse que foi obri-
gado a andar por uma das ruas 
perpendiculares a avenida e 
que foi até a recepção de um 
hotel nas imediações, onde 
acionou a PM. O 5º DP inves-
tiga o assalto. 

Homem obriga 
mulher tatuar 
nome no corpo

ESTÁ PRESO

Um homem de Potiren-
daba  foi preso nesta terça-
-feira, 04, após uma mulher 
de 30 anos registrar um 
boletim de ocorrência por 
violência doméstica. 

A vítima contou aos PMs 
que foi agredida pelo mari-
do na cabeça, após o filho 
dela pedir dinheiro para 
ele.  A mãe da vítima que 
ajudou a ligar para a polícia 
e denunciar o agressor. 

Ao ser levada para o 
Hospital de Potirendaba, 
o médico que examinou a 
mulher notou que ela tinha 
quatro tatuagens com o 
nome dele pelo corpo, uma 
na nuca, outras duas próxi-
mo ao peito e uma na perna 
esquerda. 

Ao ser questionada pelo 
médico, a vítima alegou 
que o homem a obrigava a 
tatuar o nome dele. Ainda 
de acordo com o boletim 
de ocorrência, o homem foi 
detido por funcionários do 
Hospital após ir até o local, 
para agredir a mulher. Ele 
foi preso em flagrante e 
permanece à disposição da 
Justiça.

Um servidor da Justiça Fe-
deral, de 50 anos, foi vítima de 
um golpe de estelionato que 
deixou um prejuízo de R$ 15,6 
mil. Ele procurou a Central de 
Flagrantes de Rio Preto, na 
noite desta terça-feira, 4, para 
registrar queixa. 

Segundo a vítima, tem um 
filho, de seis anos, que mora 
em São Paulo e frequenta uma 

clínica especializada. 
Para os policiais, o funcio-

nário público disse que nunca 
teve problemas com seus apli-
cativos e nem teve e-mail ou 
dispositivos invadidos. 

No dia 12 de setembro, 
recebeu o boleto com aparen-
temente os mesmos dados dos 
documentos anteriores e fez 
o pagamento, sem conferir o 

beneficiário. 
4 dias depois
Quatro dias depois, rece-

beu uma mensagem de funcio-
nária da clínica dizendo que o 
débito estava em aberto.

Ao verificar o comprovan-
te, a vítima descobriu que o 
favorecido era um desconhe-
cido. O servidor federal en-
trou em contato com a clínica 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

INSEGURANÇA

Dupla rouba moto de 
entregador em avenida
Da REPORTAGEM Da REPORTAGEM

Um morador no Parque Ce-
leste, em Rio Preto, teve dinheiro 
sacado por golpistas das contas 
corrente e poupança, na manhã 
desta terça-feira, 4, após acredi-
tar que tinha ocorrido uma frau-
de e entregar cartões e senhas 

Aposentado cai em  golpe do falso bancário

terça-feira, 4. 
De acordo com o boletim 

de ocorrência, a bebê foi le-
vada até a Unidade de Pronto 
Atendimento pelo pai, de 33 
anos, e a mãe, de 31 anos, às 
5h23 de ontem. 

Para a Polícia Militar, o pai 
disse que acordou às 4 horas 
e notou que a filha já estava 

fria e morta. 
Ao examinar a vítima o 

médico plantonista estranhou 
o “alargamento de suas partes 
íntimas” e solicitou o exame 
necroscópico. 

A Delegada da Delegacia 
de Defesa da Mulher de Rio 
Preto, Dálice Ceron, relatou 
que as informações que a 

polícia tem até o momento 
são oficiosas, pois a polícia 
ainda não recebeu o laudo, 
mas de acordo com o segun-
do médico legista, não foram 
constatadas lesão vaginal e 
anal na bebê. 

Ainda segundo ela, a po-
lícia irá aguardar o laudo de 
exame sexológico, será ins-

taurado um inquérito policial 
com prioridade, pois se trata 
de um caso grave e os pais 
serão ouvidos. 

O corpo da recém-nascida 
foi levado para autópsia no 
Instituto Médico Legal (IML). 
O laudo com as causas do 
óbito deve ficar pronto em 
30 dias. 

e questionou como a fraude 
poderia ter ocorrido. O esta-
belecimento comercial negou 
qualquer problema em seu 
sistema e disse que a invasão 
deve ter ocorrido no e-mail 
do funcionário público. 

Registrado como estelio-
nato na delegacia de plantão, 
o caso seguiu para investiga-
ção no 5º DP rio-pretense. 

         
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
BOSQUE DAS LARANJEIRAS 2 – BADY BASSITT 

 
Pela "Promessa Particular de Venda e Compra de Lote Urbano e Outras Avenças", celebrado com a loteadora 

BOSQUE DAS LARANJEIRAS 2 EMPREENDIMENTO IMOLIÁRIO – SPE LTDA inscrita no CNPJ sob nº 17.731.637/0001-
50, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2000, Loja 01 a 04, Torre A, Sala B-6, Jardim Tarraf 
II em São José do Rio Preto - SP, e com a desenvolvedora 1004 TBL2 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 18.886.541/0001-24, com sede na avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira nº 2000, 
Loja 01 a 04 Torre “A”, Sala D-4 em São Jose Do Rio Preto/SP; 

- em 05 de janeiro de 2022, com DANIEL JUNIOR CAETANO, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 
44813495 SSP/SP e CPF nº 415.860.238-61, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei 
6.515/77, com ANA DE MELO CAETANO, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 36505402-1 SSP/SP e CPF 
nº 370.536.168-60, que residiam na Rua Orlando Benedetti, nº 1065, Centro, na cidade de Jaci/SP, CEP 15155-000, se 
comprometeram a adquirir o lote 11, da quadra 5,do loteamento BOSQUE DAS LARANJEIRAS 2 – BADY BASSITT sito 
em Bady Bassitt-SP, objeto do R.006/118.535 no 1º Registro de Imóveis da comarca de São José do Rio Preto - SP, sendo 
que todos os compromissários retros referidos atualmente se encontram em lugar ignorado. 

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

em atraso com a liquidação das seguintes prestações, a saber: 
 
I. DANIEL JUNIOR CAETANO com 09 parcelas do plano de pagamento (02/2022 a 09/2022), mais os 

correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 6.420,45; 

Nestas condições ficam os senhores(as) supramencionados NOTIFICADO(S) de que o não pagamento do débito 
supra, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente edital, acrescido das prestações que se vencerem 
no referido prazo, além dos juros complementares e das despesas desta notificação e respectivo edital, implicará na 
rescisão automática do contrato, nos termos do que dispõe a cláusula 8ª do contrato e o art. 32 da Lei 6.766, de 19/12/79. 

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

Bady Bassitt - SP, 30 de setembro de 2022 

 

 

BOSQUE DAS LARANJEIRAS 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – SPE LTDA 
 

1004 TBL2 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
JARDIM DOS IPÊS – BADY BASSITT 

 
Pela "Promessa Particular de Venda e Compra de Lote Urbano e Outras Avenças", celebrado com a firma loteadora 

SPE JARDIM DOS IPÊS – BADY EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 18.113.729/0001-
30, com sede na Rua Gastao Vidigal, 1925, Sala B, Jardim dos Bandeirantes, em Bady Bassitt - SP, e com a firma 
desenvolvedora 1003 JDI – BADY EMPREEMDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
18.117.170/0001-16, com sede na avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira nº 2000, Loja 01 a 04 Torre “A”, 
Sala D-3 em São Jose Do Rio Preto/SP; 

- em 10 de novembro de 2019, com JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO, brasileiro, solteiro, portador da cédula 
de identidade RG nº 49.403.918-8 SSP/SP e CPF nº 425.818.928-62, que residia na Rua Aerop Fênix, nº 41, Jardim Nova 
Poá, na cidade de Poá/SP, CEP 08568-420, se comprometeram a adquirir o lote 10, da quadra 4 

- em 15 de setembro 2020, com VIRGINIA CONDORE EQUISE, boliviana, solteira, portador do registro nacional de 
estrangeiros RNE nº V818032-7 CGPI/DIREX/DPF e CPF nº 237.100.518-51, que residia na Rua Etore Lourencato, nº 
302, Jardim Tropical, na cidade de Bady Bassitt/SP, CEP 15115-000, se comprometeu a adquirir o lote 23, da quadra 7; 

- em 20 de janeiro de 2020, com FERNANDO DA SILVA ROCHA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de 
identidade RG nº 38.272.521-9 SSP/SP e CPF nº 234.179.828-47, que residia na Rua Roney Gomes Barbosa, nº 1005, 
Residencial Santa Cr, na cidade de São José do Rio PRETO/SP, CEP 15042-215, se comprometeu a adquirir o lote 28, 
da quadra 08, 

- em 17 de agosto de 2020, com WEBER CLAUDINO DE QUEIROZ brasileiro, solteiro, portador da cédula de 
identidade RG nº 363426164 SSP/SP e CPF nº 704.109.681-53, que residia na Rua 15 de junho, nº 1671, Bairro: Nossa 
Sra Aparecida, na cidade de Três Lagos/MS, CEP 79620-080, se comprometeu a adquirir o lote 10, da quadra 09,  do 
loteamento JARDIM DOS IPÊS – BADY BASSITT sito em Bady Bassit-SP, objeto do R.13/104.261 no 1º Registro de 
Imóveis da Comarca de São José do Rio Preto, sendo que todos os compromissários retros referidos atualmente se 
encontram em lugar ignorado. 
 

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

em atraso com a liquidação das seguintes prestações, a saber: 
 
I. JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO, com 17 parcelas do plano de pagamento (04/2021 a 09/2022), mais os 

correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 11.551,15; 

II. VIRGINIA CONDORI EQUISE, com 22 parcelas do plano de pagamento (02/2021 a 09/2022), mais os 
correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 17.089,53; 

III. FERNANDO DA SILVA ROCHA, com 16 parcelas do plano de pagamento (08/2021 a 09/2022), mais os 
correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 10.771,93; 

IV. WEBER CLAUDINO DE QUEIROZ, com 25 parcelas do plano de pagamento (12/2020 a 09/2022), mais os 
correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 19.444,02; 

Nestas condições ficam os senhores(as) supramencionados NOTIFICADO(S) de que o não pagamento do débito 
supra, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente edital, acrescido das prestações que se vencerem 
no referido prazo, além dos juros complementares e das despesas desta notificação e respectivo edital, implicará na 
rescisão automática do contrato, nos termos do que dispõe a cláusula 8ª do contrato e o art. 32 da Lei 6.766, de 19/12/79. 

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

Bady Bassitt - SP, 30 de setembro de 2022 

 
SPE JARDIM DOS IPÊS – BADY EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA 

 
1003 JDI – BADY EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
JARDIM DAS PALMEIRAS III - BADY BASSITT 

 
Pela "Promessa Particular de Venda e Compra de Lote Urbano e Outras Avenças", celebrado com a loteadora SPE 

BARUFI MOURA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 19.967.666/0001-41, com sede na 
Rua dos Kaizukas, 650, Condomínio Jardim Botânico em Bady Bassitt - SP, e com a desenvolvedora 1005 JDP III-BADY 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 19.840.944/0001-03, com sede na avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira nº 2000, Loja 01 a 04 Torre “A”, Sala D-5 em São Jose Do Rio Preto/SP; 

- em 23 de março de 2020, com MARCIO ANTONIO DA SILVA BARBOSA, brasileiro, portador da cédula de 
identidade RG nº 34.160.509-8 SSP/SP e CPF nº 265.261.518-17, casado sob regime de Comunhão Parcial de Bens 
depois da vigência da Lei 6.515/77, com JULIANA CRISTINA BOMBONATO BARBOSA, brasileira, portadora da cédula 
de identidade RG nº 41.226.777-0 SSP/SP e CPF nº 222.206.188-11, que residiam na Rua Sebastiao Pinto Brandao, nº 
813, Bairro Jardim América, na cidade de Bady Bassitt/SP, CEP 15115-000, se comprometeram a adquirir o lote 05, da 
quadra 17; 

- em 11 de outubro de 2017, com MARCOS PAULO PANZERI DE OLIVEIRA, brasileiro, portador da cédula de 
identidade RG nº 46.156.490 SSP/SP e CPF nº 395.444.048-21, casado sob regime de Comunhão Parcial de Bens com 
NAYARA PADILHA PEREIRA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 46.248.070 SSP/SP e CPF nº 
373.293.058-04, que residiam na Rua Noemi Monezi Ribeiro, nº 136, Residencial das Américas, na cidade de São José 
do Rio Preto/SP, CEP 15041-766, se comprometeu a adquirir o lote 37, da quadra 23, do loteamento JARDIM DAS 
PALMEIRAS III - BADY BASSITT sito em Bady Bassitt-SP, objeto do R.016/70.041 do Oficial de Registro de Imóveis de 
São José do Rio Preto, sendo que todos os compromissários retros referidos atualmente se encontram em lugar ignorado. 

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

em atraso com a liquidação das seguintes prestações, a saber: 
 
I. MARCIO ANTONIO DA SILVA BARBOSA, com 17 parcelas do plano de pagamento (06/2021 a 09/2022), mais 

os correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando 
um débito de R$ 13.515,50; 

II. MARCOS PAULO PANZERI DE OLIVEIRA, com 23 parcelas do plano de pagamento (12/2020 a 09/2022), mais 
os correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 5ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando 
um débito de R$ 15.874,22; 

Nestas condições ficam os senhores(as) supramencionados NOTIFICADO(S) de que o não pagamento do débito 
supra, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente edital, acrescido das prestações que se vencerem 
no referido prazo, além dos juros complementares e das despesas desta notificação e respectivo edital, implicará na 
rescisão automática do contrato, nos termos do que dispõe a cláusula 5ª ou 8ª do contrato e o art. 32 da Lei 6.766, de 
19/12/79. 

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

Bady Bassitt - SP, 30 de setembro de 2022 
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para falsos bancários. 
Na Central de Flagrante, 

no final da tarde, a vítima, de 
64 anos, contou que recebeu 
ligações dos marginais que se 
passaram por funcionários do 
banco e disseram que hackers 

tinham invadido as contas. 
Por achar que falava com 

atendentes e não bandidos, o 
idoso passou suas informações 
pessoais e deu os cartões a ocu-
pantes de um VW Gol de cor pra-
ta que foram até sua residência. 

Posteriormente, ao ir até 
uma agência, descobriu que 
tinham sido feitos dois saques 
nos valores de R$ 1.172,00 e R$ 
1.192,00 de suas contas. O este-
lionato segue sendo investigado 
pelo 7º DP. 

Editais

Prefeitura Municipal de 
Tanabi

Prefeitura do Município de Tanabi. 
Pregão Presencial n° 34/2022.
Objeto: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de materiais de 
higiene, limpeza, e consumo para suprimento de diversas áreas da Prefeitura 
de Tanabi, durante o período de 12 (doze) meses, conforme especificações e 
quantitativos estimados nos anexos do presente edital. Designada para o dia 
19 de outubro de 2022 as 09h00min para sessão. O edital completo poderá 
ser obtido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 
242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: 
www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 04 de outubro de 2022. João Paulo da Silveira – 
Pregoeiro. Alexandre Silveira Bertolini - Prefeito Interino do Município.

CIDADES
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O promotor Rodolfo Strazzi 
Arcangelo Pereira defende em 
recurso na 2ª Vara Criminal 
de Rio Preto que o descarrila-
mento, o acidente, a morte de 
8 pessoas e as outras 8 lesões 
corporais causadas pelos va-
gões da América Latina Logís-
tica (ALL), no Jardim Concei-

MP recorre de absolvição de 
acusados em tragédia do trem

DESCARRILAMENTO

O juiz da 2ª Vara Crimi-
nal absolveu acusados 
dizendo que não é pos-
sível determinar a causa 
do acidente

ção, em novembro de 2013, 
foram resultado da velocida-
de do comboio do trem, com-
posto por 3 locomotivas e 78 
vagões. O recurso sobe para o 
Tribunal de Justiça (TJ). 
Sentença do juiz Luiz Gui-
lherme Pião, da 2ª Vara Cri-
minal de Rio Preto, absolve 
os 4 acusados pelo Ministério 
Público (MP). Ele argumen-
tou que não é possível definir 
a causa do acidente e que não 
está comprovado imprudên-
cia. Ele não viu prova para 
sentença de culpa contra os 
funcionários. O Ministério 
Público havia pedido a absol-
vição do maquinista Donizeti 
Aparecido Herculano. 
O trem estava há 44 quilôme-

tros por hora quando come-
çou a descarrilar e 12 vagões, 
a partir da terceira locomoti-
va, foram lançados na rua e só 
pararam pós atingir e destruir 
duas residências onde esta-
vam as vítimas. A ALL tinha 
uma determinação da Agên-
cia Nacional dos Transportes 
Terrestres (ANTT) que na-
quele trecho a velocidade má-
xima não podia ultrapassar 25 
quilômetros por hora. 
A ordem para reprogramar o 
computador que determina a 
velocidade foi dada pelo Dire-
tor de Operações da ALL, Ale-
xandre de Moraes Zanelato, e 
operada pelo gerente Marcos 
Betinlei e o coordenador Ale-
xsander Danielli. Com a alte-
ração, o maquinista não tem 

como interferir no computa-
dor, que emite as ordens e a 
composição obedece. 

Os laudos 
O Ministério Público se emba-
sou no laudo do Instituto de 
Criminalística do estado que 
afirma que, se a composição 
estivesse na velocidade auto-
rizada pela ANTT, os vagões 
parariam antes das duas re-
sidências na marginal à linha 
férrea. O laudo cita um “em-
peno” no trilho há cem metros 
do local. 
Estudos técnicos encomen-
dados pela América Latina 
Logística descartam a causa 
como resultado da velocidade. 
Eles apontam que o local do 
empeno estava com o solo 

ENTIDADE

Convênio de R$ 2,7 mi 
para atender crianças

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social de Rio 
Preto assinou termo de co-
laboração, com dispensa de 
chamamento público, a Asso-
ciação das Damas de Carida-
de para realização de serviços 
de socialização entre crianças 
e adolescentes atendidos pela 
Prefeitura. 

Consta em publicação 
do Diário Oficial do Mu-
nicípio desta quarta-feira, 
4, que a Associação ficará 
responsável pela “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 con-
tribuir para a prevenção e/ou 
proteção à situação de vulne-
rabilidade e/ou risco pessoal 
e social, no âmbito da Rede 
de Proteção Social Básica - 
Sistema Único da Assistência 
Social do Município”. 

O munícipio irá pagar R$ 
2,7 milhões para a Associação 
das Damas da Caridade pelo 
termo de colaboração. A assi-
natura ocorreu no último dia 
1º de outubro, e tem validade 
até junho de 2023. Assinam 
o documento a secretária da 
Assistência Social Helena 
Marangoni e o presidente 
da Associação das Damas de 
Caridade, Ricardo Augusto 
Sanches.

VACINAÇÃO

O fantasma da paralisia infantil 
que ronda crianças

Da REPORTAGEM 
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“colapsível” pelo excesso de 
água de chuva e esgoto que pe-
netraram no local. 

Documento
Um dos documentos chega a 
dizer que a responsabilidade 
pela manutenção é do poder 
público municipal. 
Para o promotor Strazzi, o 
“excesso de velocidade con-
correu para o acidente e as 
consequentes mortes e le-
sões corporais”. Em uma das 
residências, onde morre-
ram mais pessoas, havia um 
churrasco. Diante de tantas 
possibilidades apontadas nos 
documentos juntados ao pro-
cesso, o juiz Luiz Guilherme 
disse que a causa não pode 
ser determinada. 

Escola abre 
licitação para 
reforma de 
R$ 341 mil

A Prefeitura de Rio 
Preto disparou nesta 
quarta-feira 5, licitação 
para contratação de em-
presa que ficará respon-
sável pela reforma na Es-
cola Municipal Paul Percy 
Harris, no bairro Cidada-
nia. A licitação é no for-
mato tomada de preços. 
Consta na publicação que 
a administração pretende 
“contratação de emprei-
tada de mão de obra com 
fornecimento de materiais 
e equipamentos visando 
a execução da obra de 
reforma/readequação na 
escola”. O valor estimado 
é de R$ 341,3 mil e prazo 
de execução após a assina-
tura da ordem de serviço 
de 3 meses. Os recursos 
são do próprio caixa da 
Prefeitura. A escola fica 
na rua João Gagliardo, 
no bairro Cidadania e vai 
passar por ampliação da 
estrutura física, acessibi-
lidade, novos banheiros, 
pintura e outras. 

As empresas interes-
sadas na licitação têm 
até o dia 24 de outubro 
para enviar as propostas 
financeiras.

A paralisia infantil é uma 
doença neurológica sem tra-
tamento e que deixa seque-
las irreversíveis para toda a 
vida.
O vírus mata o neurônio que 
leva a informação para os 
músculos se locomoverem. 
“A criança não vai ter força 
motora para poder andar 
normalmente”, diz a infec-

Doença neurológica 
provoca sequelas para 
o resto da vida e pode 
paralisar todo o corpo 
da pessoa

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

tologia da Secretaria de Saúde 
de Rio Preto, Márcia Wakai 
Catelan. 
“Ele afeta o neurônio que pro-
porciona a função de mandar 
o estímulo nervoso para o 
músculo fazer a ação do mo-

vimento”, explica a infectolo-
gista. 
Os músculos atrofiam e a pes-
soa precisa de ajuda mecâni-
ca (o auxílio da própria mão) 
para mudar a perna de um 
lugar ao outro. 

A poliomielite, conhecida 
popularmente por paralisia 
infantil, embora tenha esse 
nome também acomete ado-
lescentes e adultos. Ela pode 
se manifestar apenas como 
febre alta, dor de garganta e 
cabeça, meningite e paralisia 
infantil. 
Quando o caso é severo, a 
paralisia não fica restrita às 
pernas. Atinge outras par-
tes do corpo como braços, 
pulmões e deixa uma pessoa 
para sempre na condição de 
acamado. Em alguns casos, a 
criança apenas fala e gesticu-
la, mas não tem movimentos 
para escrever, andar, dese-
nhar ou mesmo se alimentar. 
Provoca fraqueza muscular. 
Quando ela provoca a me-
ningite viral, pode afetar o 
cérebro tão gravemente que a 
pessoa fica com paralisia total 
e precisa de cuidado no resto 
da vida. Em alguns casos, sem 
estímulo, a pessoa vai a óbito. 
Segundo Márcia Wakai Cate-
lan, a única forma de evitar 
a doença é a prevenção com 
a vacina. Ela cria anticorpos 
que impedem a doença, mes-
mo que a criança tenha conta-
to com o vírus. 
Ele circula em água, alimen-
tos contaminados e colifor-

Caso severo, a para-
lisia não fica restrita 
às pernas. Atinge 
outras partes do 
corpo como braços, 
pulmões e deixa 
uma pessoa para 
sempre na condição 
de acamado

Lucilene Braz de Boni, funcionária pública de 38 anos, não perdeu 
tempo e vacinou seu filho Augusto vacinar

Divulgação SMCS

Arquivo PESSOAL
mes fecais. Embira não seja a 
doença infantil mais cruel, ela 
é de fácil contaminação quan-
do o vírus está circulando. 
Para que ele não volte a circu-
lar no Brasil, é necessária alta 
cobertura vacinal. 
Assim como aconteceu com o 
sarampo, Márcia acredita que 
sem a cobertura vacinal ade-
quada a doença pode voltar. 

AUGUSTO 
Lucilene Braz de Boni, fun-
cionária pública de 38 anos, 
não perdeu tempo e vacinou 
seu filho Augusto De Boni Oli-
veira, de 3 anos e 6 meses. Ela 
se diz extremamente preocu-
pada com a baixa vacinação. 
“Um grave cenário”, diz Lu-
cilene. 
Para a mãe do Augusto, a 
vacinação “é de extrema im-
portância”, porque em massa 
deixa “imune o maior número 
de crianças possível”. Sem a 
imunização, “as crianças fi-
cam mais expostas a infecções 
e surgimento de novas varian-
tes de vírus”, frisa Lucilene. 
Atualmente, a doença não as-
susta a atual geração de pais 
porque ela não conviveu com 
a doença que foi normal antes 
dos ciclos de vacinação e ater-
rorizou as famílias por décadas. 

Editais
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 04/10/2022
ILMOS. Srs. Condôminos da Associação dos Proprietários da 
Estância São João I, localizado na Estância São João I, São 
José do Rio Preto-SP
Prezados Senhores(as)
Na qualidade de Presidente desta associação, sirvo-me da presente 
para  convocar V. Sas. Para participarem de ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA, a realizar-se no próximo dia 27/10/2022, quinta feira, 
as 19:00 horas em primeira chamada e 19:30 horas em segunda 
chamada, na rua São Miguel Arcanjo, nº 23, para deliberarem sobre  
a seguinte ordem do dia:
1) Lepac
2) Eleição de diretoria
3) Alteração do nome do núcleo (bairro)
4) Assuntos gerais
De acordo com o artigo. 24 da lei 4.951/64 que dispõe sobre 
condomínios, as decisões tomadas em assembleias, obrigam 
a todos os condôminos inclusive os ausentes. Poderão tomar 
parte nas assembleias os condôminos que estiverem em atraso 
no pagamento de sua contribuição ou multa, sem contudo 
terem o direito a participar dos debates, tratarem de assuntos 
de ordem do dia e votar.
É licito fazer-se o condômino representar as assembleias por 
procurador, com poderes especiais, condômino ou não, desde 
que não seja o próprio presidente, bem como seus respectivos 
parentes até o terceiro grau.

CONVOCAÇÃO PARA PROPRIETÁRIOS!!
Cordialmente
Associação dos proprietários da Estância São João I
Presidente: Adriano Luis Pereira

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:
DIEGO HENRIQUE MATIAS e 
GABRIELLA BORGES DE 
MESQUITA, sendo ELE filho 
de PAULO CESAR MATIAS e 
de SÔNIA MARGARETE BAR-
BOSA e ELA filha de NIVALDO 
CARVALHO DE MESQUITA 
JUNIOR e de CRISTIANE BOR-
GES DE CARVALHO; brasilei-
ros, residentes neste 3º sub-
distrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o 
em Cartório (R. São Paulo, 2200 
– Tel: 3202-9090). 05/10/2022

Proclamas 
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Rio Preto apresenta comissão 
técnica e atletas para a Copinha

FUTEBOL

De olho na disputa da Copa 
São Paulo de Futebol Júnior, o 
Rio Preto Esporte Clube apre-
sentou nesta semana a comis-
são técnica da base pelas redes 
sociais. Foram contratados 
o treinador Eberson Antônio 
Serralheiro, o preparador físi-
co Felipe Pires e o treinador de 
goleiros Dervani Esponton Pa-
vani. O  coordenador geral de 
futebol será Tarcísio Cardoso. 

Junto com a comissão téc-
nica foram apresentados 50 
atletas nascidos entre 2004 e 

Nos últimos meses, o 
Jacaré realizou peneiras 
em mais de 20 cidades 
da região

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

NOVORIZONTINO

Novorizontino sai atrás, mas busca empate

Após sair atrás, o Novori-
zontino buscou empate com o 
Bahia na noite desta terça-feira 
(4), por 1 a 1, no estádio Jorge 
Ismael de Biasi, em Novo Hori-
zonte, pela 33ª rodada da Série 
B do Campeonato Brasileiro. 

Vitor Jacaré e Ronaldo 
marcaram os gols da partida. 
Foi o terceiro jogo sem vitória 
do time paulista, que segue 
ameaçado de rebaixamento - 
é o 16º, com 37 pontos, dois a 
mais que o CSA (17º colocado). 
Já o Bahia, que estreou o téc-
nico Eduardo Barroca, chegou 
ao quinto jogo sem vitória e 
segue em terceiro lugar, com 
53 pontos. 

Com bola rolando, Novo-
rizontino e Bahia esbanja-
ram disposição, mas pecaram 
quando o assunto foi criação 
no setor ofensivo. 

Foram raros os bons mo-
mentos com a bola nos pés, 

tanto é que nas duas únicas 
finalizações do primeiro tempo 
é que saíram os dois gols. 

O Bahia abriu o placar aos 
19 minutos, quando Ricardo 
Goulart foi até a linha de fun-
do e cruzou para Vitor Jacaré 

cabecear no canto direito de 
Vinicius Almeida. Só que o 
Novorizontino foi valente e 
buscou o empate aos 42, quan-
do Ronaldo aproveitou sobra 
na área e finalizou na saída do 
goleiro. 

Rio Preto Esporte Clube apresentou nesta semana a comissão técnica
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2006. Destes, apenas 25 serão 
inscritos na Copinha. Nos pró-
ximos três meses, a garotada 
do Jacaré fará amistosos de 
preparação para a competição, 
que inicia no dia 2 de janeiro e 
termina no dia 25. 

Ainda nas redes sociais, 
o Rio Preto informou que a 
partir de novembro começa a 
fazer a inscrição de garotos de 
5 a 16 anos para a escolinha 
de futebol, que deve iniciar os 
trabalhos em janeiro de 2023. 

Nos últimos meses, o Ja-
caré realizou peneiras em 
mais de 20 cidades da região, 
coordenadas pelo treinador 
do profissional José Francisco 
Oliveira. A prioridade é usar 
atletas da base na montagem 
do elenco para a Série A3 do 
Campeonato Paulista do ano 
que vem.

Ingressos 
para a final 
Série C estão 
esgotados

O Mirassol anunciou 
nas redes sociais que to-
dos os ingressos para a 
final da Série C do Cam-
peonato Brasileiro estão 
esgotados. Os últimos 
lugares que estavam dis-
poníveis na arquiban-
cada azul (atrás gol na 
esquerda) se encerraram 
na noite desta terça-feira. 

Expectativa
A expectativa é que o 

Leão recebe um público 
superior a 10 mil pessoas 
no estádio José Maria de 
Campos Maia. O técnico 
Ricardo Catalá agradeceu 
a torcida e pediu incen-
tivo da região na busca 
pelo título. 

“Você de Rio Preto e 
cidades próximas, pri-
meiro agradecer a pre-
sença no jogo do acesso e 
pedir que façam o mesmo 
na nossa final. Que vocês 
venham com a família, 
nos apoiem, nos empur-
rem em direção ao título”, 
comentou o treinador. 

Serie B
Já classificado para a 

Série B do Brasileiro de 
2023, o Mirassol enfrenta 
o ABC no sábado (8) a 
partir das 17h. O primeiro 
jogo terminou em zero a 
zero. Quem vencer, leva o 
troféu. Em caso de novo 
empate, o título será de-
cidido nos pênaltis. 

Vinicius LIMA

No segundo tempo, a par-
tida seguiu com os dois times 
impondo a força física. O No-
vorizontino voltou com ligeira 
vantagem e assustou aos 21 mi-
nutos, quando Douglas Baggio 
recebeu na área e Mateus Claus 

espalmou para o lado. No re-
bote, Diego Torres finalizou e 
novamente o goleiro salvou o 
time baiano. 

Demora
O Bahia demorou, mas 

conseguiu levar perigo ao No-
vorizontino aos 27 minutos. 
Após cruzamento da direita, 
Rodallega se movimentou nas 
costas da marcação e apareceu 
sozinho na área, contudo o 
centroavante cabeceou pela 
linha de fundo, perdendo gol 
incrível. Nos minutos finais, 
o Novorizontino foi para o 
tudo ou nada diante do Bahia, 
pressionou com bolas aéreas, 
mas não encontrou o gol da 
vitória. Resultado que acabou 
não sendo bom para ninguém. 

O Novorizontino volta a 
campo no sábado (8) para 
enfrentar o Vasco, às 18h30, 
em São Januário, no Rio de 
Janeiro. Já o Bahia, no mesmo 
dia, receberá o Brusque, às 16 
horas, na Arena Fonte Nova, 
em Salvador.

LANÇAMENTO

Expo Rio Preto se torna maior exposição pecuária 

Foi oficialmente lançada, 
na tarde de quarta-feira, 05, 
no gabinete do prefeito Edinho 
Araújo, a 59ª edição da EXPO 
Rio Preto, considerada a maior 
exposição pecuária do estado 
de São Paulo, se garantindo no 
calendário nacional de eventos 
agroempresariais. A expecta-
tiva é que cerca de cinco mil 
pessoas passem diariamente 
pelo evento. 

Realizada entre os dias 19 
e 23 de outubro, de quarta a 
domingo, no Recinto de Expo-
sições Alberto Bertelli Lucatto, 
a Expo Rio Preto, terá a entrada 
e estacionamento gratuitos, 
todos os dias, para toda família. 

Uma série de apresentações 
culturais, atrações infantis e 
praça de alimentação irá mo-
vimentar este grande evento 
que retorna com grandes ex-
pectativas. 

Uma das atrações culturais 
que ocorre conjuntamente à 
feira é o 2º Festival Nacional 
de Moda de Viola de Rio Preto, 
realizado pelas secretarias de 
Comunicação Social, Cultura e 
Desenvolvimento Econômico, 

que conta com shows musicais, 
Divino & Donizete, dia 19, Lou-
renço & Lourival, dia 20, Cezar 
& Paulinho no dia 21 e Renato 
Teixeira dia 22. No dia 23 a 
partir das 11h terá o Costelão 
da Acirp que será o evento de 
encerramento da Expo Rio 
Preto. E que conta com o 1º 
Leilão Beneficente em prol ao 
Hospital de Base, a Santa Casa 
e ao Fundo Social de Rio Preto. 

Para o agronegócio o evento 
irá reunir 26 expositores de 
empresas de diversos segmen-
tos. “A plenitude da feira como 
espaço de eventos técnicos, de 
negócios e de lazer para a famí-
lia é muito valiosa para nossa 
economia como um todo” diz o 
prefeito Edinho Araújo. 

Em exposição, durante cin-
co dias de evento, passarão 
pelo recinto cerca de 2 mil ani-
mais entre bovinos, equinos e 
ovinos vindos de todo o Brasil. 
Entre os bovinos estarão dez 
raças: Nelore, Nelore Mocho, 
Tabapuã, Guzerá, Indubrasil, 
Sindi, Simental corte e leite, 
Gir Leiteiro e Girolando, que 
participarão de julgamentos, 
exposições e, no caso do gado 
de leite, torneio leiteiro. 

Os equinos estarão repre-
sentados com 160 cavalos da 

raça Mangalarga, que serão 
submetidos aos julgamentos de 
morfologia e andamento. 

Também estarão em expo-
sição ovinos das raças Dorper 
e White Dorper. 

A programação também 
prevê quatro leilões, pales-
tras técnicas sobre avicultura, 
turismo rural, ciência e tec-

Da REPORTAGEM
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nologia. 
O evento reafirma sua re-

levância no agronegócio na-
cional por meio de parcerias 
fortes, como o apoio técnico 
da ABCZ. Que segundo Rivaldo 
Machado Borges Júnior, presi-
dente da Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu, é uma 
honra fazer parte dessa exposi-

ção, que valoriza cada vez mais 
as raças zebuínas. 

Ricardo Domingos Luiz 
Pereira, diretor CATI/CDRS - 
Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integrada/Coorde-
nadoria de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e também 
coordenação de transferência 
de tecnologia da Expo Rio Pre-

to, destaca a importância do 
evento contar com programa 
de melhoramento genético da 
ABCZ. “Hoje, o nosso produtor 
sabe que temos touro PO [puro 
de origem] com a chancela da 
ABCZ”, enfatiza. 

Presidente do núcleo da 
Associação dos Criadores da 
Raça Mangalarga, Adib Ismael 
Junior afirma que o trabalho 
do núcleo é feito para promo-
ver as exposições, mostrando a 
docilidade da raça Mangalarga 
ao público. 

“Em 2022, a Expo Rio Preto 
está consolidada como o maior 
encontro da pecuária de São 
Paulo. Em conjunto com a De-
fesas Agropecuária, será palco 
de grandes discussões sobre a 
febre aftosa no estado”, declara 
coordenador geral da Expo Rio 
Preto e secretário municipal de 
Agricultura e Abastecimento, 
Pedro Pezzuto. 

Já o presidente da Acirp 
Kelvin Kaiser ressalta o im-
pacto que reverbera. “A Expo 
Rio Preto movimenta a rede 
hoteleira, shoppings, restau-
rantes e lojas da cidade, além 
da produção de renda e riqueza 
em torno do agronegócio.”

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

Após sair atrás, o Novorizontino buscou empate com o Bahia na noite desta terça-feira

Foi oficialmente lançada no gabinete do prefeito Edinho Araújo, a 59ª edição da EXPO Rio Preto

Muller Merlotto Silva 

Marcos Freitas,/Agência Mirassol

Gustavo Ribeiro

Fabricio Spatti/SMCS

ESPORTES/ENTRETERIMENTO



Editais & 
Publicidade Legal O conteúdo completo desta edi-

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

com.br/dhoje-oficial/ e pelo  
QR Code acima 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CONTRATADA: PZ CASTELLO EPP
EMPENHO 19986/22
CONTRATADA: MARINGA HOSPITALAR DISTR MEDICAMENTOS CORRELATOS EIRELI
EMPENHOS 16979/22, 16986/22 E 16999/22
Notifico os representantes legais das contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
DESPACHO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Despacho de Dispensa e Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade nº 21/22
Contratada: Pássaro Produções e Eventos Ltda
Objeto: Contratação de emprea para a apresentação musical do show “Cinamomo” com a Dupla Sá & Guarabyra + 
Banda, no 15° FEM – Festival Nacional de MPB de São José do Rio Preto, que será realizado no período 25 a 27 de 
outubro de 2022: ART. 25, III, § 1º da LF 8666/93. SMC – Valdeci Pedro Ganga
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 508/2022
ATA Nº 0821/22
CONTRATADA: PANORAMA PROMOÇÃO DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de confecções de banners, faixas em lona e adesivos coloridos (com e sem instalação) – 
Valores Unitários – Item 1 – R$34,00; Item 3 – R$49,40 - SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro– Prazo de vigência: 
12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 516/2022
CONTRATO nº PRE/0209/22
CONTRATADA: ANDERSON ALBERTO ROSATI ME
OBJETO: Aquisição de matérias de iluminação e suporte ornamentação natalina para decoração natal 2022 - Item 
1 – SEMDEC – Jorge Luis de Souza – Prazo de Vigência: 30 dias. Valor Total: R$19.000,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 024/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PISTAS DE CAMINHADA 
E CICLISMO NO PARQUE LINEAR DO RIO PRETO AO LONGO DA AVENIDA PHILADELPHO GOUVEIA NETO E 
REPRESA MUNICIPAL (LAGO III) INCLUINDO PASSARELA METÁLICA, CONFORME PLANILHAS, CRONOGRAMA 
FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. OBRAS. Informamos que 
foi disponibilizado esclarecimentos de edital relativo a este procedimento licitatório no seguinte endereço: http://
www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action  e fica, desde já, fazendo parte integrante do instrumento 
convocatório, sendo válido para todos os efeitos legais os documentos originais encartados nos autos, a disposição 
dos interessados.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 022/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA COMPLEMENTAR DO TEATRO HUMBERTO 
SINIBALDI NETO (ACESSIBILIDADE DO ENTORNO E ADEQUAÇÃO DO LOCAL DA PLATÉIA) – SEC. MUN. 
OBRAS. À vista dos autos e do parecer técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, que é utilizado como 
razões de decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão, a Comissão Municipal de Licitações decide pela 
desclassificação da proposta apresentada pela empresa KAV ENGENHARIA RIO PRETO LTDA (não atendeu ao 
item 6.2.3 cc. subitem 6.2.3.1 do edital). - O inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos autos do processo à 
disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRA DE CANALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CÓRREGO COBERTINHO (FASE 
“A”) – SEC. MUN. OBRAS. À vista dos autos e do parecer técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, que 
é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão, a Comissão Municipal de Licitações 
decide pela desclassificação da proposta apresentada pela empresa KGP CONSTRUTORA LTDA (não apresentou 
a Planilha Demonstrativa de Encargos Sociais descumprindo o estabelecido no item 6.2 do edital). Prosseguindo, é 
prolata a seguinte classificação: 1º Colocado: CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA 
TÉCNICA LTDA, R$ 10.677.464,46 - O inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos autos do processo à 
disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 047/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DE REPAROS ESTRUTURAIS E OBRAS COMPLEMENTARES NA 
PONTE “JULIO ZACARIN” (AV. SABINO CARDOSO FILHO, S/Nº) – SEC. MUN. DE OBRAS.  A Comissão Municipal 
de Licitações acolhe integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que é adotado como razões 
de decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão e declara habilitada a prosseguir no certamente licitatório a 
empresa: CAPI ENGENHARIA LTDA. Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, fica designado o dia 18/OUTUBRO/2022 
às 09:00 hs., para a sessão de abertura da proposta financeira. O inteiro teor desta decisão se acha encartada nos 
autos do processo à disposição dos interessados. Publique-se para ciência e para que surta os efeitos legais.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 048/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DO RECINTO DE 
EXPOSIÇÕES ALBERTO BERTELLLI LUCATTO – SEC. MUN. DE OBRAS.  A Comissão Municipal de Licitações 
acolhe integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que é adotado como razões de decidir e 
passa a fazer parte integrante desta decisão e declara habilitada a prosseguir no certamente licitatório as empresas: 
CAPI ENGENHARIA LTDA e LGR CONSTRUTORA LTDA EPP e, excluída do certame a empresa ENGESCAV 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI (item 4.4 cc. subitem 4.4.6 do edital). Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, 
fica designado o dia 18/OUTUBRO/2022 às 08:30 hs., para a sessão de abertura da proposta financeira. O inteiro teor 
desta decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição dos interessados. Publique-se para ciência e 
para que surta os efeitos legais.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DA PRAÇA DAS SETE 
QUADRAS DO BAIRRO CECAP (RUA JOSÉ MINELLI, S/Nº, NA AREA DE LAZER) – SEC. MUN. DE OBRAS. A 
Comissão Municipal de Licitações acolhe integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que 
é adotado como razões de decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão e declara habilitada a prosseguir 
no certamente licitatório a empresa: LGR CONSTRUTORA LTDA EPP. Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, fica 
designado o dia 18/OUTUBRO/2022 às 09:15 hs., para a sessão de abertura da proposta financeira. O inteiro teor 
desta decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição dos interessados. Publique-se para ciência e 
para que surta os efeitos legais.
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.° 618/2022, processo 15.028/2022 objetivando Registro de Preços para aquisição de medicamentos/insumos 
padronizados na REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
20/10/2022. 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.° 606/2022, processo 15.004/2022 objetivando Registro de Preços para aquisição de postes de fibra de vidro 
em atendimento a manutenção da iluminação pública de vias e praças públicas. Secretaria Municipal de Obras. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 20/10/2022. 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.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 565/2022 - Processo  Licitatório 14.673/2022
Objeto: Aquisição de central de vácuo com tecnologia de garras em aço inox para o Hospital Municipal. Secretaria 
Municipal de Saúde.
IMPUGNANTE : AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Declaro improcedente a impugnação lançada pela empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Fica designada a data 
de processamento do pregão da seguinte forma:  O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 07/10/2022, às 
14h00min e abertura a partir das 14h02min. Adriana Tápparo – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 425/2022 – PROCESSO Nº 13.525/2022. 
Objeto Registro de preços para aquisição de cadeiras e longarinas. Secretaria Municipal de Saúde.   Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 07/10/2022 às 09h00 para continuidade dos trabalhos 
– Adriana Tápparo - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 305/2022 – PROCESSO Nº 12.507/2022. 
Objeto Registro de preços para aquisição de materiais odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde.   Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 07/10/2022 às 09h30 para continuidade dos trabalhos 
– Adriana Tápparo - Pregoeira. 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 476/2022 – Processo nº 13.979/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de lápis de cor e canetinha hidrocor em atendimento as Unidades. Secretaria 
Municipal de Educação. Sessão pública realizada on-line com início dia 22/08/2022, sendo adjudicado os itens às 
empresas declaradas vencedoras: BARBARA GUIMARÃES TOSTA (itens 2 e 3) e NEW HIGIPEL COMERCIAL LTDA 
(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 – Fabiana Zanquetta de 
Azevedo – Secretário Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 564/2022 – Processo nº 14.674/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA LICENÇAS DE SOFTWARE. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO. Sessão pública realizada on-line com início dia 03/10/2022, sendo adjudicado o item à empresa 
declarada vencedora:  BELA BELI STORE LTDA (item 2). O item 01 foi fracassado. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras “. Adriana Tápparo – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Antonio Pedro Pezzuto Jr.  – 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento
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EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico nº 005/2022
Processo nº 7380/2022
PROMITENTE COMPRADORA: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
FORNECEDORA: KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de adaptadores wireless do tipo USB e PCI-E, visando à conexão dos 
computadores da EMPRO e de seus clientes à rede sem fio, conforme Termo de Referência, anexo I, deste Edital, do 
Pregão Eletrônico n.º 005/2022, conforme a seguir:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 Adaptador Wireless USB Multilaser 300 R$ 160,00 R$ 48.000,00

3 Adaptador Wireless PCI Express 
802.11ax Multilaser 500 R$ 345,00 R$ 172.500,00

VALOR GLOBAL: R$ 220.500,00 (duzentos e vinte mil e quinhentos reais)
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 05 de outubro de 2022.
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
São José do Rio Preto/SP, 05 de outubro de 2022.
Angelo Bevilacqua Neto – Diretor-Presidente

DECRETO Nº 19.304
DE 5 DE OUTUBRO DE 2022.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições e de acordo com os artigos 6º e 7º da Lei nº 14.046 de 02 de dezembro de 2021,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), para reforço da dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 553 ---------------------------------------R$ 80.000,00
Programa 24 – Fomento Agropecuário
12.001.20.605.0024.2.065.339039.03 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 1º decorrem do provável excesso de 
arrecadação na rubrica de receita 167, nos termos do que dispõe o inciso II do §1º e §3º do artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.828.744,12 
(um milhão, oitocentos e vinte e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), para reforço das 
dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 512 ---------------------------------------R$ 151.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2.051.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 527 ---------------------------------------R$ 100.000,00
Programa 24 – Fomento Agropecuário
12.001.20.573.0024.2.010.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 551 ---------------------------------------R$ 80.000,00
Programa 24 – Fomento Agropecuário
12.001.20.605.0024.2.065.339030.03 – Material de Consumo
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 553 ---------------------------------------R$ 11.500,00
Programa 24 – Fomento Agropecuário
12.001.20.605.0024.2.065.339039.03 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IGUALDADE RACIAL
Ficha 679 ---------------------------------------R$ 6.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e Cidadania
20.001.08.244.0021.2.055.339139.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
VI - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IGUALDADE RACIAL 
Ficha 682 ---------------------------------------R$ 243.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e Cidadania
20.001.08.244.0021.2.055.449052.01 – Equipamentos e Material Permanente
VII - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IGUALDADE RACIAL 
Ficha 675 ---------------------------------------R$ 89.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e Cidadania
20.001.08.244.0021.2.055.339030.01 – Material de Consumo 
VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 
Ficha 596 ---------------------------------------R$ 5.000,00
Programa 15 – Políticas para Desenvolvimento das Artes, da Cultura e da Economia Criativa
15.001.13.392.0015.1.010.339036.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
IX - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER 
Ficha 245 ---------------------------------------R$ 218.036,62
Programa 07 – Fomento ao Esporte e Lazer
06.001.27.811.0007.2.001.449052.01 – Equipamentos e Material Permanente
X - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO 
Ficha 684 ---------------------------------------R$ 5.000,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.001.11.334.0029.1.020.339030.01 – Material de Consumo 
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XI - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO 
Ficha 685 ---------------------------------------R$ 10.000,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.001.11.334.0029.1.020.339032.01 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
XII - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO 
Ficha 687 ---------------------------------------R$ 40.000,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.001.11.334.0029.1.020.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
XIII - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO 
Ficha 693 ---------------------------------------R$ 8.000,00
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
20.001.11.334.0029.2.001.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
XIV - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO 
Ficha 697 ---------------------------------------R$ 27.207,50
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.001.11.334.0029.2.023.335039.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
XV - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Ficha 281 ---------------------------------------R$ 400.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no Município
07.001.10.122.0008.2.001.339139.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
XVI - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL 
Ficha 711 ----------------------------------------R$ 60.000,00
Programa 34 – Políticas Públicas para Garantia do Bem-Estar Animal
22.001.18.604.0034.2.047.339030.01 – Material de Consumo
XVII - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL 
Ficha 714 ---------------------------------------R$ 260.000,00
Programa 34 – Políticas Públicas para Garantia do Bem-Estar Animal 22.001.18.604.0034.2.047.339039.01 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
XVIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM-ESTAR ANIMAL 
Ficha 718 ---------------------------------------R$ 115.000,00
Programa 34 – Políticas Públicas para Garantia do Bem-Estar Animal 22.001.18.604.0034.2.047.449052.01 – 
Equipamentos e Material Permanente
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 3º decorrem da anulação parcial do saldo 
das dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do que dispõe o inciso III do §1º do artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 511 ----------------------------------------R$ 251.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2.051.339030.01 – Material de Consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 550 ---------------------------------------R$ 500,00
Programa 24 – Fomento Agropecuário
12.001.20.605.0024.2.065.339014.03 – Diárias - Civil
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 552 ---------------------------------------R$ 500,00
Programa 24 – Fomento Agropecuário
12.001.20.605.0024.2.065.339036.03 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 554 ---------------------------------------R$ 500,00
Programa 24 – Fomento Agropecuário
12.001.20.605.0024.2.065.339093.03 – Indenizações e Restituições
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 555 ---------------------------------------R$ 1.000,00
Programa 24 – Fomento Agropecuário
12.001.20.605.0024.2.065.339139.03 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 556 ---------------------------------------R$ 41.000,00
Programa 24 – Fomento Agropecuário
12.001.20.605.0024.2.065.449051.03 – Obras e Instalações
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 557 ---------------------------------------R$ 48.000,00
Programa 24 – Fomento Agropecuário
12.001.20.605.0024.2.065.449052.03 – Equipamentos e Material Permanente
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IGUALDADE RACIAL
Ficha 673 ---------------------------------------R$ 129.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e Cidadania
20.001.08.244.0021.2.055.3335039.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E IGUALDADE RACIAL
Ficha 677 ---------------------------------------R$ 209.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e Cidadania
20.001.08.244.0021.2.055.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
X - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 356 ---------------------------------------R$ 128.596,62
Programa 05 – Sistema Integrado de Desenvolvimento e Inovação Sustentáveis - SIDIS
08.001.19.126.0005.1.015.449052.01 – Equipamentos e Material Permanente 
XI - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 224 ---------------------------------------R$ 94.440,00
Programa 26 – Orçamento Público Sustentável
05.001.04.123.0026.2.056.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
XII - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Ficha 637 ---------------------------------------R$ 73.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientais e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2.033.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
XIII - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO 
Ficha 698 ---------------------------------------R$ 17.207,50
Programa 29 – Fomento ao Emprego e Renda
21.001.11.334.0029.2.023.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
XIV - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Ficha 271 ---------------------------------------R$ 100.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no Município
07.001.10.122.0008.2.001.339036.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
XV - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Ficha 274 ---------------------------------------R$ 150.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no Município
07.001.10.122.0008.2.001.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
XVI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Ficha 277 ---------------------------------------R$ 20.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no Município
07.001.10.122.0008.2.001.339040.01 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
XVII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Ficha 282 ---------------------------------------R$ 70.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no Município
07.001.10.122.0008.2.045.319011.01 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
XVIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Ficha 251 ---------------------------------------R$ 60.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no Município
07.001.10.122.0008.1.017.449051.01 – Obras e Instalações
XIX - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Ficha 345 ---------------------------------------R$ 40.000,00
Programa 34 – Políticas Públicas para Garantia do Bem-Estar Animal 07.001.18.604.0034.2.047.449052.01 – 
Equipamentos e Material Permanente
XX - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Ficha 340 ---------------------------------------R$ 245.000,00
Programa 34 – Políticas Públicas para Garantia do Bem-Estar Animal 07.001.18.604.0034.2.047.339039.01 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
XXI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Ficha 336 ---------------------------------------R$ 150.000,00
Programa 34 – Políticas Públicas para Garantia do Bem-Estar Animal 07.001.18.604.0034.2.047.339030.01 – Material 
de Consumo
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 2022-2025 e LDO 2022, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 5 de outubro de 2022, 170º Ano de Fundação e 128º ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021

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

Processo
Administrativo: (1DOC) 1906.01.518/2022.44

Processo
Licitatório: (Dispensa) nº 07/2021.

Modalidade: Cotação nº 07/2021.

Objeto:
Contratação de API oficial do WhatsApp Enterprise para atendimento receptivo e ativo, em 
média de 1.500 (mil e quinhentas) sessões de atendimento de 24h/mês.

Contratada: ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.
Documento (CNPJ): 14.096.190/0001-05
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SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 08/06/94, justificamos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de interesse público.
# CREDOR Nº 0698712 – Ponto Forte Construções e Empreendimentos Eireli.
Valor: R$ 2.435.777,31
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços essenciais desta autarquia.
Publicada por afixação no local de costume, e pela imprensa local.
João Marcelino Ruiz – Diretor do Dep. Administrativo Financeiro e de Pessoal
Nicanor Batista Junior – Superintendente
Extrato de Portaria nº 131 de 05/10/2022 – Considerando o requerimento, protocolado junto a recepção da sede do 
SeMAE, solicitando a exoneração a pedido da servidora LÍVIA MARIANI CORRÊA, Agente de Saneamento, matrícula 
732, sendo o último dia trabalhado em 04 de outubro de 2022. R E S O L V E: ART. 1º Exonerar a pedido, a servidora 
LÍVIA MARIANI CORRÊA, matrícula 732, cargo de Agente de Saneamento, então lotada no DEPARTAMENTO DE 
SISTEMA DE ÁGUA do SeMAE. ART. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeito a partir 
de 05 de outubro de 2022.
S.J. Rio Preto, 05.10.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
2º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2019-SEMAS.
Processo Administrativo nº 01/2019 / Dispensa de Chamamento Público.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como 
do art. 50, inciso I, do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, torna público o extrato do aditivo que 
entre si celebram o município de São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social 
e o Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância – CRAMI, para prorrogação da vigência do Termo e 
ainda uma revisão do Plano de Trabalho anexo do Termo de Colaboração, considerando o aperfeiçoamento do serviço 
e o melhor atendimento aos usuários. 
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a execução do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e 
do Programa de Guarda Subsidiada, objetivando promover o acolhimento familiar de crianças e adolescentes do 
município de São José do Rio Preto aos quais foi aplicada medida de proteção e foram afastadas temporariamente  
de sua família de origem,  por motivo de abandono ou violação de direitos, cujas famílias ou responsáveis encontrem-
se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, no âmbito da Rede de Proteção 
Social Especial - Sistema Único da Assistência Social do Município.
VALOR DO ADITIVO: Até R$ 924.770,00 (novecentos e vinte e quatro mil, setecentos e setenta reais), com recurso 
municipal conforme previsto nos Cronogramas de Desembolso e Planos de Aplicação, constantes no Plano de Trabalho 
aprovado, bem como estimativa de impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador de despesas, anexos 
do processo.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 1º de outubro de 2.022 a 29 de fevereiro de 2024.  
DATA DA ASSINATURA:  28 de setembro de 2022.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni-CRESS nº 31.943-Secretária M. de Assistência Social
Marcelo Adriano Ingraci Barboza – Presidente do Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância – CRAMI.

Extrato de portaria n°003/22 CGCM de 18 de março de 2022, publicada em diário oficial em 19 de março de 2022 
ref. ao  Processo Administrativo Disciplinar 003/22 CGCM/SMTTS: o Sr. SMTTS por meio de despacho saneador,  
visando garantir o contraditório e ampla defesa determinou: Oitiva de testemunhas; Novo interrogatório dos indiciados; 
Sendo posteriormente concedido a defesa novo prazo, nos termos do art. 60 da LCM 664/21 e Realização de novo 
relatório conclusivo, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, a luz do art. 63 da LCM 664/21, surtindo seus efeitos a 
partir desta data.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 265/2022 A Secretária Municipal de Educação Fabiana Zanqueta de Azevedo, no uso das 
atribuições que a legislação lhe confere, considerando a análise feita pelo Supervisor de Ensino, expede a presente 
Portaria de Homologação dos Planos de Trabalho de 2022, das Unidades Escolares Municipais de Educação Especial:  
Gato de Botas – Centro Municipal Educacional Especializado de Avaliação e Atendimento Interdisciplinar, CAEEC 
Profa. Odete Nassif Gabriel. CEMA – Maria Lúcia de Oliveira. São José do Rio Preto, 04 de outubro de 2022. Fabiana 
Zanqueta de Azevedo - Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 266/2022 A Secretária Municipal de Educação Fabiana Zanqueta de Azevedo, no uso das 
atribuições que a legislação lhe confere, considerando a análise feita pelo Supervisor de Ensino, expede a presente 
Portaria de Homologação dos Planos Escolares de 2022, das Unidades Escolares Parceiras: EEI Irmã Estelita, EEI 
Maria Inês Arnal, EEI Maria Inês Arnal- Extensão João Paulo II, EEI Noêmia Borin Raduan, EEI Santa Catarina 
Labouré, EEI Irmã Julieta, EEI Amélia Balbo Sacchetin, EEI Irmã Izaltina Maria, EEI Márcia Affini Bagdasaryan, EEI 
Formosa, EEI Raquel Veronezzi Marques da Silva, EEI Caminheiros do Além, EEI Maria Luiza de Oliveira, EEI Maria 
Marcolina da Costa Faria. São José do Rio Preto, 04 de outubro de 2022. Fabiana Zanqueta de Azevedo -Secretária 
Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 267 /2022 A Secretária Municipal de Educação Fabiana Zanquetta de Azevedo, no uso das 
atribuições que a legislação lhe confere, considerando a análise feita pelo Supervisor de Ensino, expede a presente 
Portaria de Homologação dos Planos Escolares de 2022, das Unidades Escolares Municipais de Ensino Fundamental: 
EM Prof. Riscieri Berto, EM Prof. Walfredo de Andrade Fogaça, EM Prof. Silvio de Melo, EM Dr. João Jorge Sabino, 
EM Dep. Arlindo dos Santos, EM Prof. Ademir Dib, EM Prof. Oscar Arantes Pires, EM Prof. Ezequiel Ramos, EM 
Cyrino Vaz de Lima, EM Dr. Cenobelino de Barros Serra, EM Prof. Dr. Antonio Espada Filho, EM Paul Percy Harris, EM 
Prof. Daud Jorge Simão, EM Flávio Fasanelli Rodrigues, EM Dep. Sylvio Benito Martini, EM Vera, EM Prof. Cleophas 
Beltran Silvente, EM Roberto Jorge, EM Dr. Ruy Nazareth, EM Luiz Jacob, EM Darcy Ribeiro, EM Prof. Rubens Cintra 
Damião, EM Dr. Norberto Buzzini, EM Prof. Francisco Felipe Caputo, EM Prof. Adherbal Abrão dos Santos, EM Dr. 
Wilson Romano Calil, EM Prof. Dr. Halim Atique, EM Alberto José Ismael, EM Álvaro LuizAngeloni, EM Prof. Amaury de 
Assis Ferreira, EM Antônio de Souza, EM Antonio Teixeira Marques, EM Profa. Carmen Nelita Anselmo Vettorazo, EM 
Profa. Guiomar Maia, EM Profa. Iêda de Seixas Souza, EM Joana Casagrande Vinha, EM Prof. João José Féris, EM 
Dr. José Maria Rollemberg Sampaio, EM Profa. Lydia Sanfelice, EM Michel Pedro Sawaya, EM Prof. Oldemar Stobbe, 
EM Profa. Olga Mallouk Lopes da Silva, EM Profa. Regina Mallouk, EM Profa. Yolanda Ferrari Vargas.São José do Rio 
Preto, 04 de outubro de 2022. Fabiana Zanquetta de Azevedo -Secretária Municipal de Educação

PORTARIA SME Nº 270/2022 -A Secretária Municipal de Educação Fabiana Zanqueta de Azevedo, no uso das 
atribuições que a legislação lhe confere, considerando a análise feita pelo Supervisor de Ensino, expede a presente 
Portaria de Homologação dos Planos Escolares de 2022, das Unidades Escolares Municipais de Educação Infantil: 
EM Menino Jesus, EM Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, EM Anázia José Bolçone, EM Profa. Maria Faria de 
Vasconcelos, EM Eurides Garcia Garcia, EM Dep. Antônio de Pádua Perosa, EM Sylvia Purita, EM Príncipe Encantado, 
EM Prof. Júlio de Faria Souza Júnior, EM Fada Azul, EM Luci Aparecida Zainum Hage, EM Pinóchio, EM Dr. Lotf João 
Bassitt, EM Prof. Manoel Antunes, EM Tacla Saide Benetti, EM Silvia Covas, EM Dom José Joaquim Gonçalves, 
EM Neuza Castro Buzzini, EM Sítio do Pica-Pau Amarelo, EM Engº Carlos Milanesi, EM Profa. Elizabete Caballero, 
EM Zilda Natel, EM Vereado Sérgio Camargo, EM Orlando Guareschi, EM Meu Amor, EM Soldadinho de Chumbo, 
EM Irmã Dulce, EM Letícia Di Lourenzo Arroyo, EM Irmã Martha Maria, EM Celeste Maria de Almeida Gouveia, EM 
Orestes Quércia, EM Profa. Anna Mantovani Andrade, EM Profa. Aparecida Homsi Salles Cunha, EM Dr. José Barbar 
Cury, EM Profa. Jacy Salles da Silva, EM Castelo do Bosque, EM Chapeuzinho Vermelho, EM Peter Pan, EM Prof. 
Laerte Teixeira da Costa, EM Georgina Atra Hawilla, EM Daisy Rollemberg Trefíglio, EM Saci Pererê, EM Dunalva do 
Amaral Farath, EM Mônica e Cebolinha, EM Profa. Célia Homsi de Melo, EM Agostinho Brandi, EM Modesto Rodrigues 
Marques, EM Michel Pedro Sawaya, EM Beatriz de Carvalho Seixas, EM Cinderela, EM Neide Egéa Laguna, EM Prof. 
Clóvis Sanfelice, EM Oswaldo de Carvalho, EM Bosque Encantado, EM Paulo José Fróes, EM Profa. Luzia Aparecida 
Penha dos Santos, EM Cachinhos de Ouro, EM Lourival Pires Fraga, EM Orlando Guareschi, EM A Bela Adormecida, 
EM Raio de Sol, EM Israel Cestari, EM Amália Senir Lisboa Pontes Gestal, EM Zumbi dos Palmares, EM Rita Mendes 
Mambreu, EM Flávio Scrignoli, EM Profa. Elvira de Guzzi, EM Adelaide Kauam Medina, EM Joãozinho e Maria, EM 
Maria Emmelina Roquette Verdi, EM Ana Mendes de Oliveira Castro Paes, EM Graciliano Ramos, EM Nice Beolchi 
Nunes Ferreira, EM Chafic Balura, EM Pato Donald, EM Décio Monzoni Lang, EM Grácia Maria da Silva Bortoleto, 
EM Pantera Cor-de-Rosa, EM Céu Encantado, EM Jandira Caetano Ribeiro, EM Prof. Odair Aluízio Tortorello, EM Ilda 
Barbosa dos Santos, Em Adelício Teodoro, EM Osni Assis Pereira.São José do Rio Preto, 04 de outubro de 2022. 
Fabiana Zanqueta de Azevedo -Secretária Municipal da Educação

Secretaria Municipal de Educação
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESTAGIÁRIOS DE PEDAGOGIA 
EDITAL SME Nº 006/2022
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES
A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, por sua Secretária Municipal, 
Fabiana Zanquetta de Azevedo, no uso de suas atribuições legais, torna público que, foram PRORROGADAS as 
inscrições do Processo Seletivo para Estagiários – Edital SME nº 006/2022, até às 23h59 do dia 20 de outubro de 
2022.
São José do Rio Preto, 05 de outubro de 2022.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação

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

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO
CONDOMINIO EDIFICIO 
RESIDENCIAL TATIANE 00963/19 2019000204450 AIF-M-C 000197

HENRICK JEAN DIAS 00961/19 2019000202410 AIF-M-C 00196

RUTE CARDOSO CONCEICAO 00997/19 2019000219222 AIF-M-C 00199

EDITAL DE RECURSOS DE AUTOS DE PENALIDADE DEFERIDOS

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO
CECILIA MARIA DA SILVA 
12900151805 01296/20 2021000051504 AIP-S-H 000219

S A RIO PRETO COMERCIO DE 
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME 01508/20 2021000077680 AIP-A-N 000349

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA

Valor estimado: R$ 8.190,00 (oito mil, cento e noventa reais).
Vigência: 12 meses, de 07/10/2022 até 06/10/2023.
Data de Assinatura: 05/10/2022.



  | A9DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quinta-feira, 06 de outubro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

LAMPIAO VEICULOS EIRELE ME 01467/20 AIP-S-D 000321

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR NOTIFICAÇÃO

ANDERSON NUNES DE 
ASSIS 36734010848 02425/20

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

CENTAVOS)
NRM-A-L 000229

ANDRE LUAN SALOMAO 
PRACONI 02410/20

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

CENTAVOS)
NRM-S-V000092

CAIO UBIRATAN ALMEIDA 
LOPES 46828682840 02418/20

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

CENTAVOS)
NRM-A-L 000227

CASA DE CARNES E 
MERCEARIA SILVA RIO 
PRETO LTDA ME

02442/20
3.777,60 (TRÊS MIL, SETECENTOS E 

SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA 
CENTAVOS)

NRM-A-L 000230

CENTRO TERAPEUTICO 
AGUA VIVA LTDA 01522/20 1.807,20 (UM MIL, OITOCENTOS E SETE 

REAIS E VINTE CENTAVOS)
NRM-S-D 
000203

CLINICA TERAPEUTICA 
FEDERALI LTDA 01421/19 5.036,80 (CINCO MIL E TRINTA E SEIS 

REIAS E OITENTA CENTAVOS0
NRM-S-D 
000204

COMUNIDADE 
TERAPEUTICA SURIEL 01954/19

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

CENTAVOS)
NRM-S-V 000094

DANIEL TOMIO MOURA 
NAKAI 02423/20

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

CENTAVOS)
NRM-S-V 000091

GABRIELA RODRIGUES 
BICUDO DA ROCHA 02175/20

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

CENTAVOS)

NRM-S-D 
000189

GEAN TEODORO DOS REIS 
SERV FESTA ME 02404/20 4.407,20 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS 

E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) NRM-A-L 000225

GIULIA MENDONÇA 
SCANDIUZZI 02176/20

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

CENTAVOS)

NRM-S-D 
000188

HUMBERTO RICARDO 
MOSCARDO 34360406819 02403/20 6.296,00 (SEIS MIL, DUZENTOS E 

NOVENTA E SEIS REAIS) NRM-A-L 000226

IAN SILVEIRA MARTINS 
SILVA 02170/20

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

CENTAVOS)

NRM-S-D 
000194

IVAN VILELA DA SILVA 
JUNIOR 02179/20

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

CENTAVOS)

NRM-S-D 
000187

JEREMIAS MACIEL BASTOS 02171/20
1.259,20 (UM MIL, DUZENTOS E 

CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE 
CENTAVOS)

NRM-S-D 
000193

LORENZO SOUZA PADILHA 02422/20
1.259,20 (UM MIL, DUZENTOS E 

CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE 
CENTAVOS)

NRM-S-V 000090

LOTERICA OLIVEIRA RIO 
PRETO LTDA ME 01437/20 1.204,80 (UM MIL, DUZENTOS E QUATRO 

REAIS E OITENTA CENTAVOS) NRM-S-V 000093

MATHEUS GALLO BALIEIRO 
PEREIRA 02169/20

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

CENTAVOS)

NRM-S-D 
000195

PACHECO E MAZONI LTDA 
ME 01961/19 25.184,00 (VINTE E CINCO MIL CENTO E 

OITENTA E QUATRO REAIS) NRM-S-V 000095

RAPHAEL DA SILVA 
COELHO 43671563893 02199/20

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

CENTAVOS)
NRM-A-L 000228

SHEYLA SANTANA DE 
SOUZA 01995/19

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

CENTAVOS)
NRM-S-V 000096

WILSON ANTONIO LUIZ DA 
COSTA 01968/19

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

CENTAVOS)

NRM-S-D 
000205

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO CANCELADOS E ARQUIVADOS

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
S A RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 
ME 01508/20 AIF-A-N 000236

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

CECILIA MARIA DA SILVA 12900151805 01296/20 AIF-S-H 000119

CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL TATIANE 00963/19 AIF-M-C 000197

FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA 00483/19 AIF-P-C 000052

FERREIRA LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI 01409/19 AIF-M-C 000200

HENRICK JEAN DIAS 00961/19 AIF-M-C 00196

LAMPIAO VEICULOS EIRELE ME 01467/20 AIF-S-H 000153

LEMES & FREITAS DROGARIA LTDA ME 00740/17 AIF-P-M 000220

PHYTOCA COSMETICOS LTDA ME 00223/18 AIF-P-C 000034

RUTE CARDOSO CONCEICAO 00997/19 AIF-M-C 00199

São José do Rio Preto, 06 de Outubro de 2022.
Karina Elias de Souza
Gerente da Vigilância Sanitária
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CONVOCAÇÃO 

 

Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, que será 

realizada no dia 11/10/2022, terça-feira, virtualmente através de plataforma on-line no seguinte link: 

https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada 

o número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será 

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

 

INFORMES: 

I. Informes da Mesa Diretora - Antonio Fernando de Araújo; 

 

ORDEM DO DIA: 

 

I. Apresentação e discussão da proposta relacionada à otimização do Sistema de Transporte  da Secretaria 

Municipal de Saúde; 

II. Apresentação e discussão das providências tomadas em relação aos prejuízos causados pela lentidão 

e/ou indisponibilidade do sistema EMPRO SAUDE na rede de serviços do município; 

III. Apresentação e discussão sobre a criação de um serviço de referência de saúde mental específico para 

atendimento de profissionais de saúde da rede de serviços do município. 

 

 

São José do Rio Preto, 5 de outubro de 2022. 

 

 

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 
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Prefeitura Municipal de 
Mirassolândia

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES TORNA PUBLICO OS 
CONTRATOS ABAIXO IDENTIFICADOS:

Contrato Data
Assinatura

Contratado Vencimento Valor Objeto Resumido

26/2022 9/8/2022 CRISTINA FILOMENA 
SAYEG SANTOS - ME

4/7/2023 R$ 152.257,47 PRORROGACAO 
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 
SETOR SOCIAL

27/2022 9/9/2022 CRISTINA FILOMENA 
SAYEG SANTOS - ME

9/9/2022 R$ 90.026,01 PRORROGACAO 
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 
SETOR SOCIAL

28/2022 9/9/2022 POSTO DA PRACA DE 
MIRASSOLANDIA EPP

1/31/2023 R$ 109.681,25 ADITIVO DE COMBUSTIVEL

29/2022 9/20/2022 POSTO DA PRACA DE 
MIRASSOLANDIA EPP

1/31/2023 R$ - REALINHAMENTO DE 
PREÇOS DE COMBUSTIVEIS

30/2022 9/23/2021 MEDPLAM PELARIN & 
PELARIN A. MEDICA 
S/S LTDA

9/24/2023 R$ 1.926.206,11 PLANTOES MEDICOS

31/2022 9/23/2021 SINEZIO FERREI-
RA DOS SANTOS 
68982119515

9/24/2023 R$ 32.400,00 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS - PREFEITA MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 30 DE 
SETEMBRO DE 2022

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES TORNA PUBLICO OS 
AJUSTES DE CONTRATOS ABAIXO IDENTIFICADOS:

Contrato Data Assinatura Contratado Vencimento Valor Objeto

80/2022 9/30/2022 SUPERMERCADO FLEURY LTDA 9/29/2023 R$ 498.738,50 ALIMENTOS

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS - PREFEITA MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 30 DE
SETEMBRO DE 2022

         
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
BOSQUE DAS LARANJEIRAS – BADY BASSITT 

 
Pela "Promessa Particular de Venda e Compra de Lote Urbano e Outras Avenças", celebrado com a firma loteadora 

BOSQUE DAS LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – SPE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
13.764.821/0001-46, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2000, Loja 01 a 04 Torre “A”, Sala 
B-5, em São Jose do Rio Preto/SP; 

- em 06 de julho de 2020, com MICHEL CLERCIUS, haitiano, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 
822100334 DPFDF e CPF nº 700.021.532-11, que residia na Rua João Ferreira Leite, nº 395, Bairrio: Jardim Santo Antonio, 
na cidade de Cajobi/SP, CEP 15410-000, se comprometeu a adquirir o lote 12, da quadra 01, 

- em 05 de outubro de 2020, com VIRGINIA CONDORI EQUISE, boliviana, solteira, portadora do registro nacional 
estrangeiro RNE nº V818032-7 CGPI/DIREX/DPF e CPF nº 237.100.518-51, que residia na Rua Etore Lourencato, nº 302, 
Jardim Tropical, na cidade de Bady Bassitt/SP, CEP 15115-00, se comprometeu a adquirir o lote 11 da quadra 04, do 
loteamento BOSQUE DAS LARANJEIRAS - BADY BASSITT sito em Bady Bassitt-SP, objeto do R.004/118.534 do 1º 
Registro de Imóveis da comarca de São José do Rio Preto/SP, sendo que todos os compromissários retros referidos 
atualmente se encontram em lugar ignorado. 
 

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

em atraso com a liquidação das seguintes prestações, a saber: 
 
I. MICHEL CLERCIUS, com 20 parcelas do plano de pagamento (04/2021 a 09/2022), mais os correspondentes 

acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um débito de R$ 
16.463,37; 

II. VIRGINIA CONDORE EQUISE, com 22 parcelas do plano de pagamento (01/2021 a 09/2022), mais os 
correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 16.668,22; 

Nestas condições ficam os senhores(as) supramencionados NOTIFICADO(S) de que o não pagamento do débito 
supra, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente edital, acrescido das prestações que se vencerem 
no referido prazo, além dos juros complementares e das despesas desta notificação e respectivo edital, implicará na 
rescisão automática do contrato, nos termos do que dispõe a cláusula 8ª do contrato e o art. 32 da Lei 6.766, de 19/12/79. 

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

Bady Bassitt - SP, 30 de setembro de 2022 

 

 

BOSQUE DAS LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – SPE LTDA 

D4Sign e2716cc9-9997-4e2c-bdc1-1edf516f3202 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

         
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
JARDIM DOS IPÊS - POTIRENDABA 

 
Pela "Promessa Particular de Venda e Compra de Lote Urbano e Outras Avenças", celebrado com a loteadora 

MORETTI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 20.411.085/0001-08, com sede na 
Avenida Barão do Rio Branco, 406, Centro em Potirendaba - SP, e com a firma desenvolvedora 1009 JARDIM DOS IPÊS 
– POTIRENDABA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.350.429/0001-16, com 
sede na avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira nº 2000, Loja 01 a 04 Torre “A”, Sala D-9 em São Jose Do 
Rio Preto/SP; 

- em 03 de outubro de 2017, com DANIELA CRISTINA MOURA, brasileira, divorciada, portadora da cédula de 
identidade RG nº 28519770-8 e CPF nº 187.980.278-32 que residia na Rua Tupi, nº 318, Bairro: Santa Cecília, na cidade 
de São Paulo/SP, CEP 01233-000, se comprometeu a adquirir o lote 03, da quadra 425, 

- em 02 de agosto de 2019, com RODOLFO PANDOLFO BISCA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de 
identidade RG nº 19983577 SSP/SP e CPF nº 272.409.138-80 que residia na Rua Duque de Caxias, nº 148, apartamento 
102, Bairro Jardim Bela Vista, na cidade de Santo André/SP, CEP 09041-380, se comprometeu a adquirir o lote 12, da 
quadra 428, 

- em 02 de agosto de 2019, com RODOLFO PANDOLFO BISCA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de 
identidade RG nº 19983577 SSP/SP e CPF nº 272.409.138-80, que residia na Rua Duque de Caxias, nº 148, apartamento 
102, Bairro Jardim Bela Vista, na cidade de Santo Andre/SP, CEP 09041-380, se comprometeu a adquirir o lote 13, da 
quadra 428, 

- em 09 de setembro de 2017, com LUAN TEIXEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade 
RG nº 47193145-7 e CPF nº 397.779.568-60, que residia na Edgard Belini, nº 575, Bairro Cohab II, na cidade de 
Potirendaba/SP, CEP 15105-000, se comprometeu a adquirir o lote 03, da quadra 429, 

- em 18 de agosto de 2017, com MARCILIO DONIZETE JOSE NOGUEIRA, brasileiro, separado judicialmente 
portador da cédula de identidade RG nº 28850132-9 SSP/SP e CPF nº 260.653.068-35, que residia na crt 094b 670, 204 
ch confiança, Centro, na cidade de Potirendaba/SP, CEP 15105-000, se comprometeu a adquirir o lote 13 da quadra 431, 
do loteamento JARDIM DOS IPÊS - POTIRENDABA sito em Potirendaba-SP, objeto do R.08/1.446 do Oficial de Registro 
de Imóveis de Potirendaba, sendo que todos os compromissários retros referidos atualmente se encontram em lugar 
ignorado. 

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

em atraso com a liquidação das seguintes prestações, a saber: 
 
I. DANIELA CRISTINA MOURA, com 33 parcelas do plano de pagamento (01/2020 a 09/2022), mais os 

correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 5ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 17.600,28; 

II. RODOLFO PANDOLFO BISCA, com 18 parcelas do plano de pagamento (06/2021 a 09/2022), mais os 
correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 5ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 9.077,64; 

III. RODOLFO PANDOLFO BISCA, com 18 parcelas do plano de pagamento (06/2021 a 09/2022), mais os 
correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 5ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 8.893,39; 

IV. LUAN TEIXEIRA DA SILVA, com 07 parcelas do plano de pagamento (04/2022 a 09/2022), mais os 
correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 5ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 3.322,60; 

V. MARCILIO DONIZETE JOSE NOGUEIRA, com 19 parcelas do plano de pagamento (05/2021 a 09/2022), mais 
os correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 5ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando 
um débito de R$ 9.592,59; 

Nestas condições ficam os senhores(as) supramencionados NOTIFICADO(S) de que o não pagamento do débito 
supra, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente edital, acrescido das prestações que se vencerem 
no referido prazo, além dos juros complementares e das despesas desta notificação e respectivo edital, implicará na 
rescisão automática do contrato, nos termos do que dispõe a cláusula 5ª do contrato e o art. 32 da Lei 6.766, de 19/12/79. 

Na hipótese de não purgação da mora, com a consequente rescisão automática do contrato, ficam desde já 
cientificados os notificados de que deverão entrar em contato com o departamento de contratos das notificantes, pelo 
telefone/WhatsApp (17) 3354-1500, para verificação e recebimento de eventual valor de restituição parcial de parcelas 
pagas.     Potirendaba - SP, 30 de setembro de 2022 
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SOCIAL
#DIÁRIODOBOB 

NOVOS NOMES
Em razão do episódio, Rodrigo convidou e nomeou Tarcila Reis 
Jordão para o cargo de secretária de Projetos e Ações Estraté-
gicas. Tarcila impressiona pelo currículo: é doutora em Direito 
Público pela Sciences Po Paris, mestre em Direito Público pela 
Universidade Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) e mestre em Políti-
ca Comparada pela London School of Economics and Political 
Sciences (LSE).

AÇÃO IMEDIATA
Sem demora, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, de-
mitiu e já substituiu secretários de sua administração ligados 
ao antecessor João Doria que não gostaram do seu apoio decla-
rado à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Muito embora 
tenha saído da política e seja apontado como responsável dire-
to pela derrocada do PSDB em São Paulo, Doria pretendia que 
o governador Rodrigo Garcia continuasse seguindo sua “orien-
tação política”, assumindo neutralidade no segundo turno. O 
Dória realmente não conhece o Rodrigo.

QUE PALHAÇADA!
O humorista e deputado federal Tiririca quase não conseguiu 
se eleger para o quarto mandato como deputado federal, foi o 
menos votado dos eleitos pelo estado de São Paulo com apenas 
71.754 votos. Tiririca que foi o deputado mais votado pelo esta-
do em 2010 com 1.348.295 (6,35%) de votos, a segunda maior 
votação da história da política. Nem tudo que reluz é ouro!

HOMEM DE CONFIANÇA
O novo secretário de Desenvolvimento Econômico nomeado 
pelo governador é Bruno Caetano, advogado, sociólogo e mes-
tre em Ciência Política pela USP. Atuou como assessor espe-
cial do prefeito de São Paulo e como subsecretário de Gestão 
Estratégica da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo. 
Detalhe final. O apoio a Bolsonaro foi “costurado” também pelo 
deputado Geninho Zuliani (União Brasil), candidato a vice na 
chapa de Rodrigo.

CORRENTES ATADAS
O encontro de Jair Bolsonaro (PL) com Rodrigo Garcia (PSDB) 
para acertar apoio no 2º turno, foi sacramentada durante al-
moço do governador de São Paulo com o ministro Ciro Noguei-
ra (Casa Civil). O articulador político ligou para o presidente 
e o colocou ao telefone com Garcia, e acertaram o encontro. 
Concluíram que não havia tempo a perder.

CÉLIA UMA LEOA
Já Célia Leão será a nova secretária de Desenvolvimento Social, 
também dona de elogiado currículo. Formada em direito pela 
PUC Campinas, ela foi vereadora e deputada estadual por sete 
mandatos na Assembleia Legislativa de São Paulo. Célia tam-
bém já foi corregedora da Assembleia Legislativa de São Paulo 
e membro das Comissões de Assuntos Desportivos, de Ciência 
e Tecnologia, de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle.

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

 Sábado com 
showzaço na city
Um dos shows mais espera-
do do ano chega a Rio Preto 
no próximo sábado, dia 8, no 
Recinto da Expo, para a co-
memoração dos 50 anos de 
carreira de umas das duplas 
mais conhecidas do Brasil, 
Chitãozinho & Xororó. Eles 
se juntam aos amigos Zezé 
di Camargo & Luciano, que 
somam 30 anos de carreira. 
O quarteto produziu o mega 
show “80 a Festa”. O empre-
sário Hugo Pastel e Victor 
Miranda, avisam que o even-
to conta com pista, mesas e 
camarote.  A noitada prome-
te ser inesquecível aos fãs 
dos cantores. Ingressos em 
Guichê Live e Óticas Carol.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
 O amor jamais morre de morte 
natural. Geralmente morre de 

sede porque nos esquecemos da 
fonte.  Sorria, beba muita água e 

seja feliz!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Convidados vips.  
Sempre elegantes, a 
médica Dra. Angela 

Cristina Jalles, o 
marido, Luiz Fer-

nando Jalles, empre-
sário, sócio proprie-

tário responsável 
pela área financeira 

do Riopreto Sho-
pping Center, e a 

filha, Ana Paula Jal-
les, recém formada 
em Administração, 

em “Private Din-
ner”, luxuoso jantar 
para comemorar os 

10 anos da marca 
francesa Van Cleef 
& Arpels no Brasil, 

que agitou socialites 
no Rosewood Hotel, 
em São Paulo, dias 

atrás
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DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

FICA A DICA. A cantora Marisa Monte se apresenta em 
Rio Preto, com a turnê "Portas", dia 12 de novembro, no Centro 
Regional de Eventos, e os ingressos já estão disponíveis na 
Carmeli Joalheria, no Riopreto Shopping. A turnê estreou em 
São Paulo, foi para os Estados Unidos e de volta ao Brasil. 

PRÓXIMO DOMINGO, tem almoço Caipira, com buf-
fet especial caipira, vaca atolada, leitoa a passarinho, polen-
ta e outras delícias, além de música com a dupla Dioran & 
Dioracy. O evento começa a partir das 12 horas, no bar aperi-
tivo do Automóvel Clube. Mais detalhes: (17) 3214-7211.

O RESTAURANTE Coco Bambu, no Shopping Iguatemi, 
recebe no próximo dia 16 de outubro, às 19h, um evento inédi-
to na rede, a turnê “Não me cobre coerência”, do comediante 
Diogo Portugal.

APÓS O SUCESSO do primeiro Bazar Solidário em prol 
do Projeto Aquarela Estoril, a ação social ganha uma segunda 
edição que será realizada neste sábado, dia 8, das 9h às 20h, 
no Plaza Avenida Shopping, em frente à Praça de Eventos. 

A CERIMÔNIA de lançamento da Expo 2022 – Festival 
da Viola, foi ontem no Gabinete do Prefeito Edinho Araújo, 
com a presença da imprensa local e convidados.

SÁBADO COM MÚSICA de Rua no Barbecue, no co-
ração da Redentora, a partir das 15 horas, em frente a BBQ. 
Show com G PLAY.

QUE MARAVILHA! Construtora lança novo condomínio 
de apartamentos na Zona Norte de Rio Preto. O Residencial Rio 
Mackenzie é o novo condomínio fechado da MRV no bairro, re-
gião em franca expansão na cidade.

O DIA DAS CRIANÇAS vai ser celebrado com muita 
diversão no Shopping Iguatemi. A programação especial ocu-
pará todo o shopping ao longo do dia 12 de outubro, com ofi-
cinas, brincadeiras e uma parada musical que promete fazer 
a alegria dos pequenos.

MUITO BACANA. Hot Beach em Olímpia, inaugura o 1.º 
espaço de Olímpia tematizado pela Chandon. Parque aquático 
ganha quatro cabanas VIPs com a assinatura da famosa mar-
ca de espumantes.

henriforne@gmail.com

 Lounge no show 
“80 a Festa”

O empresário Suélio Ribeiro, 
da indústria de cosméticos 
LA`BRIZZA, patrocinadora 
oficial do show 80 a Festa, 
das duplas Chitãozinho & 
Xororó, Zezé di Camargo & 
Luciano, vem com um lou-
nge de 15 metros. Tudo será 
produzido e idealizado para 
que seus convidados tenham 
uma maior conectividade 
com o showzaço, neste sába-
do, dia 8, a partir das 20h, no 
Recinto da Expo Rio Preto.

 Jantar
Árabe no M.L.
O Diretor de Assuntos Liba-
neses do Clube Monte Líba-
no, Toninho Aydar agendou 
para o próximo dia 22 de ou-
tubro, a partir das 21 horas, o 
tradicional “Jantar Árabe” em 
comemoração à Independên-
cia do Líbano. No cardápio: 
coquetel volante, mesa de de-
gustação, pratos quentes, do-
cês, bebida inclusa e cafeteria 
Império.  Apresentação Dan-
ça do Ventre e animação Ani-
sinho Concert Band. Adesões 
na secretaria do Clube Monte 
Líbano. Imperdível!

 Raizeiros
O Marin Eventos recebe no 
próximo dia 22 o show Raizei-
ros do cantor Nasar, a partir 
das 20h. No repertório mui-
tos sucessos já conhecidos pe-
los fãs de Rio Preto e região, 
além de novidades. Os ingres-
sos já podem ser adquiridos 
pelo site Ingresso Link que 
estão disponíveis em três se-
tores: Palco, Central e Avulso.


