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O Dia das Crianças é sempre muito esperado. Para Alexandre Dias, supervisor da Duli, 
loja referência do segmento, a data é motivo de empolgação no sentido de vendas. Ele 
fala que a expectativa é para ontem e hoje. “Estamos acostumados a ver que na última 
hora o movimento surpreende. O brasileiro tem essa mania”, fala.  CIDADES Pág.5

DIA DA PADROEIRA E DE GRATIDÃO

NOSSA SENHORA APARECIDA

A comemoração à Nossa Senhora Aparecida, nesta quarta-feira (12), começou dia 
3 com uma novena que terminou nesta terça-feira (11). Os devotos e fiéis que não 
têm condições de ir à Aparecida podem cumprir as promessas à Nossa Senhora na 
Basílica. A informação é do padre Fábio Dungue. A professora aposentada Aparecida 
Ferreira, 83 anos é devota desde a infância. ESPECIAL Pág.6

DIA DAS CRIANÇAS

Comércio abre 
hoje e aposta 
no aumento 
das vendas de 
última hora 

RIO PRETO

Briga de trânsito 
termina com
um motorista 
preso com arma

A DEIC de Rio Preto pren-
deu um motorista armado 
que ameaçou outro rio-pre-
tense em uma briga de trân-
sito na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima.  CIDADES  Pág.4

Convênio com Faceres amplia atuação

Um termo de cooperação científica assinado entre a Faceres e o Parque Tecnológico nesta terça-feira (11) 
vai permitir ao Centro Universitário desenvolver tecnologias, intercâmbio de pesquisadores, estudantes de 
graduação e pós-graduação e de professores, métodos e técnicas educacionais  entre outras atividades. 
CIDADES Pág.5

VERBA

Câmara aprova 
R$ 30 mil para 
convênio com 
Polícia Militar
A Câmara de Rio Preto 
aprovou por unanimidade 
na sessão desta terça-feira, 
11, a abertura de crédito no 
valor de R$ 30 mil para que 
a Prefeitura firme convênio 
com a Polícia Militar para 
uma série de ações proteti-
vas e de fiscalização na área 
ambiental. O projeto de 
autoria do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) foi aprovado 
em urgência quanto a lega-
lidade e mérito são analisa-
dos numa mesma votação. 
POLÍTICA  Pág.3

VOTAÇÃO

Crédito para 
novo hospital 
e R$ 40 mi para 
recape adiados
Dois projetos bastante 
aguardados acabaram sen-
do adiados e não tiveram 
votação durante sessão des-
ta terça-feira. O primeiro 
que permite ao prefeito Edi-
nho obter financiamento 
no valor de R$ 40 milhões 
para obras de recape na ci-
dade O outro projeto adiado 
também é de Edinho e pede 
abertura de crédito suple-
mentar de R$ 7,3 milhões 
para custear os serviços do 
Hospital Municipal da Re-
gião Norte. POLÍTICA  Pág.3

PREVIDÊNCIA

Mudanças na 
Riopretoprev 
passam por 
unanimidade
Por unanimidade foi apro-
vado projeto do Poder Exe-
cutivo que faz ampla rees-
truturação administrativa 
na Riopretoprev, o Regime 
Previdenciário Municipal. 
Serão criados novos cargos 
de agente previdenciário 
e prazos serão alterados, 
por exemplo. Com as mu-
danças, a entidade poderá, 
já no ano de 2023, buscar 
a certificação nível IV do 
Pró-Gestão de Regimes 
Próprios de Previdência 
Social. POLÍTICA  Pág.3

PARTEC URUPÊS

Polícia deflagra 
operação e 
prende quatro 
condenados
CIDADES Pág.4

HOMEM FORTE
DA SAÚDE
As informações, já reveladas 
pelo Dhoje Interior, são que o 
futuro secretário estadual de 
Saúde, pode ser o ex-deputado 
federal (PSD), caso Tarcísio 
seja eleito ex-vice-prefeito de 
Rio Preto, o médico Eleuses 
Paiva (PSD).  POLÍTICA Pág.3
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Temas nacionais
O debate entre os candidatos ao governo de São Paulo 

Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) 
na noite de segunda-feira, 10, foi marcado pela nacionalização 
dos temas, com embates sobre os legados do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente Jair Bolsona-
ro (PL). Problemas como o orçamento secreto, a compra de 
vacinas contra a covid-19 e os decretos de sigilo de 100 anos 
da gestão Bolsonaro marcaram as discussões do debate da TV 
Bandeirantes, o primeiro do segundo turno.

CNBB
Na véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida, nesta 

terça-feira, 11, a CNBB (Confederação Nacional dos Bispos 
Brasileiros) decidiu divulgar uma nota crítica ao uso político 
da religião no segundo turno da campanha eleitoral. "Os bispos 
recordam que a manipulação religiosa desvirtua valores do 
Evangelho e tira o foco dos reais problemas que precisam ser 
debatidos e enfrentados no país. "A CNBB também acrescen-
tou: "Lamentamos, neste momento de campanha eleitoral, a 
intensificação da exploração da fé e da religião como caminho 
para angariar votos no segundo turno. Momentos especifica-
mente religiosos não podem ser usados por candidatos para 
apresentarem suas propostas de campanha e demais assuntos 
relacionados às eleições. Desse modo, a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) lamenta e reprova tais ações e 
comportamentos."

Ressurgimento político
Não só a questão do poder de decisão em uma área fun-

damental na vida das pessoas, a nomeação de Eleuses como 
secretário estadual da Saúde o coloca como nome forte na 
disputa municipal de 2024, em especial Rio Preto. Eleuses foi 
vice do prefeito Edinho Araújo (MDB) no mandato anterior e 
nunca escondeu o desejo de vir a ser candidato, inclusive com 
o apoio do prefeito. Passados dois anos de mandato, Eleuses 
que era secretário municipal de Saúde deixou o cargo que foi 
assumido pelo atual, o médico Aldenis Borim. A leitura é que 
por ironia do destino, puxado pela onda bolsonarista que se 
mantém forte, Eleuses literalmente renasce das cinzas no 
tabuleiro político.

Santuário de Aparecida
O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) 

e Tarcísio de Freitas (Republicanos) que concorre ao governo 
de São Paulo aproveitam o feriado do Dia de Nossa Senhora 
Aparecida, neste 12 de outubro, para visitarem o Santuário 
Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. A dupla 
acompanha uma das missas celebradas ao longo do dia, às 14 
horas, no Santuário Nacional de Aparecida. A presença dos 
dois é uma forma de aumentar os votos do eleitorado cristão. 
Bolsonaro tem dito em sua campanha que o adversário Lula 
(PT) não se preocupa com as questões religiosas. Bolsonaro 
tem o apoio de grande parte dos evangélicos do país e, cons-
tantemente, participa de cultos em Igrejas. Um de seus mais 
fiéis apoiadores é Silas Malafaia.

O nome da vez
Ganha cada vez mais força o nome do médico, ex-deputado 

federal e ex-vice prefeito de Rio Preto, Eleuses Paiva (PSD), 
como futuro secretário estadual de Saúde, caso Tarcísio de 
Freitas vença a eleição ao governo de São Paulo. Reportagem 
do Dhoje Interior nesta edição revela que tudo está certo e só 
faltaria Tarcísio vencer Haddad (PT) no próximo dia 30. Caso 
Eleuses seja efetivado na pasta - um dos orçamentos mais altos 
do governo estadual - Eleuses se coloca como um dos prin-
cipais nomes de Rio Preto na política estadual. Terá em suas 
mãos poder de decisão que afeta diretamente os munícipios 
paulistas, com prefeitos diariamente com pires nas mãos em 
busca de dinheiro para a área.

Com ‘desmobilização’
Na reunião do último domingo, 9, com a presença de pre-

feitos e deputados eleitos da região, Tarcísio de Freitas, de 
modo virtual, pediu para que todos os políticos que o estão 
apoiando não “desmobilizassem” suas estruturas de campanha 
do primeiro turno e mantivessem os comitês para recebimento 
de material de campanha. O pedido foi um, mas o efeito de-
verá ser outro. Pelo menos em Rio Preto, comitês de nomes 
como Itamar Borges (MDB), do atual governador e candidato 
derrotado Rodrigo Garcia (PSDB) que dobrou com o deputado 
federal Geninho Zulliani (União Brasil) não há nem sinal de 
que as estruturas vão ser mantidas e com pessoal trabalhando. 
Uma que o aluguel dos imóveis é muito alto – plena avenida 
Andaló – e outra que os candidatos correm contra o tempo 
para fechar os últimos pagamentos e toda a papelada para 
prestação de contas que termina no fim do mês.

Toda revolução decorre 
de rupturas e inovações. Com 
a Quarta Revolução Indus-
trial isso não seria diferente. 
Marcada pela incorporação 
de novas tecnologias na pro-
dução industrial, tecnologias 
como a inteligência artificial, 
virtualização, descentralização, 
robótica, metaverso, realidade 
aumentada, impressão 3D e 
internet das coisas ganham 
cada vez mais espaço no setor 
industrial.

A nomenclatura Indústria 
4.0 decorre desse atual período 

ARTIGO

Segurança cibernética: um pilar
fundamental da Indústria 4.0
Juliana Callado Gonçales

OPINIÃO

de transformação que a indus-
trial se encontra e que não tem 
volta. Ignorar essa realidade é 
uma passagem (só de ida) para 
a obsolescência. Aliar novas 
tecnologias na produção in-
dustrial é destino obrigatório (e 
sem volta) para uma indústria 
nacional forte e competitiva.

O foco da Quarta Revolu-
ção Industrial é a melhoria da 
eficiência e produtividade dos 
processos através da automa-
ção e integração entre equi-
pamentos, transferências de 
dados, máquinas e softwares.

No entanto, o desenvol-
vimento tecnológico precisa 
ser sustentado pela segurança 
cibernética. Ouso dizer: sem 
segurança cibernética, não 
existe indústria 4.0.

De acordo com estudo re-
alizado pela FortiGuard Labs, 
no primeiro semestre de 2022 
o Brasil sofreu 31,5 bilhões de 
tentativas de ataques ciberné-
ticos de janeiro a junho deste 
ano – um aumento de 94% 
com relação ao mesmo período 
do ano passado (com 16,2 bi) 
– sendo o segundo país mais 
atacado na América Latina, 

Paulo da Silva, natural de Lupianopolis-SP, faleceu aos 60 anos de ida-
de. Não deixa filhos. Será sepultado no dia 11/10/2022 às 17h, sain-
do seu féretro do velório São João Batista para o Cemitério de Cafeara. 
 
Carlos Roberto Costa, natural de São José do Rio Preto, fale-
ceu aos 50 anos de idade. Deixa os filhos Mayara, Michel e 
Alex. Será sepultado no dia 11/10/2022 às 17h, saindo seu fére-
tro do velório São João Batista para o Cemitério São João Batista. 
 
Olinda Maria de Oliveira, natural de Palestina-SP, faleceu aos 57 anos de 
idade. Deixa os filhos Adriana, Juliana e Hermes. Será sepultada no dia 
12/10/2022 às 8h, saindo seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para o 
Cemitério Parque Jardim da Paz.

A preocupação com o 
fatídico choque térmico - 
exposição ao frio e ao calor 
num intervalo curto de tem-
po - quase sempre acarreta 
problemas de saúde. 

Quando lembramos dos 
sábios conselhos de mãe 
e avó, sobre não abrir a 
geladeira quando estiver 
transpirando, ficará bem 
mais fácil avaliar os possíveis 
malefícios de um choque 
térmico, como por exemplo 
uma paralisia facial - boca 
torta e rosto deformado por 
um bom tempo.

O grande desafio tem 
sido lidar com frequentes 
variações da temperatura; 
o inverno com dias muito 
quentes, dias de praia e pis-
cina, mas também dias de 
temperaturas que se aproxi-
mam do zero. Como o corpo 
humano pode suportar isto, 
sem que haja repercussões 
negativas na saúde como 

um todo?
Nos dias quentes do inver-

no, praticamos esportes ao ar 
livre, usamos roupas mais le-
ves, ligamos o ar-condicionado 
para trabalhar e para dormir. 
Nos dias frios do inverno, usa-
mos aquela blusa do último 
inverno totalmente frio, saímos 
de casa com mais cautela, liga-
mos o aquecedor e tomamos 
banho com água bem quente.

Falamos tanto que o “efeito 
sanfona “ no que se refere a 
emagrecer e engordar não é 
saudável para o coração e para 
o corpo. E este “efeito sanfona” 
térmico?

Precisamos lembrar que, 
em dias muito frios, nosso cor-
po produz mais calor interno, 
exige mais nutrientes para tal 
finalidade. Nossa pressão arte-
rial pode subir no frio, inclusive 
com risco acentuado de um in-
farto do coração e um derrame 
cerebral. Aí, de repente, no dia 
seguinte, o calor é tão intenso, 

um clima tão abafado, que nos-
sa pressão arterial cai, ficamos 
mais indispostos, precisamos 
de mais água e cansamos mais. 

O corpo humano funciona 
melhor quando suas funções 
seguem um certo ritmo . Quan-
do esta confusão térmica se 
estabelece, e se acrescentar-
mos ainda os agravantes da 
poluição atmosférica, não seria 
exagero inferir que estamos 
morrendo mais rápido. Uma 
das mais tristes realidades é sa-
ber que esta confusão térmica 
e a própria poluição podem ser 
atribuídas às atitudes hostis do 
ser humano contra a natureza.

As novas gerações não sa-
bem o que irão enfrentar daqui 
para frente. Invernos extre-
mamente rigorosos de outrora 
passam a incorporar dias tór-
ridos de calor. Verões de sol 
abrasador que permitem aos 
mais “friorentos “ dormir com 
cobertas e mantas. 

Vivemos uma grande con-
tradição. Queremos viver mais 
, buscar a longevidade saudá-
vel. Aplaudimos aquelas pesso-
as que se aproximam ou ultra-
passam as idades nonagenária 
e centenária. Ficamos curiosos 
e incomodados até descobrir o 
que estas pessoas privilegiadas 
fizeram, ao longo da vida, para 
vencer as barreiras do tempo 
com tanta lucidez. A ciência 
não para de pesquisar acerca 
do elixir da juventude.

No entanto, quase que si-
multaneamente, os próprios 
seres humanos lançam detri-

tos nos mares, fumaças na 
atmosfera, sofás nas lagoas, 
produtos tóxicos no solo, des-
truímos nascentes , desmata-
mos e incendiamos florestas, 
derretemos geleiras. 

Isso tudo não parece es-
tranho ? Aquele que preten-
de viver mais, aquele que 
é concebido como o mais 
intelectual e racional dentre 
todos os seres vivos, também 
se autoaniquila.

Por fim, deixo aqui uma 
reflexão. Vamos nos colocar 
na posição do corpo humano, 
como se déssemos voz aos 
nossos órgãos e estruturas 
vitais. Nosso corpo já deve 
estar rouco , talvez afônico, de 
tanto gritar pedindo socorro. 
São gritos incessantes , sendo 
que quem poderia ouvir seria 
uma outra pessoa, um outro 
corpo humano. A tragédia é 
que tanto quem grita como 
quem escuta são autores soli-
dários do mesmo crime contra 
a natureza.

Resta a humanidade se 
conformar, pois a natureza 
está sendo cada vez mais 
violada e este crime hedion-
do, tão hediondo quanto um 
estupro, tem um autor bem 
conhecido.

*Cardiologista com es-
pecialização em Cirurgia 
Cardiovascular, orienta-
dor de Nutrologia e Lon-
gevidade e coordenador 
da Faculdade de Medicina 
da Unilago

O corpo humano está
gritando, mas ninguém escuta

SAÚDE CARDIO

DR. EDMO
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

Divulgação SMSC

atrás de México, com 85 bi-
lhões, e seguido por Colômbia 
(com 6,3 bilhões) e Peru (com 
5,2 bilhões).

O Relatório do custo de 
uma violação de dados de 2022 
da IBM Security reforçam a 
necessidade de atenção para o 
assunto: o custo de uma viola-
ção de dados foi em média de 
US$ 4,35 milhões em 2022.

Mas não é só: 83% das or-
ganizações estudadas sofreram 
mais de uma violação de dados 
e apenas 17% disseram que 
esta foi sua primeira violação 
de dados. Sessenta por cento 
das organizações estudadas 
afirmaram que aumentaram o 
preço de seus serviços ou pro-
dutos por causa das violações 
de dados, o que, inegavelmen-
te, impacta fortemente a sua 
competitividade.

Na era da Economia Digital 
as empresas precisam encarar 
a cibersegurança como um 
risco empresarial e não como 
uma questão restrita ao Depar-
tamento de TI. Isso porque, as 
consequências de um ataque 
cibernético podem implicar 
na paralisação da produção, 

descumprimento de contratos, 
vazamentos de propriedade 
intelectual, informações es-
tratégias, violação à Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD), prejuízos financeiros, 
perda de trabalhos, danos à 
reputação e tantas outras con-
sequências desastrosas.

Para empresas que desejam 
implementar um ambiente 
cibernético mais seguro faz-
-se necessário, entre outras 
medidas: o mapeamento da 
estrutura digital, pois aquilo 
que não é conhecido, não pode 
ser protegido, a gestão das 
vulnerabilidades encontradas, 
a formação de uma equipe 
de respostas à incidentes, 
treinamento constante da 
equipe sobre educação digital, 
a utilização de ferramentas 
que protejam e monitorem os 
terminais remotos e adoção de 
criptografias.

*Juliana Callado Gon-
çales é sócia do Silveira 
Advogados e especialista 
em Direito Tributário e em 
Proteção de Dados (www.
silveiralaw.com.br)
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A Câmara de Rio Preto 
aprovou por unanimidade 
na sessão desta terça-feira, 
11, a abertura de crédito no 
valor de R$ 30 mil para que 
a Prefeitura firme convênio 
com a Polícia Militar para uma 
série de ações protetivas e de 
fiscalização na área ambiental. 

O projeto de autoria do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
foi aprovado em urgência (le-
galidade e mérito analisados). 

Nele o prefeito pede au-
torização do Legislativo para 
abrir o crédito adicional para 
convênio com o Governo do 
Estado de São Paulo para 
implantação do Programa de 
Atividade Delegada, com o 
emprego de policiais militares 
para atuar em determinadas 
funções para o munícipio. 

Consta na proposta que o 
valor será incrementado na 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo em 
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Política Presidente da Câmara
Lira diz que ‘não é adequado’ discutir 
aumento no número de ministros
do STF neste momento 

Defesa e as urnas
Defesa apresenta resultado de 
auditoria das urnas a Bolsonaro, 
mas não divulga dados

Dois projetos bastante 
aguardados acabaram sendo 
adiados e não tiveram votação 
durante sessão desta terça-fei-
ra. O primeiro que permite ao 
prefeito Edinho obter finan-
ciamento no valor de R$ 40 
milhões para obras de recape 
na cidade. O vereador Robson 
Ricci (Republicanos) pediu 
vistas (adiamento) por duas 
sessões. 

O pedido foi aceito por to-
dos os vereadores. 

Conforme revelado pelo 
Dhoje Interior a obtenção dos 
R$ 40 milhões deve dividir 
os vereadores. O empréstimo 
virá empréstimo através da 
Desenvolve SP – Agência de 
Fomento do Estado de São 
Paulo, que libera recursos 
para investimentos na área de 
infraestrutura, como o recape, 
por exemplo. O montante será 
todo empregado no serviço de 
recape de ruas e avenidas da 
cidade, em especial nos bairros 
mais periféricos. 

No ano passado, a mesma 
Câmara autorizou emprésti-
mo de R$ 300 milhões para o 
prefeito Edinho obter financia-
mento com a Caixa Econômica 

Projetos de empréstimo de R$ 40 mi e 
verba para custeio de hospital adiados

PEDIDOS DE VISTAS

Federal. O valor foi divido em 
três parcelas de R$ 100 mi-
lhões que vem sendo celebrado 
entre a Prefeitura e o banco. 

A permissão por parte dos 
vereadores só foi possível de-
pois de muito convencido por 
parte do próprio prefeito Edi-
nho que teve que vir a público 
explicar quais obras o valor 
milionário seria revertido. 

Parlamentares, como o 
próprio presidente da Câmara, 
Pedro Roberto Gomes (Patrio-
ta), afirmaram que se tratava 
de um “cheque em branco” a 
Edinho pelo fato de o projeto 
não trazer a lista de obras que 
seriam feitas. Somente depois 
de muita pressão, a equipe do 
prefeito detalhou as obras. 

O valor será pago pelos 
próximos anos – com juros - 

na gestão do próximo prefeito. 
O outro projeto adiado 

também é de Edinho e pede 
abertura de crédito suplemen-
tar de R$ 7,3 milhões no orça-
mento da Secretaria de Saúde 
de Rio Preto para custear os 
serviços do Hospital Municipal 
da Região Norte, iniciados na 
última segunda-feira, 10. 

A proposta já teve a lega-
lidade aprovada na semana 
passada e agora precisaria ser 
aprovado quanto o mérito. 

Edinho diz no projeto de 
abertura de crédito que o va-
lor é necessário em função da 
“seleção de Organização Social 
para o gerenciamento, opera-
cionalização e execução das 
ações e serviços do Hospital 
Municipal Domingo Marcoli-
no Braile de São José do Rio 

HOMEM FORTE

Eleuses Paiva é cotado a 
secretário de Saúde

Câmara adiou a votação de dois projetos do prefeito Edinho Araujo

Eleuses Paiva é cotado para secretário estadual de Saúde 

Uma blindagem de pessoas 
influentes da campanha de 
Tarcísio de Freitas (Republica-
nos) ao governo de São Paulo 
vai impedir a nomeação de um 
nome com perfil mais radical 
para ocupar a Secretaria Esta-
dual da Saúde em um eventual 
governo. Segundo o jornalista 
Guilherme Amado, do site 
Metrópoles, a pasta da saúde, 
uma das mais importantes 
de qualquer governo, estaria 
reservada para um nome com 
bom trânsito entre o grupo 
de bolsonaristas e com perfil 
discreto. 

As informações, já revela-
das pelo Dhoje Interior, é que 
o futuro secretário estadual 
de Saúde, será o  ex-deputado 
federal, ex-vice-prefeito de 
Rio Preto, o médico Eleuses 
Paiva (PSD). Eleuses mantém 
na cidade negócios na área 
da medicina há muitos anos. 
Ele inclusive foi secretário 
municipal de Saúde durante o 
mandato passado do prefeito 
Edinho Araújo (MDB). 

A leitura é que com tan-
tos apoios, em especial neste 
segundo turno das eleições, 
Tarcísio de Freitas terá um 
exercício difícil para acomo-
dar aliados de todos partidos 
que declararam apoio. No en-
tanto, uma coisa é dada como 
certo por Tarcísio: a Secretaria 
de Saúde não será usada como 
moeda de troca. 

Eleuses é filiado ao PSD e 
coordenou a formulação de 
propostas para a saúde no 
plano de governo, ou sejam, 
traçou os detalhes fundamen-
tais para a área da saúde que 
o candidato vem defendendo 
durante toda a campanha. 
A espécie de blindagem para 
que a pasta da saúde não seja 
utilizada como moeda de troca 
partidário é de que ela pudesse 
ser ocupada por algum bolso-
narista do campo mais extre-
mista, defensores de remédios 
sem eficácia e contrários à 
vacinação.

O Dhoje Interior entrou 
em contato com Eleuses Pai-
va, mas ainda não recebeu 
retorno.

Raphael FERARI
redacao@dhoje.com.br

Câmara autoriza convênio com 
a polícia em ações ambientais

RIO PRETO

O projeto de autoria do 
prefeito Edinho Araújo 
(MDB) foi aprovado na 
legalidade e mérito

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Prefeitura vai ter R$ 30 mil para convênio com a PM em ações ambientais

Mudanças na 
Riopretoprev 
passam por 
unanimidade

Por unanimidade foi 
aprovado projeto do Poder 
Executivo que faz ampla 
reestruturação adminis-
trativa na Riopretoprev, 
o Regime Previdenciário 
Municipal. Serão criados 
novos cargos de agente 
previdenciário e prazos 
serão alterados, por exem-
plo. Com as mudanças, 
a entidade poderá, já no 
ano de 2023, buscar a 
certificação nível IV do 
Pró-Gestão de Regimes 
Próprios de Previdência 
Social, o que colocaria a 
previdência da Prefeitura 
de Rio Preto entre 4 en-
tidades do Brasil com tal 
qualificação. 

Mesmo votando fa-
vorável, o vereador João 
Paulo Rillo (Psol) lem-
brou que a Riopretoprev 
precisa sanar a dívida 
atuarial. “Essas alterações 
são necessárias, no entan-
to, é importante ressaltar 
que este governo deve aos 
servidores públicos uma 
política financeira que 
resolva a dívida atuarial 
que a Riopretoprev tem”, 
disse o vereador.

Preto, contida no Chama-
mento Público nº 01/2022”. 
O montante será para custear 
despesas relacionadas a gestão 
SUS do município que será 
prestado pelo futuro hospital. 

“Esclarecemos que os re-
cursos são destinados ao cus-
teio dos serviços de saúde pres-
tados no Hospital Municipal 
Domingo Marcolino Braile de 
São José do Rio Preto, pela 
Organização Social seleciona-
da no Chamamento Público e, 
dessa forma, o Crédito Adicio-
nal Especial é imprescindível 
para a celebração do Contrato 
de Gestão estabelecido no Edi-
tal do Chamamento e conse-
quente início do atendimento 
aos usuários do Sistema Único 
de Saúde naquela unidade hos-
pitalar”, afirma Edinho.

Raphael FERRARI

“Políticas Ambientais e Sus-
tentabilidade”. 

Vereador
O vereador Jean Charles 

(MDB) lembrou que o convê-
nio já está especificando quais 

atividades serão desempe-
nhadas. Ele destacou que os 
policiais ambientais realização 
trabalhos importantes. 

“Policiais capacitados para 
atuar na nossa legislação mu-
nicipal, além da estadual. 

Destaque para a legislação am-
biental de Rio Preto e também 
o policiamento preventivo no 
entorno da Estação Ecológica 
do Noroeste Paulista”, disse 
Jean. 

Edinho afirma que o tra-

Um dos projetos 
adiados pede aber-
tura de crédito de R$ 
7,3 milhões no orça-
mento da Secretaria 
de Saúde para cus-
tear os serviços do 
Hospital Municipal

balho por meio da Atividade 
Delegada vai ocorrer também 
em áreas de preservação am-
biental. 

Na folga
“As atividades desenvolvi-

das pelos militares do Estado, 
em horário de folga, referente 
ao combate das intervenções 
nas Áreas de Preservação 
Municipal (APM), sem auto-
rização do órgão competente, 
quando exigível, ou em de-
sacordo com a autorização, 
executada pelos servidores 
municipais, sendo tais ativida-
des devidamente detalhadas 
no plano de ação a ser elabo-
rado pelo 4º BPAmb”, afirma 
o prefeito.

Intervenção
“A intervenção do militar 

do Estado se faz necessária, 
não só em razão do maior po-
der de fiscalização conferido 
pela possibilidade da revista 
pessoal, quando da fundada 
suspeita, prerrogativa esta 
não conferida aos agentes Mu-
nicipais, mas principalmente 
pelo aspecto preventivo, dado 
o inegável respeito e sensação 
de segurança imposto pela 
Instituição onde quer que se 
apresente”, finaliza Edinho.

Raphael FERRARI

Reprodução Redes Sociais
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CIDADES Consignado
Desde esta terça-feira (11), os benefi-
ciários do Auxílio Brasil podem pegar 
empréstimo consignado

Estradas
Mais de 870 mil veículos devem deixar 
a capital paulista no feriado desta 
quarta-feira (12)

NA CANA

PM recebe denúncia e recaptura 
foragido do CPP no Santo Antônio

Um fugitivo do Centro de Pro-
gressão Penitenciária (CPP) 
de Rio Preto foi recapturado 
às 15h30 desta segunda-feira, 
10, no Jardim Santo Antônio, 
na Região Norte da cidade. 
A prisão foi possível após a 
Polícia Militar receber uma 
denúncia sobre o paradeiro 
do foragido. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, o procurado da Justi-
ça, de 27 anos, foi visto na via 
pública e recebeu ordem de 
parada. 
Ele obedeceu e foi revistado. 
Com o reeducando, nada de 
ilícito foi encontrado. 
Levado algemado até a Cen-
tral de Flagrantes, onde foi 

confirmado que fugiu do CPP 
em 20 de junho deste ano e 
comunicada a sua recaptura. 
Em seguida, o condenado foi 
levado à carceragem da De-

legacia Seccional, onde deve 
aguardar vaga para um pre-
sídio de regime fechado, pois 
com a fuga perdeu o direito ao 
semiaberto. 

Quatro pessoas foram pre-
sas nesta segunda-feira, 10, 
por policiais civis de Urupês, 
com o apoio de uma equipe de 
Irapuã. Os presos têm entre 
24 e 56 anos. 

Polícia deflagra ‘Operação Saco 
Cheio’ e prende quatro condenados

EM URUPÊS

Operação batizada como 
‘Saco Cheio’ em referência 
à semana do feriado
de 12 de outubro

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Falsos 
bancários 
aplicam golpe 
em idosa

Segundo o delegado Sérgio 
Augusto Ugatti Durão, foi 
dado cumprimento a man-
dados de prisão que estavam 
pendentes por crime am-
biental, violência doméstica, 
descumprimento de medida 
protetiva de urgência e falta 
de pagamento de pensão ali-
mentícia. 

“Com exceção do não paga-
mento da pensão alimentícia, 
todas as demais prisões foram 
decorrentes de sentenças pe-
nais condenatórias, o que sig-
nifica dizer que essas pessoas 

Uma aposentada, de 
77 anos, foi enganada por 
falsos bancários e caiu 
num golpe de estelionato. 
Ela esteve na delegacia de 
plantão, na noite desta 
segunda-feira, 10, onde 
contou que recebeu liga-
ções de uma mulher que 
se passou por atendente 
do seu banco. 

A golpista perguntou 
à vítima se ela tinha feito 
compras em seus cartões 
e diante da negativa falou 
que era para entregar os 
cartões para um agente de 
delegacia. 

De acordo com a idosa, 
durante os telefonemas 
outras duas mulheres si-
mularam ser funcionárias 
da instituição bancária. 

Acreditando nas este-
lionatárias, ela entregou 
quatro cartões, passou 
senhas e entregou uma 
carta de próprio punho 
contestando as dívidas 
para um marginal que di-
rigia um Chevrolet Onix, 
de cor prata. 

Mais tarde, a vítima 
descobriu a fraude quan-
do foram feitas compras 
não autorizadas que to-
talizaram R$ 2.287,11. O 
2º DP segue investigando 
o crime. 

PELA POLÍCIA CIVIL

DEIC prende foragido com 
arma após briga de trânsito

Foragido é preso com arma ilegal após briga de trânsito

GCM recupera veículos futados
Guardas civis municipais 

recuperaram dois veículos 
furtados, às 23 horas desta 
segunda-feira, 10. A Honda 
Biz estava escondida em um 
matagal no Solo Sagrado, e o 
carro em um imóvel no mes-
mo bairro. O ladrão, de 26 
anos, foi preso em flagrante. 

Segundo o boletim de 

Dona de casa 
tem nome 
negativado 
no Ceará

Uma moradora do 
Jardim Astúrias, em Rio 
Preto, procurou a Central 
de Flagrantes, na tarde 
desta segunda-feira, 10, 
após descobrir que seu 
nome estava negativado 
por causa de um golpe 
aplicado no Ceará. 

Plantão
No Plantão, a vítima, 

de 42 anos, contou que 
foi até um supermercado 
fazer um cartão, no últi-
mo dia 7, e teve o pedido 
negado porque havia uma 
restrição financeira. 

No banco
Ela foi até o banco, 

onde constava o débito, e 
ficou sabendo que alguém 
usou seus dados pessoais 
para solicitar um cartão 
de crédito e tinha feito 
compras em um estabe-
lecimento cearense que 
totalizaram R$ 2.187,60. 

Registro
O caso, registrado 

como falsidade ideológica, 
segue sendo investigado 
pelo 6º DP rio-pretense. 

ocorrência, depois de um fur-
tar um Fiat Fiorino, o suspeito 
usou o utilitário para embarcar 
a moto, pertencente a um 
rio-pretense, de 46 anos. O 
proprietário da Biz forneceu 
imagens do furto para a GCM 
que passou a patrulhar nas 
imediações e localizou o acu-
sado dirigindo o furgão. 

Operação apreende nadadores e pescados ilegais no Rio Grande

presas, após responderem a 
inquérito policial e a processo 
judicial, foram condenadas”, 
explica Ugatti. 

Nome
De acordo com o delegado, 

a operação foi batizada como 
‘Saco Cheio’ em referência à 
semana do feriado de 12 de 
outubro, que popularmen-
te tem esse nome, mas que 
tambem foi assim chamada 
porque pretendeu ‘zerar’ man-
dados de prisão em aberto. 

“Mandados de prisão, na 

prática, são ordens expedi-
das pela Justiça Pública, por 
determinação de um juiz de 
direito, com o objetivo de cap-
turar pessoas procuradas pela 
Justiça, para que estas sejam 
encarceradas”, frisa. 

Equipe
Sob o comando do dele-

gado Ugatti, participaram 
da operação cinco policiais 
civis (dois investigadores, um 
agente policial e dois escri-
vães), além de dois oficiais 
administrativos. 

Os mandados de 
prisão foram de 
crime ambiental, 
violência domés-
tica, descumpri-
mento de medida 
protetiva e paga-
mento de pensão

RIO GRANDE

Operação apreende nadadores e pescados ilegais 
Uma operação deflagrada na 
noite do último sábado (8) 
apreendeu dois nadadores 
pescando ilegalmente. 
Segundo José Alfredo Brigatti 
2º Sargento da Polícia Militar 
de Rio Preto e Supervisor da 
Seção de Comunicação Social, 
foi durante a Operação Paz e 
proteção, quando uma equi-
pe do 4º Batalhão de Polícia 
Ambiental realizava patrulha-
mento náutico no Rio Gran-
de, represado de Marimbon-
do entre Icém e Orindiuva, 
quando dois infratores foram 
vistos realizando a pesca su-
baquática em local proibido, 
a menos de 1000 metros da 
barragem da usina, momento 
em que foram abordados. 
As autoridades explicam que, 
a prática é ilegal em virtude 

do local em que estavam rea-
lizando o ato de pesca, que é 
proibido.
 “A pesca subaquática é uma 
modalidade permitida, des-
de que seu praticante captu-
re somente peixes exóticos, 
ou seja, peixes que não são 
oriundos da bacia ou utilizan-
do iluminação artificial ou sis-
tema de respiração artificial”, 
explica Brigatti. 
O sargento esclarece que, essa 
apreensão foi enquadrada 
penalmente no artigo 34 da 
Lei Federal 9605/98 (Lei dos 
Crimes Ambientais) no esta-
belece que, pescar em período 
no qual a pesca seja proibida 
ou em lugares interditados 
por órgão competente com 
pena de detenção de um a três 
anos, ou multa, ou ambas as 

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

PM recebe denúncia e captura foragido no Santo Antonio
A DEIC de Rio Preto rece-
beu uma denuncia anônima  
de que um motorista de um 
carro Renault Duster estaria 
armado e ameaçou outro rio-
-pretense em uma briga de 
trânsito na Avenida Brigadei-
ro Faria Lima, na esquina do 
Hospital de Base. 

Investigação
A Delegacia de Homicídios e 
uma equipe da DIG através 
de investigações constataram 
que o condutor do veículo que 
teria ameaçado o outro moto-
rista seria um empresário do 
bairro Boa Vista. Além disso, 
ele tinha antecedentes crimi-
nais, estava sendo procurado 
pelo crime de estelionato, e 
conseguiu tirar um registro de 
CAC (colecionador atirador e 

caçador). 
Nesta terça-feira, 11, foram 
até a empresa do suspeito, 
momento em que abordaram 
o homem, em revista veicular 
os policiais encontraram, uma 
pistola semiautomática, inox, 
de calibre 9 mm, sem muni-
ção na câmara, porém muni-
ciada em seu carregador. 
Questionado sobre a briga, ele 
confessou que estaria armado 
no dia da discussão. Ele foi 
conduzido e preso em flagran-
te por porte ilegal de arma de 
fogo. 
Além disso, foi dado cumpri-
mento ao mandado de prisão 
em regime semiaberto, expe-
dido pela 2ª Vara local pelo 
crime de estelionato. 
Colaborou - Sarah 
BELLINE.

penas cumulativamente. 
Administrativamente,  in-
fringiram o artigo 35 da Re-
solução SMA 05/21 no qual 
penaliza pescar em período 
ou local no qual a pesca seja 
proibida com multa de R$ 
1.000,00 por indivíduo, com 
acréscimo de R$ 20,00 por 
quilo de peixe capturado. 
Ainda segundo a autoridade, 
os dois pescadores foram au-
tuados administrativamente 
com multas no valor de R$ 
2.320,00 cada, além da apre-
ensão de todo material utiliza-
do na infração e oito quilos de 
pescado, sendo que responde-
rão pelo crime em liberdade. 
De acordo com o 2° Sargento, 
esse tipo de infração de pesca 
em local proibido é bem re-
corrente na região.
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O Dia das Crianças é sempre 
muito esperado pelos comer-
ciantes. Para Alexandre Dias, 
supervisor da Duli, loja refe-
rência do segmento, a data 
sempre é motivo de empolga-
ção – isso porque é uma das 
principais do ano – no senti-
do de vendas. 
Neste ano, Dias comenta que 
houve uma queda singela em 
comparação ao ano passa-
do, não apenas pelos fatores 
econômicos mas pela concor-
rência ter aumentado. “A di-
minuição não foi expressiva, 
mas ainda assim sentida. Mas 
apostamos numa gama muito 
grande para atrair e fidelizar 
nosso cliente”, conta. 
O profissional ainda fala que o 
estabelecimento esteve aberto 
no último fim de semana, mas 
que a expectativa mesmo é 
nos dias de terça e quarta-fei-
ra. “Estamos acostumados a 
ver que na última hora o mo-
vimento surpreende. O brasi-
leiro tem essa mania”, brinca. 
Ainda segundo Alexandre, o 
ticket médio (valor gasto em 
uma compra) está em tor-
no de R$ 50 a R$ 70, e que 
o parcelado é a maior opção 
observada entre os clientes 
da loja. “Nós percebemos que 
a maioria compra parcelado. 
Mas também porque facilita 
quando se tem que presentear 
várias crianças”, analisa. 
Entre os brinquedos mais 
procurados, o supervisor 
destaca jogos, carrinho e bo-
necas. “É claro que depende 
muito da idade da criança. 
Aqui temos opções para todas 
as idades, mas os clássicos e 
os eletrônicos nunca perdem 
a força”, observa. 
A advogada Gabriela Oliva de 
31 anos pesquisou muito an-
tes de comprar a bicicleta do 
afilhado de dois anos. “Pes-
quisei muito na internet, mas 
acabei comprando em loja 
física por causa do prazo de 
entrega. Optei por comprar à 
vista por causa do desconto, 
mas percebi que o preço ficou 
mais caro na última semana”, 
notou.  

Dia das Crianças movimenta 
comércio de brinquedos

FERIADO

Entre os brinquedos 
mais procurados, 
lojas apontam jogos 
eletrônicos, 
carrinho e bonecas

Em meio a uma programa-
ção especial comemorativa e 
renovada após investimentos 
de mais de R$ 2 milhões, a 
Cidade da Criança de Rio 
Preto completa 35 anos de 
fundação nesta quarta-feira 
(12/10), com a expectativa de 
receber 10 mil visitantes em 
seu aniversário. 

Inaugurado em 12 de ou-
tubro de 1987, o parque de 50 
mil m2 acaba de recolocar em 
atividade uma antiga atração: 
o tobogã de 4,3 metros de 
altura e 25 metros de compri-
mento, que não funcionava 
há mais de uma década, foi 
completamente reformado e 
reinstalado mais próximo à 
entrada da Cidade da Criança. 

A reativação do brinquedo 
realizada no último sábado 
(8/10) deu início às comemo-
rações da Semana da Criança, 
que vão até o próximo domin-

DE FUNDAÇÃO

Cidade das Crianças faz hoje 35 anos
go, dia 16, e incluem atrações 
como cama elástica, piscina 
de bolinha, trenzinho, tirolesa 
e pipoca. 

“Entregamos as obras e de-
sejamos agora que as crianças 
tenham uma semana de muito 
divertimento com seus fami-
liares, com muitas atrações, 
principalmente neste Dia das 
Crianças quando esperamos 
mais de 10 mil pessoas”, afirma 
o secretário de Esporte e Lazer 
Fabio Marcondes. 

A reforma do tobogã fez 
parte da segunda fase de revi-
talização da Cidade da Criança, 
que recebeu investimentos de 
mais de R$ 930 mil e incluiu 
outros itens, entre eles novos 
sanitários, mais espaçosos. De-
pois de muitos anos, o parque 
voltou a ter uma lanchonete. 
A fonte interativa ganhou la-
va-pés e grades de proteção. 

A fonte aliás foi uma das 

novidades da primeira fase 
de revitalização do parque, 
entregue em 2019, com in-
vestimento de R$ 1,1 milhão. 
Fizeram parte do projeto ainda 
a reforma da entrada, altera-
ções para atender normas de 
acessibilidade e novos brin-
quedos, incluindo tirolesas e 
um espaço para crianças de 0 
a 3 anos. Outro investimento 
feito em 2019 foi a aquisição 
de brinquedos para atender 
pessoas com deficiência, no 
valor de R$ 51 mil. 

Mesmo com a soma de 
mais de R$ 2 milhões em in-
vestimentos nos últimos anos, 
ainda há novos projetos em 
andamento para o parque. “A 
Cidade da Criança é uma refe-
rência para toda a nossa região 
e temos a perspectiva de reco-
locar o teleférico em funcio-
namento. É um equipamento 
que está parado há mais de 25 

anos e que exige muita técnica, 
então iniciamos os estudos 
para ver se temos condições 
de licitar essa obra”, afirma o 
prefeito Edinho Araújo. 

Com a expectativa de gran-
de público, foi aberto o ca-
dastro para 20 ambulantes 
trabalharem na entrada do 
parque neste Dia das Crianças. 
Eles ficarão posicionados na 
rua Daniel Antônio de Freitas, 
entre a avenida João Batista 
Vetorasso e a rua Luiz Ceron. 

Para a analista de marke-
ting de 38 anos, Mirian Peres, 
a essência da Cidade das Crian-
ças é diferenciada. Ela lembra 
com carinho da infância e dos 
fins de semana que passava 
com a família lá. “Eu morava 
em Tanabi na época, tinha 6 
ou 7 anos e sempre vínhamos 
pra Rio Preto na casa da minha 
tia Nena todos fins de semana. 
Era a maior alegria.”

C omércio de brinquedos espera boas vendas e lojistas apostam em movimento de última hora

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

Tobogã foi reaberto nesta semana e já está funcionando 

Expô  das 
Águas  
começa 
em Olímpia

 A Estância Turística 
de Olímpia, que tem sido 
sede de diversos eventos 
de destaque nacional, re-
cebe nesta semana, de 12 
a 15 de outubro, a 1ª Expô 
Especializada das Águas, 
com a presença de cava-
los da raça Mangalarga 
Marchador, com entrada 
gratuita. 

Organizada pelo Nú-
cleo Alta Mogiana dos 
criadores de Cavalo Man-
galarga Marchador, a ex-
posição traz para a cidade 
os melhores animais da 
raça para participar de 
uma competição de mar-
cha, andamento, morfo-
logia e técnica. O evento 
conta com o apoio da 
Prefeitura, por meio da 
secretaria de Turismo e 
Cultura. 

Com entrada gratuita, 
os amantes de cavalos po-
derão visitar a Exposição 
no Recinto do Folclore 
de quarta-feira (12) a sá-
bado (15), das 9h às 18h, 
com intervalo, das 12h às 
13h. Na oportunidade, os 
visitantes poderão conhe-
cer um pouco mais sobre 
a raça, os cuidados, as 
curiosidades da criação 
dos cavalos e admirar 
a beleza exuberante do 
Mangalarga Marchador. 

Programação 
No dia 12, a partir das 

8h, os cavalos realizarão 
as entradas oficiais e serão 
preparados pelos seus 
apresentadores. Na quin-
ta-feira (13), às 10h30 
acontece a abertura oficial 
e, na sequência, as provas 
de julgamento. Animais 
de mais de 15 Haras que 
compõem o núcleo esta-
rão em Olímpia partici-
pando da exposição. 

Julgamentos
Os julgamentos serão 

realizados nos dias 13, 
14 e 15 de outubro com 
os árbitros José Renato 
Costa Caiado (andamento 
e marcha), Roberto Alves 
Ribas (morfologia) e Lin-
coln de Barros Teixeira 
(julgamento técnico). O 
encerramento está pre-
visto para às 13h com a 
entrega das premiações. 
(Colaborou Luiz Feli-
pe Possani) 

Da REPORTAGEM

Dia das Crianças, 12, mere-
ce ser comemorado de forma 
especial, com muita diversão 
e lazer. E o Thermas dos La-
ranjais, em Olímpia, o parque 
aquático mais visitado da 
América Latina, é o destino 
perfeito para isso. 

Com mais de 55 atrações 
para todas as idades, e espaços 
exclusivos para os pequenos, o 
parque conta com águas ter-
mais, quentinhas, ótimo para 
as crianças se divertirem e os 
pais relaxarem. 

O Thermas dos Laranjais 
conta com espaços exclusivos 
para crianças. Um deles é o 
Clube das Crianças, com mais 
de 3.000 m² de área, repleto 
de muitas atrações para o pú-
blico mirim até 6 anos. Tem 
bolha infantil, toboáguas, es-
corregadores, tirolesa e muito 
mais. 

DIA DA CRIANÇA

Thermas dos Laranjais prepara 
programação especial para o feriado

Outro espaço, o Play Kids, 
garante alegria e diversão para 
os pequenos com toboáguas, 
jatos d’água que saem direto 
do chão, coqueiros que soltam 
água, entre outras atrações. 

Já para as crianças a partir 
de 1,20 m o parque propor-
ciona dezenas de atrações 
radicais, como a 1ª Montanha-
-Russa Aquática do Brasil, Asa 
Delta, Pista de Surf, Tirolesa, 
Lendário (com cápsulas de 
queda livre e toboáguas de 
boia), Maluquinho (toboágua 
de tapetinho), e muito mais. 

Para a criançada se divertir 
e ter contato com a natureza, o 
Thermas mantém ainda uma 
“Fazendinha”, um espaço en-
cantador e muito educativo. 
São 1.600 m² que abrigam 
cerca de 30 animais. Todos 
recebem atenção especial e 
são dóceis. Thermas dos laranjais tem programção especial nesta quarta

Fabrício Spatti / Pref. Rio Preto
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A comemoração à Nossa Se-
nhora Aparecida, nesta quar-
ta-feira (12), começou dia 3 
com uma novena que termi-
nou nesta terça-feira (11). A 
primeira missa do dia foi à 
zero hora, seguida pela das 
6h, às 8h, às 10, às 14h e às 16. 
A partir das 17h30, ao final da 
missa, teremos a tradicional 
procissão luminosa, condu-
zida pelo bispo dom Antônio 
Vilar. A Basílica Menor, em 
Rio Preto, também pode ser 
o local para cumprimento de 
promessas. 
Os devotos e fiéis que não têm 
condições de ir à Aparecida 
podem cumprir as promessas 
à Nossa Senhora na Basílica. 
A informação é do padre Fá-
bio Dungue. “Se a pessoa não 
tem condições de ir, ela pode 
rezar na Basílica Menor de 
Nossa Senhora da Apareci-
da. Isso é possível. Deus não 
está preocupado se foi lá ou 
se foi aqui. Mas sim com a fé 
que a pessoa colocou naquilo 
que ela fez. Esse o sentido da 
promessa”, diz o religioso. ’A 
mesma Nossa Senhora que 
está aqui e a mesma que está 
lá”, afirma. 

Os devotos 
A escriturária Marlene Mus-
sato, 58 anos, sempre acom-
panhou de perto o amor de 
seu pai por Nossa Senhora. 
Mas foi um dia de desespero 
que ela pediu ajuda à san-

Devotos podem pagar promessas na 
Basílica de Nossa Senhora Aparecida 

PADROEIRA DO BRASIL

ta. “Estava em uma situação 
muito delicada, e pedi que 
Nossa Senhora intercedesse 
por mim naquele momento, 
pois eu não via solução para 
a situação”. Marlene diz que 
abaixou a cabeça e se colocou 
no colo da Santa, já que não 
havia mais nada que pudesse 
fazer sozinha. 
Marlene conta que “não de-

As missas nesta quar-
ta-feira (12) come-
çaram à meia-note e 
prosseguem hoje até a 
procissão às 17h30

Os devotos e fiéis que não têm condições de ir à Aparecida podem cumprir as promessas à Nossa Senhora na Basílica

A equipe rio-pretense de 
basquete sobre rodas do CAD/
SMEL/VETNIL/LPIE fez um 
jogaço neste fim de semana e 
bateu o time do Gadecamp, de 
Campinas, por 69 a 66, e ficou 
com a vaga na final do Cam-
peonato Paulista. Na final, os 
rio-pretenses encaram o Ma-
gic Hands, em melhor de três 
jogos. O jogo deste sábado foi 
realizado no ginásio do CAD, 
em Rio Preto. 

Os cestinhas do jogo foram 
Berg, com 20 pontos, e Irio, 
que fez 16. Agora, o elenco do 
CAD dá um tempo no Paulista 
e foca suas atenções na disputa 
do Brasileirão, que será reali-

PAULISTA

CAD vence Gadecamp 
e está na final

FINAL

Corinthians e Flamengo iniciam 
decisão da Copa do Brasil

zado na próxima semana, em 
São Paulo. 

“Já sabíamos que seria 
um jogo difícil e, apesar da 
vantagem que conquistamos 
até o final do terceiro período, 
permitimos que o adversário 
encostasse no placar. No final 
do terceiro e no último período 
saímos do nosso padrão de 
jogo e perdemos um pouco da 
concentração. O importante 
é que saímos de quadra hoje 
com a vitória e a vaga para a 
final do Paulista. Agora é focar 
no Campeonato Brasileiro que 
começa na quarta-feira, em 
São Paulo”, afirmou o líder do 
CAD, Paulo Jatobá.

A decisão do título da Copa do 
Brasil começa nesta quarta-
-feira (12), a partir das 21h45 
na NeoQuímica Arena. O Co-
rinthians recebe o Flamengo 
com ambos os times buscan-
do o quarto título na competi-
ção.  As equipes já se enfren-
taram nas quartas de final da 
Libertadores deste ano, com 
os cariocas levando a melhor 
nos dois confrontos. 

Recuperado, o goleiro Cás-
sio volta ao time titular para 
a final. A principal dúvida do 
técnico Vitor Pereira é no ata-
que , entre Gustavo Mosquito 
e Adson. O time titular deve-
rá ser composto por Cássio; 
Fagner, Gil, Balbuena e Fá-
bio Santos; Fausto Vera, Du 
Queiroz e Renato Augusto; 
Gustavo Mosquito (Adson), 
Róger Guedes e Yuri Alberto. 
Já o Flamengo vai com for-
ça máxima para o confronto, 
contando com Santos; Rodi-
nei, David Luiz, Léo Pereira e 

Filipe Luís; Thiago Maia, João 
Gomes, Everton Ribeiro e Ar-
rascaeta; Pedro e Gabigol. 
O Timão está invicto jogando 
em casa e vem de goleadas 
consecutivas. Fez 4 a 0 no 
Santos nas oitavas, 4 a 1 no 
Atlético-GO nas quartas e 3 a 
0 no Fluminense na semifinal. 
Já o Flamengo superou Atlé-
tico-MG, Athletico-PR e São 
Paulo para chegar na decisão. 
A campanha dos times no 
Brasileirão é semelhante, com 
o alvinegro tendo um ponto a 
mais que os cariocas.

Corinthians e Flamengo iniciam decisão do título da Copa do Brasil

CAD vence Gadecamp e está na final do Campeonato Paulista

Da REPÓRTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Vinicius LIMA

morou nem duas horas uma 
pessoa me ligou dizendo que 
estava à disposição para aju-
dar”, lembrando que quem 
ofereceu ajuda “não sabia da 
situação real”. A escriturária 
diz que não pode “citar o nome 
da pessoa, mas na época ela 
era a coordenadora da escola 
Sesi, em Monte Alto”, afirma. 
Desde então, há 15 anos, Mar-

lene é devota da Santa. Ela diz 
que Nossa Senhora “repre-
senta a minha mãe do Céu”. 
A professora aposentada Apa-
recida Ferreira, 83 anos, e sua 
filha, Denise Maria, 43 anos, 
estudante de Serviços Sociais, 
são devotas desde a infância. 
A relação com a Santa vem 
desde de criança, quando a 
avó fez uma promessa devido 

uma gravidez de risco. De-
nise, ao ficar grávida e com 
pressão alta, pediu que tudo 
também transcorresse nor-
malmente e batizou a filha, 
em 2014, na Basílica de Nos-
sa Senhora em Aparecida no 
Vale do Paraíba. Segundo De-
nise, elas recorrem a Nossa 
Senhora em todos os momen-
tos de necessidade. 

Padroeira
A história da imagem de Nos-
sa Senhora Aparecida remon-
ta a 1717, no Brasil Colônia. 
Pescadores do rio Paraíba do 
Sul.tinham que pegar peixes 
para um jantar especial em 
homenagem ao Conde de As-
sumar. 
Sem sucesso, o pescador João 
Alves pegou uma imagem de 
Nossa Senhora da Conceição 
e a enrolou em um manto. 
A partir daquele momento, a 
pesca foi abundante. 
Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida foi entronizada 
como Rainha do Brasil e sua 
Padroeira em julho de 1930 
por decreto do Papa Pio. 
Em 1980, a data passou a ser 
feriado nacional. Seu manto 
azul e sua coroa cravejada de 
diamantes é um presente da 
princesa Isabel, oferecido em 
1868.

           Estava em 
uma situação 
muito delicada, e 
pedi que Nossa 
Senhora interce-
desse por mim 
naquele momen-
to, pois eu não via 
solução para a 
situação

MARLENE MUSATO, 
Devota da padroeira

“

“

Santos goleia 
o Juventude e 
se afasta do
rebaixamento

O Santos derrotou o 
Juventude por 4 a 1 na 
noite desta segunda-feira, 
na Vila Belmiro, pela 31ª 
rodada do Brasileirão. O 
time paulista se afastou 
de vez da zona de rebaixa-
mento. Com o resultado, a 
equipe santista foi aos 40 
pontos, na 11ª colocação, 
deixando o Juventude na 
lanterna, com apenas 20. 

O Santos saiu na pres-
são logo de cara e criou 
boa oportunidade com 
Lucas Braga, aos 11 mi-
nutos, quando o atacante 
se esticou todo, mas não 
conseguiu empurrar a 
bola para o gol após o 
cruzamento de Auro. A 
resposta do Juventude foi 
com Chico, que acertou a 
trave. 

Gols
A p ó s  o  s u s t o ,  o 

Santos  abr iu  o  p la -
car  aos  23 minutos.  
No segundo tempo, o 
Santos foi ainda mais 
d o m i n a n t e  e  p r e c i -
sou de apenas oito mi-
nutos para fazer 2 a 0.  
O terceiro saiu aos 17 
minutos. Felipe Jonatan 
cobrou falta. E ainda deu 
tempo do Santos fazer o 
quarto. 
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NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ nº 
59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que dispõe o art. 13, parágrafo úni-
co, da Lei 9656/98, e item 4.1, da Súmula 28, da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar-ANS, notifica os consumidores abaixo relacionados, para regu-
larizarem seus débitos, no prazo de 10 dias, a contar desta data, no setor de 
atendimento ao cliente, localizado 1º andar do nosso prédio na Avenida Mur-
chid Homsi, 1275 - Vila Diniz - CEP: 15070-650 São José do Rio Preto – SP:
CPF: 445.258.048; contrato nº 12348, valor devido: R$ 645,53, referente às 
competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 143. CPF: 274.573.448; contrato nº 35771, valor devido: R$ 
283,59, referente às competências de 07/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 92. CPF: 159.385.118; contrato nº 44391, 
valor devido: R$ 799,68, referente às competências de 08/2022, incluídos, ju-
ros e multas de mora; Número de dias em atraso: 56. CPF: 144.463.058; con-
trato nº 45735, valor devido: R$ 357,26, referente às competências de 07/2022, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 87. CPF: 
062.334.698; contrato nº 47702, valor devido: R$ 782,60, referente às compe-
tências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 133. CPF: 134.173.458; contrato nº 48581, valor devido: R$ 
817,08, referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 153. CPF: 259.893.878; contrato nº 
51670, valor devido: R$ 605,53, referente às competências de 07/2022, 
08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 133. 
CPF: 245.508.608; contrato nº 61322, valor devido: R$ 986,72, referente às 
competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 153. CPF: 458.540.548; contrato nº 63898, valor devido: R$ 
386,99, referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 133. CPF: 007.038.751; contrato nº 
70200, valor devido: R$ 801,39, referente às competências de 07/2022, 
08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 153. 
CPF: 306.851.368; contrato nº 76673, valor devido: R$ 296,25, referente às 
competências de 07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 87. CPF: 453.488.028; contrato nº 76952, valor devido: R$ 474,66, 
referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 102.868.398; contrato nº 78939, 
valor devido: R$ 704,60, referente às competências de 07/2022, 08/2022, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 
051.304.758; contrato nº 81534, valor devido: R$ 906,97, referente às compe-
tências de 07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 77. CPF: 395.521.208; contrato nº 83613, valor devido: R$ 171,15, re-
ferente às competências de 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Núme-
ro de dias em atraso: 56. CPF: 284.221.308; contrato nº 85848, valor devido: 
R$ 665,41, referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 133. CPF: 064.808.578; contrato 
nº 88575, valor devido: R$ 1.053,38, referente às competências de 07/2022, 
08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 133. 
CPF: 223.990.788; contrato nº 88584, valor devido: R$ 467,99, referente às 
competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 133. CPF: 467.084.948; contrato nº 89320, valor devido: R$ 
168,09, referente às competências de 08/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 56. CPF: 532.928.668; contrato nº 89527, 
valor devido: R$ 186,89, referente às competências de 07/2022, incluídos, ju-
ros e multas de mora; Número de dias em atraso: 89. CPF: 524.572.816; con-
trato nº 90135, valor devido: R$ 1.432,91, referente às competências de 
07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atra-
so: 133. CPF: 289.700.598; contrato nº 95087, valor devido: R$ 240,43, refe-
rente às competências de 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 56. CPF: 438.131.018; contrato nº 95434, valor devido: R$ 
568,49, referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 133. CPF: 258.216.908; contrato nº 
95576, valor devido: R$ 676,29, referente às competências de 07/2022, 
08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. 
CPF: 029.538.186; contrato nº 95701, valor devido: R$ 330,73, referente às 
competências de 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 51. CPF: 435.986.478; contrato nº 97117, valor devido: R$ 444,32, 
referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 133. CPF: 487.567.908; contrato nº 98796, 
valor devido: R$ 119,06, referente às competências de 07/2022, incluídos, ju-
ros e multas de mora; Número de dias em atraso: 92. CPF: 453.028.488; con-
trato nº 99005, valor devido: R$ 235,78, referente às competências de 08/2022, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 51. CPF: 
543.806.728; contrato nº 99471, valor devido: R$ 119,06, referente às compe-
tências de 07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 92. CPF: 297.204.748; contrato nº 99534, valor devido: R$ 248,68, re-
ferente às competências de 07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Núme-
ro de dias em atraso: 82. CPF: 409.844.568; contrato nº 99673, valor devido: 
R$ 279,67, referente às competências de 06/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 112. CPF: 427.993.558; contrato nº 100389, 
valor devido: R$ 246,86, referente às competências de 07/2022, 08/2022, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 133. CPF: 
572.008.088; contrato nº 100554, valor devido: R$ 283,54, referente às compe-
tências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 153. CPF: 562.570.278; contrato nº 100766, valor devido: R$ 
217,26, referente às competências de 07/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 87. CPF: 444.157.678; contrato nº 102009, 
valor devido: R$ 246,98, referente às competências de 06/2022, 07/2022, in-
cluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 194. CPF: 
057.202.081; contrato nº 102259, valor devido: R$ 1.687,46, referente às com-
petências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 153. CPF: 537.629.458; contrato nº 103792, valor devido: R$ 
254,94, referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 133. CPF: 520.915.798; contrato nº 
105845, valor devido: R$ 119,10, referente às competências de 07/2022, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 87. CPF: 373.582.038; 
contrato nº 106128, valor devido: R$ 344,06, referente às competências de 
07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atra-
so: 143. CPF: 583.662.098; contrato nº 107158, valor devido: R$ 375,40, refe-
rente às competências de 07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 82. CPF: 584.164.098; contrato nº 107452, valor devido: R$ 
237,03, referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 346.043.158; contrato nº 
107789, valor devido: R$ 459,97, referente às competências de 07/2022, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 82. CPF: 305.648.358; 
contrato nº 108208, valor devido: R$ 278,76, referente às competências de 
07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 87. 
CPF: 500.182.208; contrato nº 108679, valor devido: R$ 472,26, referente às 
competências de 06/2022, 07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 194. CPF: 217.839.418; contrato nº 109536, valor devido: 
R$ 452,40, referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 153. CPF: 276.084.088; contrato 
nº 110289, valor devido: R$ 726,00, referente às competências de 06/2022, 
07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 194. 
CPF: 465.095.408; contrato nº 110857, valor devido: R$ 345,45, referente às 
competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 133. CPF: 590.752.118; contrato nº 112038, valor devido: 
R$ 129,49, referente às competências de 07/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 87. CPF: 591.731.708; contrato nº 112605, 
valor devido: R$ 119,93, referente às competências de 08/2022, incluídos, ju-
ros e multas de mora; Número de dias em atraso: 61. CPF: 522.235.248; con-
trato nº 112635, valor devido: R$ 241,05, referente às competências de 
07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atra-
so: 133. CPF: 218.844.868; contrato nº 112902, valor devido: R$ 425,46, refe-
rente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 133. CPF: 456.637.988; contrato nº 113343, valor 
devido: R$ 252,89, referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 396.915.748; 
contrato nº 113999, valor devido: R$ 523,75, referente às competências de 
07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atra-
so: 153. CPF: 105.498.746; contrato nº 114323, valor devido: R$ 419,78, refe-
rente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 133. CPF: 588.360.218; contrato nº 114708, valor 
devido: R$ 315,14, referente às competências de 06/2022, 07/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 194. CPF: 400.380.868; 
contrato nº 114823, valor devido: R$ 226,42, referente às competências de 
08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 66. 
CPF: 354.026.868; contrato nº 114883, valor devido: R$ 582,67, referente às 
competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 133. CPF: 327.509.188; contrato nº 115027, valor devido: 
R$ 1.248,01, referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 133. CPF: 320.644.458; contrato 
nº 115086, valor devido: R$ 589,61, referente às competências de 07/2022, 
08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 133. 

CPF: 534.710.218; contrato nº 115162, valor devido: R$ 172,82, referente às 
competências de 07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 82. CPF: 594.980.448; contrato nº 115199, valor devido: R$ 211,45, 
referente às competências de 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 112. CPF: 491.438.498; contrato nº 115557, valor devi-
do: R$ 303,22, referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 153. CPF: 534.504.708; contrato 
nº 115687, valor devido: R$ 293,94, referente às competências de 07/2022, 
08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 153. 
CPF: 460.791.758; contrato nº 115711, valor devido: R$ 461,60, referente às 
competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 153. CPF: 350.882.608; contrato nº 115814, valor devido: R$ 
634,81, referente às competências de 06/2022, 07/2022, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 194. CPF: 594.876.098; contrato nº 
116295, valor devido: R$ 262,67, referente às competências de 06/2022, 
07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 194. 
CPF: 989.125.851; contrato nº 116768, valor devido: R$ 877,81, referente às 
competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 133. CPF: 221.045.478; contrato nº 116824, valor devido: R$ 
254,90, referente às competências de 07/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 87. CPF: 598.313.228; contrato nº 116914, 
valor devido: R$ 262,62, referente às competências de 07/2022, 08/2022, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 457.886.848; 
contrato nº 117154, valor devido: R$ 282,78, referente às competências de 
07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
133. CPF: 423.461.288; contrato nº 117397, valor devido: R$ 430,47, referente 
às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 143. CPF: 578.876.118; contrato nº 117550, valor devi-
do: R$ 308,94, referente às competências de 06/2022, 07/2022, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 194. CPF: 578.889.828; contrato 
nº 117594, valor devido: R$ 229,53, referente às competências de 07/2022, 
08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 133. 
CPF: 595.665.698; contrato nº 117682, valor devido: R$ 446,61, referente às 
competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 153. CPF: 547.903.718; contrato nº 117816, valor devido: R$ 
229,60, referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 163. CPF: 085.138.086; contrato nº 
117871, valor devido: R$ 507,38, referente às competências de 06/2022, 
07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 194. 
CPF: 276.714.428; contrato nº 117885, valor devido: R$ 1.575,12, referente às 
competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 133. CPF: 588.707.058; contrato nº 117958, valor devido: R$ 
257,06, referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 161. CPF: 378.053.488; contrato nº 
117978, valor devido: R$ 429,74, referente às competências de 07/2022, 
08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. 
CPF: 493.724.528; contrato nº 118485, valor devido: R$ 274,40, referente às 
competências de 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 56. CPF: 291.139.508; contrato nº 118489, valor devido: R$ 532,77, 
referente às competências de 06/2022, 07/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 194. CPF: 513.233.678; contrato nº 118496, 
valor devido: R$ 262,54, referente às competências de 07/2022, 08/2022, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 133. CPF: 409.848.808; 
contrato nº 118549, valor devido: R$ 451,08, referente às competências de 
07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
133. CPF: 216.851.218; contrato nº 118639, valor devido: R$ 463,31, referente 
às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 133. CPF: 485.718.328; contrato nº 118686, valor devi-
do: R$ 131,92, referente às competências de 07/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 82. CPF: 496.607.768; contrato nº 118707, 
valor devido: R$ 294,37, referente às competências de 07/2022, 08/2022, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 153. CPF: 481.000.118; 
contrato nº 118863, valor devido: R$ 354,44, referente às competências de 
06/2022, 07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
194. CPF: 018.548.978; contrato nº 119002, valor devido: R$ 2.755,36, referen-
te às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 133. CPF: 069.102.316; contrato nº 119174, valor 
devido: R$ 452,79, referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 133. CPF: 593.150.318; 
contrato nº 119296, valor devido: R$ 241,01, referente às competências de 
07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
133. CPF: 502.723.758; contrato nº 119383, valor devido: R$ 439,08, referente 
às competências de 06/2022, 07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 184. CPF: 477.754.458; contrato nº 119390, valor devi-
do: R$ 121,66, referente às competências de 06/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 102. CPF: 582.483.118; contrato nº 
119393, valor devido: R$ 287,63, referente às competências de 06/2022, 
07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 184. 
CPF: 469.081.718; contrato nº 119466, valor devido: R$ 241,01, referente às 
competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 133. CPF: 529.978.608; contrato nº 119469, valor devido: R$ 
241,01, referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 133. CPF: 599.559.878; contrato nº 
119475, valor devido: R$ 121,14, referente às competências de 06/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 112. CPF: 010.211.522; 
contrato nº 119949, valor devido: R$ 451,08, referente às competências de 
07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
133. CPF: 411.242.898; contrato nº 130785, valor devido: R$ 211,00, referente 
às competências de 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 112. CPF: 082.045.565; contrato nº 131085, valor devido: R$ 369,63, 
referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 133. CPF: 595.500.218; contrato nº 131114, 
valor devido: R$ 275,82, referente às competências de 06/2022, 07/2022, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 194. CPF: 454.528.208; 
contrato nº 131145, valor devido: R$ 420,11, referente às competências de 
06/2022, 07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
194. CPF: 380.584.008; contrato nº 131305, valor devido: R$ 451,23, referente 
às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 163. CPF: 566.037.378; contrato nº 131490, valor de-
vido: R$ 275,82, referente às competências de 06/2022, 07/2022, incluídos, ju-
ros e multas de mora; Número de dias em atraso: 194. CPF: 512.986.238; 
contrato nº 131537, valor devido: R$ 275,78, referente às competências de 
07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
143. CPF: 065.904.492; contrato nº 131645, valor devido: R$ 369,63, referente 
às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 153. CPF: 579.237.318; contrato nº 131916, valor de-
vido: R$ 418,88, referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, ju-
ros e multas de mora; Número de dias em atraso: 133. CPF: 112.668.716; 
contrato nº 132040, valor devido: R$ 190,99, referente às competências de 
06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 112. 
CPF: 545.099.338; contrato nº 132148, valor devido: R$ 138,52, referente às 
competências de 07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 82. CPF: 336.336.238; contrato nº 132154, valor devido: R$ 382,85, 
referente às competências de 06/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 102. CPF: 378.528.968; contrato nº 132426, valor de-
vido: R$ 865,60, referente às competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, ju-
ros e multas de mora; Número de dias em atraso: 143. CPF: 590.317.928; 
contrato nº 132476, valor devido: R$ 275,68, referente às competências de 
07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
133. CPF: 593.465.048; contrato nº 132509, valor devido: R$ 170,16, referente 
às competências de 07/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 92. CPF: 449.422.138; contrato nº 132591, valor devido: R$ 452,84, 
referente às competências de 06/2022, 07/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 184. CPF: 588.157.868; contrato nº 132638, 
valor devido: R$ 131,65, referente às competências de 06/2022, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 112. CPF: 598.768.098; contrato 
nº 132652, valor devido: R$ 269,49, referente às competências de 07/2022, 
08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 138. 
CPF: 412.752.788; contrato nº 969999, valor devido: R$ 349,91, referente às 
competências de 07/2022, 08/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 133. 
Em caso de não comparecimento do consumidor no prazo indicado acima, o 
contrato em referência estará rescindido de pleno direito conforme cláusula con-
tratual em face do atraso no pagamento da taxa de mensal de manutenção, 
além da cobrança da dívida judicial ou extrajudicialmente e da inclusão do seu 
nome nos cadastros do SCPC.
Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, ligue (17) 3203-1418.

COMUNICADO
O Diretor Técnico de Departamento do Instituto de Zootecnia-APTA/SAA faz 
saber que será realizada à venda de 79 animais bovinos, sendo 75 Fêmeas 
mestiços das raças Santa Gertrudis x Nelore e 4 Machos da raça Nelore, a 
partir das 8h do dia 13/10/2022 até às 17h, através do site http://leiloes.iz.sp.
gov.br/riopreto  Os animais remanescentes serão vendidos até o dia 20 de 
Outubro de 2022, no mesmo site. Mais informações:(17) 3222.3508, e-mail: 
edmar.mendes@sp.gov.br ou (19)3476-0955, e-mail: suleize.milani@sp.gov.
br
Havendo mais de um interessado pelo mesmo animal ou lote, o critério de 
desempate será o de melhor oferta
Processo SAA-PRC-2022/15407

DIVERSÃO

O Festival Nacional 
de MPB 2022 terá 
encerramento com a 
dupla Sá & Guarabyra 

A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Secretaria de Cultura, 
apresenta dois shows convida-
dos para a 15ª edição do FEM 
- Festival Nacional de MPB 
Vinícius Nucci Cuccolichio, 
nos dias 25 a 27 outubro, no 
Teatro Municipal Paulo Mou-
ra, com entrada gratuita. 

  Convidados 

Na primeira noite, dia 25, 
terça-feira, após a abertura do 
Festival, às 19h, e da apresen-
tação das músicas que estão 
concorrendo na categoria 
FEM Rio Preto, haverá o show 
‘Memória dos Festivais’. O 
projeto faz um tributo aos 
grandes festivais de MPB e 
será apresentado pela banda 
Harmonikuus, Esdras Nunes, 
João Pazzini, Maurício Zaca-
rias, Priscila Cuzziol, Vinícius 
Lima e convidados.  

 Na segunda noite, dia 26, se 
apresentam os 14 concorren-
tes na categoria FEM Nacio-
nal, mais os seis selecionados 
no FEM Rio Preto.  

E no dia 27, terça-feira, a noite 
de premiação terá abertura 
com o show Cinamomo, da 
dupla Sá & Guarabyra. 

  Sobre a Carreira 

Sá & Guarabyra, criadores do 
rock rural quando ainda atu-
avam em trio com Zé Rodrix, 
começaram a gravar juntos 
em 1971. Desde o primeiro 
lançamento, Passado Presente 
Futuro, ainda em trio, fazem 
parte da história da música 
brasileira, com obras incluí-

das entre as mais executadas 
no país. 

Suas composições fazem parte 
de 27 novelas de televisão. Já 
foram gravados por nomes 
como Gilberto Gil, Milton Nas-
cimento, Roupa Nova, entre 
dezenas de artistas das mais 
diversas correntes musicais. 
Contam com mais de 400 obras 
gravadas. Em sua própria car-
reira, somam 19 álbuns, sendo 
quatro em companhia de Zé 
Rodrix. 

  Cinamomo 

Com Cinamomo, a dupla pré-i-
naugura um período ao reunir 
as composições que conside-
ram as mais representativas 
do seu acervo pessoal, inde-
pendentemente de ter sido ou 
não as mais divulgadas. É um 
espetáculo cheio de surpresas 
em que a maior singularidade 
está nas vestimentas remoça-
das que cobrem as canções de 
grande sucesso, como “Dona”, 
“Caçador de Mim” e “Espanho-
la” e outras que foram pou-
quíssimas vezes executadas, 
como “Nuvens D’Água”, um 
depoimento pessoal denso, e 
“Tabuleiro”, descrição essen-
cial do sertão, agora ainda mais 
visível.  

  
Memória dos Festivais 

O Projeto Memória dos Fes-
tivais, apresentado no dia 25, 
durante o FEM, foi formatado 
como uma exibição audiovi-
sual para resgatar os grandes 
momentos que marcaram a 
história da MPB, em especial 
o auge dos grandes festivais 
do gênero, que revelou nomes 
fortes que se consagraram com 
suas composições e interpre-
tações. 

Divulgação

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Dupla apresenta ‘Cinamomo’, e músicos de Rio Preto trazem ‘Memória 
dos Festivais’ 
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JANTAR ÁRABE I
A  nova Diretoria Hughes Rezende Souza e Everaldo 
Alves Nazareth Jr,do Clube Monte Líbano,que vive um 
momento embrionário,tomando pé da situação para 
poder agir com eficácia,resolveu atender aos associa-
dos e dar um upgrade no cardápio do Jantar Árabe,-
contratando um novo buffet, diante de muitas recla-
mações.Sai o Ed Buffet e entra o Buffet Vila Império.

JANTAR ÁRABE III
O cardápio é um verdadeiro banquete e está assim 
composto: cocktail volante com quibe frito,sfiha fe-
chada de coalhada,verdura ou carne e meia lua.No 
buffet de degustação:homus b’thine,coalhada se-
ca,babaganuche, berinjela árabe,quibe cru com cebo-
la e hortelã,berinjela árabe enrolada, tabule,fattou-
sh,salada marroquina,sfiha aberta de carne e grão 
de bico.Os pratos quentes são:pernil de cordeiro com 
hortelã e alecrim,costelinha de carneiro ao molho 
de hortelã,kafta no palito,quibe assado,berinjela re-
cheada,a abobrinha recheada,charutinho de folha de 
uva e de repolho,arroz árabe com carne moída,frango 
desfiado e castanhas e arroz branco.

JANTAR ÁRABE II 
Com o diretor de Assuntos Libaneses, Toninho Aydar 
e a diretora social Katllyn Caran,na organização,a 
noitada,marcada para o dia 22 de outubro,a partir de 
21 horas,no salão do Clube de Campo,poderá ser um 
grande sucesso.O evento,tradicional no calendário 
social do clube,festeja todos os anos,a independência 
do Líbano.A pista promete lotar,pois a animação será 
do tecladista Anisinho, um nome referência na anima-
ção de festas e haverá show de dança do ventre apre-
sentado por alunas da escola de dança da entidade.

JANTAR ÁRABE IV
De sobremesa,tortinha de cheesecake com calda de mo-
rango, semolina e mahlabie.E na despedida,a Cafeteria 
Império com café expresso, cappuccino, chocolate,bo-
los,bolachinhas doces,pão de queijo, cachaça artesanal 
e licores.Deste o dia 15 de setembro,as adesões já estão 
abertas e a individual custa R$ 165,00 para associados 
e R$ 195,00 para convidados de associados.E incluem 
cerveja,refrigerante,suco de laranja e água mineral.

RÉVEILLON I
O vice-presidente Moisés Camargo começa a desenhar o 
réveillon do Automóvel Clube.Para monetizar o espaço e 
faturar um bom resultado financeiro com seu aluguel,a Di-
retoria Jesus Martin Neto acaba de alienar o salão de festas 
para um bingo por três anos,mantendo o direito de usá-lo 
em duas datas anuais:o réveillon e o Baile de Aniversário 
em maio.Ainda em obras, o bingo não entrou em operação 
e fala-se que será inaugurado no final de novembro. Mas é 
tendência da diretoria deixar aquele espaço fechado e rea-
lizar a noitada em dois ambientes.Um deles,o Bar Aperitivo 
que, conforme anunciei aqui,para a reforma da identidade 
visual e a duplicação do número de acomodações,acaba de 
ser ampliado. E oferecer um serviço de buffet mais sofisti-
cado, por quilo além da utilização dos jardins.

RÉVEILLON III
O triunvirato que dirige o Departamento Social do Har-
monia Tênis Clube- Bruna Spotti de Almeida,Tetê Lorga 
De Giorgi e Ana Carolina Bíscaro- embora esteja fazendo 
as contas,não acredita que seja provável a realização de 
um réveillon.Muita gente viaja na data e já não foi possível 
consolidar bom resultado nos almoços do Dia das Mães e 
do Dia dos Pais, que não tiveram as necessárias adesões.E 
se,para o réveillon,o número de adesões acaba sendo in-
suficiente,aumenta o preço das adesões por causa do nú-
mero de funcionários e a exigência das três pagas.No lugar 
do réveillon, pretende fazer uma grande festa de confra-
ternização dos sócios de fim de ano,no final de novem-
bro,com as famílias reunidas,das crianças aos avós,no bar 
da piscina-com música ao vivo, animação infantil e Papai 
Noel- se o tempo permitir-ou no salão de festas.

RÉVEILLON V
O restaurante Maremonti já divulgou o preço da adesão 
individual de seu réveillon,que terá ceia completa com en-
tradas,pratos principais e sobremesas:R$ 600,00 e crian-
ças até 8 anos,R$ 190,00. Incluídos aí,o serviço do garçon 
e bebidas não alcoólicas.Bebidas alcoólicas à parte.

RÉVEILLON II
O outro, seria um réveillon “Premium”,com  uma ceia no 
Restaurante Panorâmico,mais tranquila e  confortável,-
com um cardápio mais exuberante e sofisticado.Mas 
ainda tem muita água para rolar sob essa ponte.E até es-
tudar a proteção do Bar Aperitivo,em caso de uma chuva 
forte e ventanias,como costuma acontecer no período do 
verão.No ano passado,o  clube alugou um combo,todo o 
espaço que compreende o salão de festas,o gramado,o 
Bar Aperitivo,a Sala Azul e a boate Koxixo, para a empre-
sa Réveillon da Aldeia, que faturou alto ao aglutinar uma 
massa humana de jovens, reunidos pelo whatsapp,em 
torno de 3 mil convidados,pagando convites individuais 
pouco palatáveis,a partir de R$ 500,00.

RÉVEILLON IV
Os comandantes do Ammici Varanda do Golfe-Mona Hus-
seini,Gabi Mello e Márcio Vidotti- ainda estão indecisos so-
bre o desenho do réveillon. Avaliam custos,porque numa 
noite como essas,em que se pratica três pagas para cada 
profissional,do garçon ao cozinheiro,isto é,o pagamento de 
cada um deles é triplicado,os preços das adesões se multi-
plicam porque não é apenas o casal que vai,mas os avós,-
sogros,pais,jovens,crianças e babás.A tendência é deixar 
de lado uma ceia suntuosa e optar por um buffet mais light,
com finger foods e apetizers.E dar fôlego a uma balada de 
sonoridade eclética, de encher a pista de danças.

RÉVEILLON VI
O Coco Bambu do nosso Shopping Iguatemi,está prepa-
rando pela segunda vez,o réveillon e também a ceia de 
Natal.Os dois eventos iniciam-se às 21 horas,mas a fes-
ta de Natal termina às 2 horas e o réveillon às 3h30.The 
Bourbon Band anima o Natal e o Papai Noel entregará 
os presentes às crianças.O réveillon,cuja temática será 
“praia”,terá decoração especial e animação da Banda Li-
ving.O cardápio e os valores serão divulgados em breve.

PARA CRIANÇAS I
Nas franjas do feriado de hoje,o Harmonia Tênis Clu-
be,o  mais fechado de nossos clubes,aproveita o dolce 
far niente da data em que se comemora o Descobri-
mento da América,o Dia de Nossa Senhora Aparecida-
-Padroeira do Brasil e o Dia da Criança,para incorporar 
com alegria,a riqueza das brincadeiras infantis,reali-
zando um  envolvente café da manhã diferente para a 
criançada,cheio de atrações,a partir de 10 horas.

PARA CRIANÇAS III
No feriado de hoje,a partir de meio-dia,o Automó-
vel Clube faz festa recheada de atrações:brincadeira 
para os infantes,com animação  por cantores mirins, a 
apresentadora mirim do SBT Isis Dolmo,da Miss Bra-
sil e Miss Mundo, Sara Cherubini,farta distribuição de 
algodão doce, pipoca e sorvetes,almoço com buffet 
adulto e infantil e animadores vestidos como persona-
gens das histórias infantis.E pede a doação voluntária 
de um brinquedo ou 1 kg de alimento para o Centro So-
cial Estoril.Uma boa aposta para os pais tomarem um 
chopinho enquanto os infantes se divertem.

PARA CRIANÇAS II
A Diretoria de Cultura do Clube Monte Líbano que tem 
Thiago Affini no comando,vai realizar  hoje no clube 
de campo,uma festa com muita recreação,das 9 às 14 
horas.Investindo nos domínios da fantasia que per-
meiam a infância,levará personagens como Huck, Bat-
man, Homem Aranha e Branca de Neve,para divertir 
os pequenos. Outras atrações serão montadas como 
uma pista de patins sobre rodas; teatro, contação de 
histórias;spa infantil com maquiagem e pintura de 
cabelos;desenhos e pinturas com guache e apresen-
tação de um mágico.E distribuição de cachorro-quen-
te,pipoca,algodão doce,sorvetes e refrigerantes.Para 
os adultos haverá uma Praça de food truck.

DIA DA CRIANÇA 
A comemoração hoje, do Dia da Criança,nos oferece a 
oportunidade de reflexões sobre o futuro,não apenas das 
crianças,mas de todos que comungam com elas os signi-
ficados e sentidos da vida.E  para a homenagem da coluna 
sobre o Dia da Criança,escolhi a professora e ex-diretora 
escolar, Nicinha Braga, viúva do saudoso cirurgião den-
tista José de Mello Braga.Nessa foto poética,a socialite 
Nicinha Braga,com o seu bisneto Aldo Fiore Kerr, nascido 
em 3 de março deste ano, filho de Roberto Kerr e Fulvia 
Fiore.A data auspicia um convite filosófico à autorrefle-
xão:a infância contemporânea se entrelaça em agencia-
mentos diversos:a escola,a política,a cidade a justiça,a 
literatura.Como objeto de estudos e pesquisas,a infân-
cia significa   um mergulho nas insuspeitas e profundas 
ligações de afeto e memória que o tema incita.Entender 
a infância num mundo em transformações aligeiradas, 
configura nossos modos de vida,a nossa condição huma-
na por experiências de convivência,que,por vezes,causam 
estranhamento à nossa condição humana.Teorias sobre 
o desenvolvimento destacaram o estrato etário,nos pro-
cessos de evolução e preparação.Hoje,somos levados a 
acreditar que certos saberes sobre crianças,jovens e ado-
lescentes permanecem devedores das determinações 
históricas e culturais, essencializados pela tarefa inco-
mensurável de compreender a infância. Quanto a novos 
tempos,aprendemos que a esperança nos faz acreditar 
que é possível mudar o que está posto.Mantendo porém o 
forte significado da família e dos valores cristãos.

CHAMPÃ & CAVIAR
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Titular da cadeira de Nº22 da ARLEC-Academia 
Rio-pretense de letras e cultura

PRESIDENTE DA DIRETORIA
SOCIAL DA 

Curtindo a dulce Itália, Ivanzinho Rollemberg e a mulher, Marli. 
( Marco Cunha)

Maria Cecilia de Toledo Lerro e Dinorath Ribeiro Falavina em 
ritmo de Volare, nos domínios do Espaço Victoria. 

Na noite italiana que realizei semana passada,Maria Helena 
Curti, Vera Nice Bonfá Martucci e Sandra Spotti. ( Marco Cunha)

*Porque hoje comemora-se a Data Nacional 
da Espanha,a Câmara Municipal faz sessão solene depois 

de amanhã, homenageanda a família Jesús Villanova Vidal 
– que construiu a Basílica Menor N.S. Aparecida e o prédio 

da Acirp no centro da cidade;o saudoso Jesús Gerez,que nos 
deixou ainda jovem;o presidente da Casa de España,Nelsi-
nho Lóis e o Colégio São José, dos Agostinianos espanhóis.

Alexandre Villa Nova Sorroche representará a família.

*Para comemorar o Dia do Engenheiro 
Agrônomo,o Clube dos Engenheiros realiza um almoço 

animado pelo grupo Bozó & Amigos. 

*Claudia Bassitt já decidiu.Depois do 
Natal na estância,passa o réveillon em Buenos Aires com a 

filha Catarina.Os três meninos querem ficar por aqui.

*Faz hoje 91 anos (1931) que o Cristo Redentor 
foi inaugurado no Corcovado. 

*Parabéns ao Leão de Mirassol quem anda 
merecendo o apelido.Sábado conquistou o título de cam-

peão da Série C do Campeonato Brasileiro vencendo o ABC. 

*Aniversariante de hoje, a empresária Rose 
Guarnieri será homenageada pelos amigos com um jantar na 

sexta-feira, num dos endereços gastronômicos da cidade. 

*Embolou o meio de campo: no mesmo dia 
22 em que Roberto Carlos canta no Centro Regional de 

Eventos,o Clube Monte Líbano realiza seu Jantar Árabe e a 
Exposição de Animais apresenta o cantor Renato Teixeira.

*Diogo Portugal é a atração do Coco Bambu 
no próximo dia 15, sábado a partir de 19 horas com o show 

“Não me cobrem coerência”.

*Desta coluna as condolencias à família 
Covizzi (Bella Capri) pelo falecimento de seu líder, o simpa-

ticíssimo Nivaldo Covizzi.
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
Criado pela Lei Municipal nº 4.956/92
Casa dos Conselhos: Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do 
Rio Preto/SP
FMDCA-CNPJ: 46.588.950/0001-83
CERTIFICADO DE REGISTRO
ENTIDADE: Associação Riopretense de Promoção do Menor – ARPROM
CURSO: Repositor de mercadorias
ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, nº 3308 – Centro – São José do Rio 
Preto/SP
CNPJ: 60.003.548/0001-17  
Nº DO REGISTRO: 04
DATA DA EXPEDIÇÃO: 11/09/202
DATA DE VALIDADE: 11/09/2023
Certificamos que o curso Repositor de mercadorias da entidade ARPROM, 
está registrado no CMDCA, conforme esta publicação no Diário Oficial do 
Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) e Resolução nº 394/2016 do CMDCA.
São José do Rio Preto/SP, 11 de outubro de 2022
Fernanda Paula Magossi Arado – Presidente
Jessé Fernandes – 2º Secretário

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S A
EMPENHO 12342/22
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento contratual por 
parte da empresa referente ao empenho em epígrafe. Considerando que foi 
garantido à contratada o direito ao contraditório e a ampla defesa e a empresa 
efetuou a entrega. DECIDO: EXTINGUIR a penalidade anteriormente aplicada 
de multa de 30% do valor referente às obrigações contratuais não cumpridas. 
SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
EMPENHO 11356/22
CONTRATADA: PRATI DONADUZZI CIA LTDA
EMPENHO 8566/22
Considerando as penalidades aplicadas por descumprimento contratual por 
parte das empresas referente aos empenhos em epígrafe. Considerando 
que foi garantido às contratadas o direito ao contraditório e a ampla defesa e 
as empresas efetuaram as entregas. DECIDO: EXTINGUIR as penalidades 
anteriormente aplicadas de multa de 20% do valor referente às obrigações 
contratuais não cumpridas. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
EMPENHO 15560/22
CONTRATADA: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO 15038/22
Considerando as penalidades aplicadas por descumprimento contratual por 
parte das empresas referente aos empenhos em epígrafe. Considerando 
que foi garantido às contratadas o direito ao contraditório e a ampla defesa e 
as empresas efetuaram as entregas. DECIDO: EXTINGUIR as penalidades 
anteriormente aplicadas de multa de 2,1% do valor referente às obrigações 
contratuais não cumpridas. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: PRATI DONADUZZI CIA LTDA
EMPENHOS 6596/22 E 15256/22
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento contratual por 
parte da empresa referente aos empenhos em epígrafe. Considerando que foi 
garantido à contratada o direito ao contraditório e a ampla defesa e a empresa 
efetuou a entrega. DECIDO: EXTINGUIR a penalidade anteriormente aplicada 
de multa de 5,2% do valor referente às obrigações contratuais não cumpridas. 
SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA
EMPENHO 19062/22
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento contratual por 
parte da empresa referente ao empenho em epígrafe. Considerando que foi 
garantido à contratada o direito ao contraditório e a ampla defesa e a empresa 
efetuou a entrega. DECIDO: EXTINGUIR a penalidade anteriormente aplicada 
de multa de 1,8% do valor referente às obrigações contratuais não cumpridas. 
SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
EMPENHO 17514/22
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
EMPENHO 20550/22
Notifico Derradeiramente os representantes legais das contratadas, 
para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar 
do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
EMPENHO 21706/22
Notifico o representante legal da contratada, para entregar no prazo de 03 
dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do 
empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO 
ADVERTÊNCIA E MULTA

Pauta de Reunião Ordinária
Conselho Municipal de Educação
13/10/2022 – Quinta-feira – 14h
Sala do Conselhos da Secretaria Municipal da Educação
Pauta da Reunião
1. Leitura das Atas dos dias 11/08/2022 e 09/09/2022;
2. Palavra da presidenta;
3. Palavra dos membros;
4. Resposta da Secretaria Municipal de Educação ao ofício CME nº13/2022: 
Faltas reiteradas e evasão escolar;
5. Ausência de Berçaristas e Estagiárias nas turmas de alunos de 0 a 3 anos 
- número de crianças por adultos conforme legislação vigente e Estagiárias 
de apoio à inclusão;
6- Discussão sobre Lei nº 14.251 de 06/10/2022. Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de notificação aos pais ou responsáveis sobre a realização de eventos de 
caráter extracurricular que ocorram dentro ou fora dos estabelecimentos de 
ensino.
Atenciosamente,
Vanessa Garcia Sanches
Presidente

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 493/2022 – Processo n.º 14.080/2022
Objeto: Registro de preços para locação de gradil e fechamento. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 26/08/2022, sendo adjudicados os itens à empresa declarada 
vencedora: A DE BRITO LOCAÇÕES LTDA. (itens 1, 2 e 3). 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 – Antonio Pedro Pezzuto Junior – Secretário Municipal de  
Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 519/2022 – Processo n.º 14.290/2022
Objeto: Registro de preços para contratação de serviço de alinhamento e 
balanceamento dos veículos da Frota Municipal. Secretaria Municipal de 
Administração. Sessão pública realizada on-line com início dia 08/09/2022, 
sendo adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: L M R 
DATORE CENTRO AUTOMOTIVO ME (item 1) e NEVES HIPOLITO E DILVA 
LTDA ME (item 2). O item 3 foi deserto. 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 – Adilson Vedroni– Secretário Municipal de Administração.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

03 03 04

Modalidade: Pregão Eletrônico n. 577/2022 – Processo n.º 14.798/2022
Objeto: Contratação de empresa para serviço de certificação de qualidade do 
Laboratório Municipal de Patologia Clínica. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 04/10/2022, sendo adjudicado 
o pregão à empresa declarada vencedora: FUNDACAO CARLOS ALBERTO 
VANZOLINI. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana Tapparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Aldenis Albaneze Borim– Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 591/2022 – Processo n.º 14.865/2022
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de instalação, 
manutenção e retirada de ornamentação natalina de 2022, conforme termo de 
referência anexo a este edital. Secretaria M. de Desenv. Econômico e Negócios 
de Turismo. Sessão pública realizada on-line com início dia 07/10/2022, 
sendo adjudicado o pregão à empresa declarada vencedora: HEMILLI DA 
SILVA PINTO 51469953897. 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 – Jorge Luis de Souza– Secretário M. de Desenv. Econômico 
e Negócios de Turismo
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 551/2022 – 
PROCESSO Nº 14.653/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de café torrado e moído. Secretaria 
Municipal de Educação. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 13/10/2022 às 14h30 para continuidade dos 
trabalhos – Celia Candida Faria - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 588/2022 – 
PROCESSO Nº 14.854/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de biscoito de polvilho em 
atendimento as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e demais 
órgãos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 13/10/2022 
às 14h00 para continuidade dos trabalhos – Celia Candida Faria - Pregoeira. 
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 580/2022 – Processo n.º 14.805/2022 
Objeto: Aquisição de veículo pesado (mini pá carregadeira). Secretaria 
Municipal de Obras.
Não houve apresentação de propostas, restando ao certame ser declarado 
DESERTO. Celia Candida Faria - pregoeira
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 594/2022 – Processo n.º 14.869/2022 
Objeto: Registro de Preços para contraste radiológico para realização de 
tomografia no complexo Pro-Saúde – Hospital Dia.  Secretaria Municipal de 
Saúde. Por não apresentar nenhuma proposta declaro o presente pregão 
DESERTO. Sandra Cristina Dourado Neves Saeki – pregoeira.
JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO EM 
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E DE PÓRTICO DE ENTRADA 
NA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ IZALTINA MARIA (RUA ISAIAS LUCIANO DA 
SILVA, 291, B. GUIOMAR MAIA) – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. À vista dos 
autos e do parecer técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, 
que é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte integrante 
desta decisão, a Comissão Municipal de Licitações prolata a classificação 
das propostas: 1º Colocado: CONSTRUTORA J L K SOUZA LTDA ME 
R$ 142.143,32 - 2º Colocado: MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 
153.172,88 - 3º Colocado: LGR CONSTRUTORA LTDA EPP R$ 160.764,63 
- 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 045/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO TECNICO AMBIENTAL VISANDO A INVESTIGAÇÃO 
AMBIENTAL COMPLEMENTAR DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO 
MUNICIPAL (RUA GONÇALVES VIEIRA GIGLIO, S/Nº, DISTRITO 
INDUSTRIAL CARLOS ARNALDO E SILVA)  – SEC. MUN. DO MEIO 
AMBIENTE E URBANISMO. A Comissão Municipal de Licitações acolhe 
integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
e Urbanismo, 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: ALBERTINI GEOLOGIA LTDA; FRAL CONSULTORIA 
LTDA; GEO AMBIENTE – GEOLOGIA AMBIENTAL E POÇOS EIRELI e GEO-
ANALITICA ESTUDOS E GERENCIAMENTO DE AREAS CONTAMINADAS 
LTDA ME e, inabilitada a empresa BIO GS CONSULTORIA AMBIENTAL 
LTDA (não atendeu ao subitem “b.1” do item 5.1 do edital eis que apresentou 
atestados que não demonstram a execução de serviços similares ou 
superiores). Decorrido o prazo recursal,” in albis”, fica designado o dia 20/
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 046/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO AMBIENTAL VISANDO A ADOÇÃO 
DE MEDIDAS E PROCEDIMENTOS PARA O MONITORAMENTO DA 
ESTABILIDADE GEOTÉCNICA DO MACIÇO DE RESÍDUOS DO ANTIGO 
ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL (RUA GONÇALVES VIEIRA GIGLIO, S/
Nº, DISTRITO INDUSTRIAL CARLOS ARNALDO E SILVA) – SEC. MUN. DO 
MEIO AMBIENTE E URBANISMO. A Comissão Municipal de Licitações acolhe 
integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
e Urbanismo, 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: ALBERTINI GEOLOGIA LTDA; FRAL CONSULTORIA 
LTDA e GEO AMBIENTE – GEOLOGIA AMBIENTAL E POÇOS EIRELI. 
Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, fica designado o dia 20/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.
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 nº 624/2022, processo 15.202/2022 
objetivando a aquisição de mobiliário para equipar a Casa SP Afro Brasil. 
Secretaria Mun. da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Social. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 25/10/2022. às 14h00min e 
abertura a partir das 14h02 min. O edital, na íntegra, e demais informações, 

CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
EMPENHO 22273/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega total do 
empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 
8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena 
de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência implicará 
em rescisão contratual e penalidades administrativas. Com fundamento no 
Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, V do contrato, 
aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 30% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o não 
cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da penalização. SMS 
ALDENIS BORIM.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação 102/21 – Contrato: DIL/0045/21
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto - 
EMURB
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 meses 
o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMEL – Fabio F. D. 
Marcondes
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 395/21 – Contrato: PRE/0167/21
Contratada: LM Serviços de Agenciamento de Mão de Obra Eireli
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 meses 
o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMEL – Fabio F. D. 
Marcondes
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 403/21 – ATA/0898/21
Contratada: Madeireira Aroeira Ltda
Fica alterado o preâmbulo da ATA supramencionada. SMMAU – Katia R. P. 
Casemiro
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação Nº 20/22; Contrato nº DIL/0021/22
Contratada: EMAISINCORP 124 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA
OBJETO: Locação de imóvel localizado à Avenida Fernando Bonvino, nº 
8260, Bairro Distrito Industrial, nesta cidade, destinado às instalações da 
Secretaria de Saúde, Almoxarifado da Saúde, Arquivo da Saúde, Gerência 
de Manutenção e Setor de Manutenções Prediais, bem como viabilizar a 
instalação de novos postos de serviços públicos municipais aos moradores 
deste Município– SMS– Prazo de Vigência: 60 meses. Valor Total: 
R$9.000.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 492/2022
CONTRATO nº PRE/0216/22
CONTRATADA: AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA
OBJETO: Aquisição de brindes e dispenses de insumos - Itens 5, 8 e 10 – 
SMS – Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Total: R$4.448,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 537/2022
CONTRATO nº PRE/0217/22
CONTRATADA: DS2 SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza e varrição, visando a realização 
do evento EXPO Rio Preto – Item 1 – SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior 
– Prazo de Vigência: 60 dias. Valor Total: R$40.836,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 491/2022
CONTRATO nº PRE/0218/22
CONTRATADA: PROMETAL CURITIBA LTDA
OBJETO: Aquisição de prateleiras de almoxarifado em aço galvanizado – Item 
1 – SMS – Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Total: R$65.100,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 531/2022
ATA Nº 0828/22
CONTRATADA: GRECA DITRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de emulsão asfáltica em atendimento a usina de 
asfalto para serviços tapa buraco – Valores Unitários – Item 1 – R$4.350,00; 
Item 3 – R$4.250,00 - SMSG – Ulisses R. Almeida – Prazo de vigência: 12 
meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 419/2022
ATA Nº 0829/22
CONTRATADA: ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA.
OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene – Valor Unitário 
– Item 2 – R$5,39 - SMTTS – Amaury Hernandes – Prazo de vigência: 12 
meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 515/2022
ATA Nº 0830/22
CONTRATADA: RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERVIÇOS EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de prestação de serviços de recarga em cartuchos 
e cilindros – Valores Unitários – Item 1 – R$24,99; Item 2 – R$44,99; Item 
4 – R$59,99; Item 5 – R$49,99; Item 6 – R$30,99; Item 7 – R$41,99; Item 
8 – R$45,99; Item 9 – R$43,99; Item 10 – R$21,98;. Item 12 – R$24,99; Item 
14 – R$24,99 - PGM – Luis Roberto Thiesi– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 22166/2022
CONTRATO Nº: DPL/0061/22
CONTRATADA: DAX INTERNET EIRELI
OBJETO: Prestação de serviços referente a plano de internet 500MB – 
SEMDEC – Jorge Luis de Souza- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$1.198,80
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encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO ADITIVO
Pregão Eletrônico nº 020/2018
QUARTO TERMO ADITIVO N° 025/2022
CONTRATO ORIGINÁRIO Nº: 004/2019
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA ORIGINÁRIA: MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a alteração do contrato, por acordo entre as partes, tendo em vista 
a incorporação da empresa MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. pela empresa AGASUS S.A., com 
a consequente extinção da empresa originalmente contratada (MICROCITY), conforme se vê dos documentos que 
compõem o presente procedimento administrativo, nos termos do art. 81, da Lei n.º 13.303/2016.
DATA DO ADITIVO: 30 de setembro de 2022.
São José do Rio Preto/SP, 11 de outubro de 2022. 
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO ADITIVO
Pregão Eletrônico nº 022/2020
QUARTO TERMO ADITIVO N° 026/2022
CONTRATO ORIGINÁRIO Nº: 001/2021
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA ORIGINÁRIA: MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a alteração do contrato, por acordo entre as partes, tendo em vista 
a incorporação da empresa MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. pela empresa AGASUS S.A., com 
a consequente extinção da empresa originalmente contratada (MICROCITY), conforme se vê dos documentos que 
compõem o presente procedimento administrativo, nos termos do art. 81, da Lei n.º 13.303/2016.
DATA DO ADITIVO: 30 de setembro de 2022.
São José do Rio Preto/SP, 11 de outubro de 2022. 
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE NSÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
PORTARIA N.º 040/2022
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto - EMURB, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do Estatuto Social da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto/SP, 
e consubstanciado no Art. 11, §2º da Lei Complementar nº 627 de 30 de agosto de 2020; Art. 8º da Lei Municipal 9270 
de 24 de maio de 2004 e Art. 2º da lei nº 13.485, de 14 de maio de 2020 estabelece os valores mensais e condições 
das permissões de uso dos boxes e áreas livres da EMURB. 
Art. 1º - Ficam estabelecidos os valores iniciais, para Permissões de uso, com base na mediana obtida através de 03 
(três) avaliações imobiliárias, sendo o valor do M2, considerado, para fins licitatórios e de avaliação, conforme abaixo 
relacionado:

PERMISSÕES DE USO

TIPO INDICAÇÃO LOCALIZAÇÃO TAMANHO M2 VALOR M2
VALOR

INICIAL (mensal)

BOX GV
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 38,28

R$ 86,33 R$ 3.304,84 

BOX T 01
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 14,40  R$ 79,11  R$ 1.139,18 

BOX T 02
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 18,82  R$ 81,33  R$ 1.530,69 

BOX T1+T02
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO 33,22 R$ 80,37 R$ 2.699,89

BOX T 03
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 9,20  R$ 78,00  R$ 717,60 

BOX T 04
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 9,20  R$ 78,00  R$ 717,60 

BOX T 05
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 15,73  R$ 81,33  R$ 1.279,37 

BOX T 06
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 15,73  R$ 81,33  R$ 1.279,37 

BOX T 07
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 9,68  R$ 78,00  R$ 755,04 

BOX T 08
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 9,68  R$ 78,00  R$ 755,04 

BOX T 09
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 14,70  R$ 79,11  R$ 1.162,92 

BOX T 10
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 14,70  R$ 79,11  R$ 1.162,92 

BOX T 11
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 9,72  R$ 78,00  R$ 758,16 

BOX T 12
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 9,72  R$ 78,00  R$ 758,16 

BOX T 13
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 14,70  R$ 79,11  R$ 1.162, 92

BOX T 14
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 14,70  R$ 79,11  R$ 1.162, 92

BOX T 15
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 19,72  R$ 81,33  R$ 1.603,89

BOX T 16
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO)

30,50 A + 
50,22 M =
Área Total: 
80,72  R$ 81,33  R$ 6.575,23

BOX T 17
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO)

17,90
 R$ 81,33 R$ 1.455,86

BOX T 18
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO)

21,00 A + 
21,00 M = 
Área Total: 
42,00  R$ 81,33  R$ 3416,00 

BOX T 19
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 15,07  R$ 79,11  R$ 1.192,19 

BOX T 20
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO)

19,20 A + 
19,20 M = 
Área Total: 
38,40  R$ 81,33  R$ 3.123,20 

BOX T 21
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 36,53  R$ 83,00  R$ 3.031,99 

BOX T 22
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO 24,00  R$ 81,33 R$ 1.952,00

BOX T23
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO 34,92 R$ 83,00 R$ 2.896,70

BOX T 22 + T 23
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO)

24,00 A + 
34,92 M = 
Área Total: 
58,92 R$82,32  R$ 4.850,36

BOX T 24
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 11,13 R$ 81,33  R$ 905,24 

BOX T 25
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO)

29,77 A + 
29,77 M = 
Área Total: 
59,54 R$ 81,33  R$ 4.842,59

BOX T 24 + T25
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO

40,90 A + 
29,77 M = 
Área Total: 
70,67 R$ 81,33 R$ 5.747,83

BOX T A1
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO)

21,98 A + 
43,23 M = 
Área Total: 
65,21 R$ 73,33  R$ 4.835,60 

BOX T A2
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 22,24 R$ 73,33  R$ 1.630,96 

BOX T A3
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 36,70 R$ 75,00  R$ 2.752,50 

BOX T A4
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO)

21,25 A + 
21,25 M = 
Área Total: 
42,50 R$ 73,33  R$ 3.116,66 

BOX T A5
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 60,49 R$ 75,00  R$ 4.536,75 

BOX T A6
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO)

23,00 A + 
23,00 M = 
Área Total: 
46,00 R$ 75,00  R$ 3.450,00 

07

BOX T A7
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA(CADERNO)

21,90 A + 
21,90 M = 
Área Total: 
43,80 R$ 73,33  R$ 3.212,00 

BOX T A8
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO)

21,18 A + 
21,18 M = 
Área Total: 
42,36 R$ 73,33  R$ 3.106,4 

BOX T A9
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO)

20,90 A + 
20,90 M = 
Área Total: 
41,80 R$ 73,33  R$ 3.065,34 

BOX T A10
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO)

20,50 A + 
20,50 M = 
Área Total: 
41,00 R$ 73,33  R$ 3.006,66

BOX T A11
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO)

21,17 A + 
21,17 M = 
Área Total: 
42,34 R$ 73,33  R$ 3.104,94 

SALA VIP SV 01
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP SV 02
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP SV 03
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP SV 04
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP SV 05
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP SV 06
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP SV 07
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP SV 08
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP SV 09
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP SV 10
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP SV 11
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP SV 12
SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 52,25 R$ 66,33  R$ 3.465,92 

SALA VIP/
CARGAS SV 13

SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 71,01 R$ 66,33  R$ 4.710,33 

SALA VIP/
CARGAS SV 14

SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 54,03 R$ 66,33  R$ 3.583,99 

SALA VIP/
CARGAS SV 15

SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 102,27 R$ 66,33  R$ 6.783,91 

CONTANER C 01
TERMINAL SUBURBANO 
– PASSARELA (FIG 2) 9,00  R$ 176,89  R$ 1.591,98 

CONTANER C 02
TERMINAL SUBURBANO 
– PASSARELA (FIG 2) 9,00  R$ 176,89  R$ 1.591,98 

AREA + 
CONTAINER ÁREA 001 PARQUE SETORIAL 72,80  R$ 5,33  R$ 1.116,27 

AREA + 
CONTAINER ÁREA 002 PARQUE SETORIAL 72,80  R$ 15,33  R$ 1.116,27 

AUTOSERVIÇO - TERMINAL URBANO 2,50  R$ 328,00  R$ 820,00 

AUTOSERVIÇO - TERMINAL SUBURBANO 2,50  R$ 294,67  R$ 736,67 

AUTOSERVIÇO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA 2,50 R$ 311,34 R$ 778,33

TA 12 -
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 20,70  R$ 72,67  R$ 1.504,20 

TA 13 -
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 44,60  R$ 76,00  R$ 3.389,60 

TA 14 -
TERREO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO) 103,35  R$ 74,67  R$ 7.716,80 

LEGENDA:                         A = ÁREA                                     M = MEZANINO

Art. 2º - O valor do M2 (metro quadrado) será corrigido anualmente pelo índice IPCA, sendo o mesmo atualizado 
monetariamente, levando-se em consideração o índice acumulado do IPCA/IBGE, de janeiro a dezembro do ano 
imediatamente anterior ao ano de referência. 
Parágrafo único. Concomitante com o preço mensal devido pelo permissionário, poderá ser cobrado pela Administração 
da Emurb o rateio das despesas comuns de consumo, assim como as manutenções corretivas e preventivas dos 
itens que envolvam pleno funcionamento e segurança; excetuando-se as de manutenção e conservação do prédio 
da Estação Rodoviária “Governador Laudo Natel” e Terminal Suburbano (Intermunicipal) utilizados pelas empresas 
permissionárias e empresas de transporte coletivo rodoviário de passageiros, conforme Art. 2º da lei nº 13.485, de 14 
de maio de 2020; devendo; quando permitido, instalar no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos um relógio medidor 
de consumo para cada serviço.
Art. 3º - A Emurb se reserva no direito de determinar as finalidades das respectivas áreas para efeito de procedimento 
licitatório ou outros fins, para atendimento do interesse público, respeitados os princípios da administração pública.
São José do Rio Preto, 11 de outubro de 2022.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Rodrigo Ildebrando Juliano

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.062 DE 10 DE OUTUBRO DE 2022
NOMEIA, JOSIANE AMORIELE, para ocupar o Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - 
CA.102.3,  lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL , constante do Anexo 
I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 
402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, 
surtindo os efeitos desta a partir de 11 de outubro de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.063 DE 10 DE OUTUBRO DE 2022
DISPENSA, CLEITON RICARDO MERLO, da Função de Confiança de Assistente de Programas e Projetos 
- Intermediário – Nível II - FG.103.2, no Setor de Preparação de Compras da Secretaria Municipal de Serviços 
Gerais, criada pelo Anexo I da Lei Complementar n.º 685/2022, surtindo os efeitos desta a partir de 10 de outubro de 
2022. OUTROSSIM, DESIGNA, CLEITON RICARDO MERLO, para exercer a Função de Confiança de Coordenador 
Executivo de Políticas Públicas – Nível II - FG.103.7, na Coordenadoria de Manutenção das Áreas Públicas, 
Praças e Jardins da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, criada pelo artigo 5º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 
685/2022, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, surtindo os efeitos desta a partir de 10 de outubro 
de 2022.
PORTARIA N.º 37.064 DE 10 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, ANSELMO VICTAL DE VASCONCELOS, para exercer a Função de Confiança de Assistente de 
Programas e Projetos - Intermediário – Nível III - FG.103.1, na Seção de Documentação da Secretaria Municipal 
de Serviços Gerais, criada pelo artigo 5º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022, fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente, surtindo os efeitos desta a partir de 10 de outubro de 2022.
ULISSES RAMALHO DE ALMEIDA
Secretário Municipal de serviços Gerais

LEI Nº 14.254
DE 10 DE OUTUBRO DE 2022.
Garante ações permanentes de informação, prevenção e de combate à importunação sexual no transporte coletivo, 
terminais e miniterminais urbanos do Município de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto � SP, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O Município de São José do Rio Preto, por meio de seus órgãos competentes, promoverá ações permanentes 
de informação, prevenção e de combate à importunação sexual no transporte coletivo, terminais e miniterminais 
urbanos do Município de São José do Rio Preto.
Art. 2º A campanha a que se refere esta Lei poderá ser implementada pela adoção das seguintes medidas, dentre 
outras:
I – exposição de cartazes, imagens nas telas de vídeo ou peças publicitárias de divulgação, nos terminais de ônibus, 
miniterminais e nos veículos de transporte público, contendo instruções às vítimas para identificação do agressor e 
contatos dos órgãos de denúncia;
II – ofertas de cursos de capacitação e treinamento para os trabalhadores do sistema de transporte coletivo, a fim de 
orientar os passageiros sobre como agir nos casos de importunação sexual.
Art. 3º Ficam autorizados os motoristas, cobradores ou funcionários de terminais de ônibus e dos veículos do transporte 
público municipal a acionar os órgãos de segurança pública competentes nos casos de importunação sexual, para que 
prestem auxilio inicial.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 10 de outubro de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na mesma 
data e local de costume e, pela Imprensa Local. 
Autógrafo nº 15.820/2022
Projeto de Lei nº 134/2022
Autoria da propositura: Ver.ª Karina Caroline

LEI Nº 14.255
DE 10 DE OUTUBRO DE 2022.
Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 14.207, de 08 de agosto de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto � SP, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º Altera-se o artigo 1º da Lei Municipal nº 14.207, de 08 de agosto de 
2022, passando a ter a seguinte redação:
“Art. 1º Passa a denominar-se “Edis Luiz Pradela” a rua localizada no 
loteamento Residencial Vista Norte, previamente denominada Rua Projetada 
04.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 10 de outubro de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na mesma 
data e local de costume e, pela Imprensa Local. 
Autógrafo nº 15.821/2022
Projeto de Lei nº 155/2022
Autoria da propositura: Ver. Francisco Sávio Ruel Júnior

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto
O Conselho Municipal de Previdência (C.M.P.), órgão superior de deliberação 
colegiada da RIOPRETOPREV, em conformidade com o disposto no seu 
Regimento Interno, faz saber que na reunião ordinária realizada no dia 
30/09/2022, foi deliberado (a):
a) Pela aprovação das Atas nº 296 e 297;
b) Pela aprovação do Relatório de Gestão Corporativa do 1º Semestre de 
2022;
c) Pelo referendo das decisões proferidas pelo Comitê de Investimentos no 
mês de setembro de 2022;
d) Pela aprovação do balancete contábil de agosto de 2022;
e) Pela aprovação das informações sobre os investimentos da entidade no 
mês de agosto de 2022.
São José do Rio Preto, 30 de setembro de 2022.
(assinatura digital)
ANGELO BEVILACQUA NETO
Presidente do C.M.P.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
CONTRATO nº 24/2018 – CONCORRÊNCIA nº 03/2018 – PROC. nº 10/2018
Contratada: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à prestação de serviços de apoio 
às atividades operacionais do SeMAE, com fornecimento de mão de obra, 
equipamentos e veículos.
Data da assinatura: 10.10.2022   Valor total reajustado: R$18.193.830,14 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 51/2021 
CONCORRÊNCIA 01/2021 – PROC. nº 67/2021
Contratada: PWR SERVICOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA
Objeto: readequação qualitativa e quantitativa com acréscimo de valor, 
reajuste de preços e prorrogação do prazo de conclusão - Detalhamento de 
projeto, fornecimento, montagem, instalação, comissionamento e start-up de 
equipamentos eletromecânicos e painéis elétricos para a Estação Elevatória 
de Esgoto de Talhado.
Valor do acréscimo R$94.109,52;  Valor do Reajuste R$197.993,94, Valor 
Total  R$4.240.588,57
Prazo: até 13.12.2022 Assinatura: 11.10.2022
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 
08/06/94, justificamos que o pagamento em questão está sendo efetuado 
independente de sua ordem cronológica, para dar continuidade aos serviços 
essenciais desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 1214001 – PWR Serviços Elétricos e Eletrônicos Ltda.
Valor: R$ 40.374,90
Motivo: Tendo em vista a liberação do recurso federal.
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
S.J. Rio Preto, 11.10.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do 
SeMAE.
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22760/2022
FICA NOTIFICADA(O): CABRERIZO SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS S/S 
LTDA COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. AMÉRICO GOMES NOVOS Nº: 
730 COMPL.: SALA 14 BAIRRO: REDENTOR - JD. CIDADE: SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO CEP: 15085330 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 
3114170 PFJ: 1149264 CPF/CNPJ/RG: 14086067/0001-03 De acordo com 
a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) 
abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no 
prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: 
MOTIVOS Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gerados no 
empreendimento. Informar a destinação final desses resíduos. LEI VIGENTE 
Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol 
Conama n.º 313/2002 PRAZO 5dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 126 
UFM (x1 R$8.730,54). OBSERVAÇÃO Sem observações. ATENÇÃO Fica 
Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO 
no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades 
impostas pela legislação vigente.  Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
FABIANE CRISTINA PAZINI NEVES uma vez que ocorreu a devolução da 
missiva, Motivo “NÃO PROCURADO” pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79334683 1 BR.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO POR PRAZO 
DETERMINADO DE PEB I
Processos Seletivos nº 01/2021
Fica designado o dia 17 de outubro de 2022, no horário abaixo 
determinado, para os candidatos adiante relacionados a comparecerem à 
Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua General Glicério, nº 
3947, Vila Imperial, nesta cidade, para sessão de assinatura de contrato 
por prazo determinado. O não comparecimento no horário estabelecido 
implicará na escolha de vagas remanescentes. O não comparecimento à 
sessão no dia estabelecido ensejará a desistência do candidato.
No caso de isolamento domiciliar referente a COVID, vigente na data de 
assinatura do contrato, deverá enviar e-mail: coordenadoriadepessoal@
riopreto.sp.gov.br  com cópia do atestado anexado, até o dia da assinatura 
do contrato, para análise e adoção de medidas necessárias. 
Dos ocupantes de cargos ou empregos
Os candidatos que necessitam se desligar e/ou afastar de outros órgãos 
públicos e/ou vínculos privados, deverão apresentar o requerimento e/
ou protocolo de desligamento e/ou afastamento, na data da assinatura 
do contrato, atentando-se que, para os vínculos privados e empregos 
públicos (Celetistas), a data de saída deve ser anterior ao dia da assinatura 
do contrato e para os cargos públicos, a data de saída poderá ser até o 
dia da assinatura do contrato. Posteriormente, aqueles que apresentarem 
apenas o requerimento e/ou protocolo na data da assinatura do contrato, 
terão até 30 (trinta) dias corridos para apresentarem a Publicação 
da Portaria de Exoneração e/ou Afastamento ou documento oficial 
correspondente.
Ag. Op. PEB I – Horário 8:30

Nome Class.

LAURA BEATRIZ RIZZO VIEIRA 708

LIEGE ADRIANA DE OLIVEIRA 709

São José do Rio Preto, 11 de outubro de 2022
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
REQUERIMENTOS DEFERIDOS DE CANCELAMENTOS - EMPRESAS
O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPATEMPO A EXISTÊNCIA 
DE DÉBITOS REMANESCENTES, APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO 
CANCELAMENTO DEFERIDO.

NOME IM PROTOCOLO

ISABELA FURLANETTO GASPAR 
40022248803 3292860 41542233642

ROMULO MANUTENCAO ELETRICA E 
EM OBRAS CIVIL LTDA 1152100 SPN2233148850

FABIO RENATO MAGALHAES 3426800 SPN2214569340

A TASCA 3504430 SPN2235646934

FILTROS E FILTROS RIO PRETO 
COMERCIO DE FILTROS DE AGUA 
LTDA

1332710
41542233691

JULIO CESAR GARCIA GONZALES 
30496443895 3770030 41542233701

ALINE FERREIRA GONZALES 
34237116808 3724530 41542233704

CAMPOS CARVALHO RIO PRETO 
TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME 1346470 41542233708

CRISTIANE CASSIANO RODRIGUES 
66848288349 3765350 41542233718

DIVA DE OLIVEIRA CAMPOS 3245470 SPN2255053560

MARCO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO 
19140203832 3925970 41542233770

EMD ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
EIRELI 3184460 41542233772

CECILIA MARQUES DE SOUZA 
31406672807 3685280 41542233777

CASA DO MANIPULADOR PRODUTOS 
DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA 3715200 41542233876

COBRAS E LAGARTOS 
TERRAPLANAGEM LTDA 1442170 41542233343

RENATO APARECIDO ALVES DE SOUZA 
37571984840 3737560 41542233787

RODOBENS INCORPORADORA 
IMOBILIÁRIA 319 SPE LTDA 3127590 41542233814

BLESS BY SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS E CONFECCOES 
LTDA

3834590
41542233856

ARANTES SERVICOS MEDICOS S/S 
LTDA 3805010 SPN2282757121

ROSA PEREIRA ESTEVES 18453016844 3507830 41542233889

ZANINI RIO PRETO LOGISTICA LTDA. 3304920 SPN2260764042

EMERSON RICARDO RIBEIRO 3764250 SPN2285181044

ICARUS BRAZIL REPRESENTACOES 
COMERCIAIS EIRELI 3431680 SPN2272516236

ELIDE DE OLIVEIRA GARUTTI 3573410 SPN2228200757

LAECIO NUNES DOS SANTOS 
36038345850 3671040 41542233932

HELDER GONÇALVES CURY 
41263637850 3791590 41542233937

POLIANI GANASSIM PINHEIRO 3814760 41542233908

GUSTAVO FONSECA 33454366801 3362340 SPN2271792218

AGRO PAISAGISMO E COMERCIO DE 
PLANTAS LTDA 1083190 SPN2260981858

WELTON MATHEUS GARCIA 
32661985816 3373270 SPN2218886333

JOAO ROBERTO TORRES 09816649896 3943300 41542233951

ELIZABETE I P ANGELONI SACOLAO 
ME 1255130 41542233792

ELISETE GONCALVES BORGES 
30668746807 3779130 SPN2227626740

LUCAS SARMENTO BITTENCOURT 
73695718153 3801870 41542234044

MULT - COBRANCAS TH E 
INFORMACOES CADASTRAIS LIMITADA 1405430 SPN2260211779

A INSTALADORA RIO PRETO LTDA 3089590 SPN2281812338

LANCONE E LANCONE 
REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 3794150 SPN2269972120

SERV FESTAS MARTINS & PEREIRA 
LTDA 3239230 SPN2261745264

THIAGO RODRIGUES COBRANCAS ME 3122990 41542234064

A A M DE OLIVEIRA PINTURAS ME 3261150 41542234066

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 
E TELEGRAFOS 1181770 41542233993

RESTOQUE COMERCIO E 
CONFECCOES DE ROUPAS S/A 1454550 41542234144

MAFEL TRANSPORTES E LOGISTICA 
LTDA 3599920 SPN2296235018

LEXIS JR EMPRESA JUNIOR DOS 
CURSOS DE LICENCIATURA EM 
LETRAS E BACHARELADO EM LETRAS 
COM HABILITAÇÃO EM TRADUÇÃO

3546420

41542233912

A. E. VIEIRA ROCHA COMERCIO DE 
BORDADOS LTDA 1463630 SPN2243558732

CONGREGAÇAO CRISTA NO BRASIL 1468200 41542234213

F A DE LIMA MONTAGENS 
INDUSTRIAIS 3754320 41542234221

PAULO DE TARSO CAETANO PONTES 1361620 41542234227

FL PALESTRAS LTDA 3932880 SPN2293608321

OTICAS PILOTTO RIO PRETO LTDA 3851960 41542234310

OBA OBA ACAI RIO PRETO 3 LTDA 3275510 SPN2235418399

GSM REPRESENTACOES LTDA 3869170 SPN2214519131

RUBENS PEREIRA DE ANDRADE 3842770 SPN2240323522

SOLAR POWER PHOTOVOLTAIC LTDA. 3919400 SPN2238678328

MACH 3 AVIATION LTDA 3886780 SPN2297074772

SONIA MARTINS COMERCIO 
VAREJISTA DE UTENSILIOS 
DOMESTICOS EIRELI

3845650
SPN2224852545

BRASIPHONE RIO PRETO COMERCIAL 
LTDA. 3261380 SPN2242410282

J E S COMERCIO DE CELULARES E 
APARELHOS ELETRONICOS LTDA 3789930 SPN2273552748

VLJ COMERCIO DE GAS E BEBIDAS 
LTDA 3134490 SPN2278828364

IASMIN FERNANDA DE SOUZA 
ANTUNES 47130895837 3339570 41542234392

LUCIANA FRANCO CAMBRA 
39135394846 3443340 41542234395

YALE SOMINE VILASBOAS 
48011856812 3772330 41542234409

GABRIEL MIGUEL DOS SANTOS 
43829863896 3932940 41542234446

ANA BEATRIZ SENTINELLO OLHIER 
43805948824 3788420 41542234529

SHS EDITORA LTDA 3769280 41542234692

JURACI APARECIDA FERRES LACERDA 
18452265859 3445470 SPN2220815894

DENISE DE AMORIM SILVA SANTANA 
30755056841 3866880 41542234716

L XAVIER REPRESENTACOES LTDA 1436630 41542234314

RODRIGO SERGIO YARED 3340100 SPN2251697127

MARTINS AOKI - ASSISTENCIA 
TECNICA EM ESQUADRIAS LTDA 1356640 SPN2222048302

VANDA MARIA DE OLIVEIRA 
01895491819 3239150 41542234786

ANDRE LUIZ VIOLIN 33410184848 3671700 41542234790

EVELISE RAQUEL CARVALHO 
FIGUEIRA 36482983804 3840320 41542234792

VANESSA PEREIRA QUINETE 
PINHEIRO 42210998875 3827950 41542234797

CESAR MINISTRO 10130574813 3922210 41542234845

CONECT RP PRESENTES LTDA 3466010 SPN2250003492

TYKHE LOJA DE ARTIGOS 
ESOTERICOS LTDA 3213050 SPN2187911872

SIMONE RODRIGUES FRANCO DE 
OLIVEIRA 24985143847 3400350 41542234870

GUILHERME SEIXAS MATAROZZO ME 3553450 41542234885

R&M - COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS E ARTIGOS PARA 
FESTAS LTDA

3501540
SPN2227249628

MADELIMA MADEIRAS EIRELI 3116140 SPN2280294294

PAULO & PAULA COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 3400960 SPN2237974526

CLARICE DE SOUZA LIMA 05546309822 3952600 41542235011

SOUZA SERVICOS ELETRICOS E 
CONSTRUCAO CIVIL LTDA 3041890 SPN2276928364

STATUS NEGOCIAL LTDA. 3834000 SPN2271053100

CFM HOLDING LTDA 3281950 41542235046

ENIO CASTILHO BOTARO 3620260 SPN2229781732

ALCEU RENATO SAO JOSE 
33558347854 3926560 41542235102

OLIVIERI SERVICOS MEDICOS S/S 
LTDA 3545820 41542231743

EVERTON CARLOS SIMPLICIO 
38501262854 3411180 41542235109

GOUVEA & SILVA SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS LTDA 3570200 SPN2277305390

MARIA CANDIDA RIBEIRO MIGLIORE 
06093861660 3843890 41542235209

EDUARDO JULIO TONON 29788896839 3764420 41542235216

TORRES SERV FESTA PONTO CERTO 
EIRELI 3482960 SPN2251928449

MARCOS XAVIER DA SILVA 
04541767163 3815850 41542235236

PAULISTAMED COMERCIAL EIRELI 3377990 41542234954

PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE 
S/S LTDA 1159770 41542235251

MARCO ANTONIO TOCUNDUVA DE 
ASSIS 17067736846 3485530 SPN2286002815

PEDRO HENRIQUE BERGONSIN 
CARDOSO 43666854850 3751200 41542235309

RICARDO LEANDRO RODRIGUES 
31552839800 3800320 41542235319

LUAN MONTEIRO TELES 43522554833 3910670 41542235325

LEONARDO OLIVEIRA MEDINA 
41516191862 3819350 41542235328

JOAO MARCOS MORETTI BEGGIORA 
44041698847 3814230 41542235286

GISELE AUGUSTO MANTOVANI 
31870178866 3868290 41542235347

LUCAS BERTACINI VIEGAS 
36427614886 3931210 41542235396

08 VESTUARIO LTDA 3249850 SPN2234373876

LZP CONSULTORIA EM PUBLICIDADE, 
TREINAMENTO E PROMOCAO DE 
VENDAS LTDA

3839640
SPN2282035471

TELLINI E FIORILLO PET SHOP 
COMERCIO DE RACOES LTDA 1299140 SPN2248686857

CRISTIANE TERESA DE FREITAS 
VICTAR 30685611833 3920720 41542235475

PAIVA E MORENO SERVIÇOS EM 
ODONTOLOGIA S/S 3135030 41542235501

GRAFLEX E SAY YES EIRELI 3803680 SPN2282031670

LUIZ HENRIQUE DE PAULA CARVALHO 
33641457840 3832110 41542235570

MATHEUS CORTEZI SIMAYA 
11101516674 3882730 41542235614

SILVIA HELENA DE OLIVEIRA INACIO 
10448408708 3506020 41542235620

JESSICA AMANDA DE OLIVEIRA 
44720147852 3865090 41542235639

CAMILA TORRES LIMA 39105603854 3822720 41542235641

PATRICIA PERPETUA FARIA ROSA 
27978714802 3883770 41542235654

JOSE CARLOS DIAS DA SILVA 3254600 SPN2256241066

LOREN COMERCIO DE OCULOS E 
ACESSORIOS LTDA 3766290 SPN2265997213

DORAL COMERCIO DISTRIBUICAO DE 
TABACOS EIRELI 3553000 SPN2281108116

MAPEL MANUTENCAO PECAS 
EMPILHADEIRAS LTDA 3182050 SPN2212413005

RODRIGO DONIZETE DA FONSECA 3438740 SPN2213396225

DANIEL SERGIO MENDES ESPURIO 
43460546840 3912200 41542235736

BRENO HENRIQUE CARVALHO 
FERREIRA 41548749850 3605440 41542235749

ADRIANA SOLDA RODINO 25224440858 3575920 41542235781

A R MORELLI DO PRADO 3905520 41542235763

E C MARQUES CONFECCOES 3428450 SPN2222045124

GONCALVES E SILVA COMERCIO DE 
VARIEDADES LTDA 3256860 SPN2298208306

ARROCHA & SMOR - ADMINISTRACAO 
DE BENS EIRELI 3287060 SPN2229563118

CLEITON JUNIO COMERCIO DE 
CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 3852650 SPN2243884325

INOVACAO ADMINISTRACAO E 
ASSESSORIA LTDA 3943780 SPN2279469289

ASSB COMERCIO VAREJISTA DE 
DOCES LTDA. 3858600 SPN2248014338

ASSB COMERCIO VAREJISTA DE 
DOCES LTDA. 3901910 SPN2243984092

GUILHERME HENRIQUE BUENO 
39865375893 3863910 41542235822

WASHINGTON SOUZA RODRIGUES 
CONSTRUCOES 3630530 SPN2274263907
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ALBC AGROPECUARIA E 
ADMINISTRADORA DE BENS 
PROPRIOS LTDA

3679340
41542235759

LUCIO VITORINO PIVOTTO 3416250 41542235766

DOC PRIME CERTIFICACAO DIGITAL 
EIRELI 3704690 SPN2297133231

MELO GOMES SERVICOS MEDICOS 
S/S ME 3377830 41542226856

NIVALDO GIAQUETTO 3112440 SPN2224169305

MARCIO DO NASCIMENTO GORNATES 
40614298172 3760980 41542235972

ELETRONICA ALVORADA LTDA 280370 SPN2289281408

IMBRA COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA 3958060 SPN2216408304

CLAUDIA PATROCINIO BRAGA 
EVANGELISTA 3791390 SPN2295480884

SEU CHALITTA BEBIS E COMIS LTDA 3718000 41542236000

GERALDO PEREIRA DE SOUZA 
09292253840 3860100 41542236004

ADEMAR DE BRITO – LOCACAO 1350660 SPN2291126354

LINDALVA BRAKE ALVES 75567741634 3496020 41542236027

MANOEL ALEX CANDIDO DE 
CARVALHO 33141968810 3712270 41542236077

MARIA DELZI MACIEL VALENSSIO ME 1287450 41542230349

R. MARCONDES CARVALHO NETO 3428540 SPN2278912096

EDILAINE CRISTINA MIRON CARMONA 3472390 SPN2297190017

ALEAL SERVICOS MEDICOS LTDA 3898350 41542236019

MARCIA CRISTINA BOIAN DOS 
SANTOS 10277885809 3890550 41542236159

JAQUELINE DE OLIVEIRA JANUARIO 
22664267884 3805660 41542236168

JIANE NILTA FABIANO GIROTE 
07324289800 3909670 41542236169

ZFJ EMPREENDIMENTOS E 
CONSULTORIA LTDA 558590 SPN2263937782

ADRIANO DIAS TRANSPORTES 
RODOVIARIOS – EIRELI 3619330 SPN2290649004

M W VASCONCELLOS MARKETING E 
TECNOLOGIA LTDA 3739170 SPN2280392968

MOZITOS HAMBURGUERIA LTDA 3928570 SPN2286127165

MARIA MOREIRA GRASSI 3051170 SPN2212904406

ASM SERVICOS IMOBILIARIOS EIRELI 3072260 SPN2248792500

HEBELER TROVO TRANSPORTES E 
LOGISTICA EIRELI 3463200 SPN2231796539

JEAN CARLOS DOS SANTOS 
27491181821 3221000 41542236189

CAPTAINSHOP COMERCIO E 
DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 3928300 41542236195

BIO SCULP HARMONIZACAO FACIAL E 
CORPORAL LTDA 3953330 SPN2224714828

C. F. RIO PRETO COMERCIO DE 
CALCADOS LTDA 3866020 SPN2297824955

TAYLAN DA SILVA SOARES 
49244326876 3927100 41542236319

M A LOPES COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUARIOS 3343520 SPN2276316450

FABIANA DA COSTA SOUZA DE 
OLIVEIRA 42269843827 3931460 41542236342

PANIFICADORA JARDIM NUNES LTDA 
ME 1452410 41542236366

ISABELA RODRIGUES BERNARDES 
39873678816 3929820 41542236385

ENERGY BRASIL FRANCHISING LTDA 3930030 SPN2225259778

MARTA MEDRADO LUZ LUCENA 3185560 SPN2235768205

J. M. S. DE SOUZA TRANSPORTES 3736210 SPN2277232902

EVANDRO DE FREITAS BORTOLOTO 
42222579821 3798000 41542236477

CARDIO IMAGEM RIO PRETO SS 3809580 SPN2296063829

BANCO DO BRASIL S/A 1469660 41542221321

ADS SERVICOS DIGITAIS LTDA 3826120 SPN2257575128

MARILU FARIA DORNA LOES OREIRO 
EIRELI 3542930 SPN2245016166

PEETZ ENGENHARIA LTDA 3884560 SPN2216825379

W R E - COMERCIO E RESTAURACAO 
DE MOVEIS LTDA 3411100 SPN2287450635

C. PAEZ REPRESENTACOES 
COMERCIAIS LTDA 3797520 SPN2283839602

DAVISON DO NASCIMENTO SOUSA 
41755583818 3702710 41542236677

FMNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S 3592650 41542236739

D.N. FRANCO PET SHOP 3386820 SPN2270054654

LUIZ CARLOS ATAIDE DE SOUZA 
31347629866 3555120 41542236759

RAFAEL CASTILHO 31396117814 3887410 41542236779

MDWE LTDA 3709230 SPN2284053174

H. C. DO CARMO TRESSO ACOUGUE 
LTDA 3771490 SPN2292487729

HOLDING BENEVIX S/A 3616370 41542236547

IMPACTO GREEN PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA LTDA EPP 3267490 41542236676

GIZELE FERNANDA 
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 
ME

3159250
41542234614

MELO GOMES SERVICOS MEDICOS 
S/S ME 3377830 41542226856

MARCOS PAULO BISSOLI DE OLIVEIRA 
38737636804 3576470 41542236953

DOUGLAS JAEN LOPES RIBEIRO 
30308012844 3898600 41542236970

LUAN PHILIP DE ASSIS PIOVEZAN 
EIRELI 3717130 SPN2232472003

IVANI DE OLIVEIRA 09386944804 3669270 41542237014

ELIANA MAZALI BOTELHO 38026450817 3632000 41542237038

ALESSANDRA GUILHERMITTI 
NOGUEIRA SOARES 16971266854 3953540 41542237061

BIANCA BATISTA CAL 3696160 SPN2275901827

ESPACO DANIELA GIL CABELEIREIROS 
LTDA 3533010 SPN2247376444

AREA M J ARQUITETURA LTDA 3690110 SPN2215091369

VERA VILLACA DE OLIVEIRA 
21697476805 3253200 41542237120

LUIZ RICARDO VERDELHO 
ZARPELLON 3072450 SPN2230191597

APPOLONI COMERCIO DE FRUTAS 
EIRELI 3715890 SPN2256778899

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS 
S/A 661720 41542212150

CACAU BLACK LTDA 3855860 SPN2270677551

RODRIGUES & RIOS COMERCIO DE 
VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA 3866870 SPN2222126504

JERSON CAPATTI 05761741814 3719980 41542237213

MATHEUS SOUSA PEREIRA 
46822256857 3778700 41542237218

ELCIO ESTEVAM LIPPA 88812898815 3863120 41542237231

THAINA LOPES DA SILVA 47925998814 3731360 41542237252

C. A. PEDRO DE SOUZA LTDA 3866900 SPN2266046440

MONTOIA & MONTOIA SERVICOS 
MEDICOS LTDA 3619270 SPN2213447589

NAYARA MAYLLA DOS REIS DE 
LOURDES DIAS LTDA 3832200 SPN2218105164

THIAGO MATHEUS DE OLIVEIRA 
OBRAS 3291550 SPN2228765676

MONDORO FRANCHISING LTDA 3945380 SPN2251670848

ROSE MIRIAN GARCIA BORTOLOZZO 3460150 SPN2254841916

LF SERVICOS DE TRANSPORTE E 
ESTACIONAMENTO LTDA 3309700 SPN2235992301

RICARDO DA SILVA PORTO LTDA 3686820 SPN2275281477

GIRLENE VIEIRA 06777549498 3673530 41542237282

MARTINS & NESTOR CONSTRUCAO 
CIVIL LTDA 3269480 SPN2284592551

BARRETO & BRAOJOS LTDA 1402860 SPN2290152983

São José do Rio Preto, 03 DE OUTUBRO DE 2022. 
MARCO AURÉLIO BELENTANI DE CARVALHO
Coord. Executivo de Políticas Públicas - Depto de Cadastro de Pessoas 
e Atividades
SEMFAZ
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Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1978-3
Fica notificado, Palestra Esporte Clube, proprietário do imóvel sito à Rua 
João Mesquita nº 2831, esquina com a Rua General Glicério, quadra -, lote -, 
Centro, que em virtude de ter sido enviado o Auto de Multa nº 1978-3, emitido 
em 30/09/2022, assinado pelo agente fiscal de posturas Rodrigo André 
Morsillo, tratando de demolição em desacordo com a Lei de Zoneamento em 
vigor e/ou projeto aprovado (falta de alvará de demolição), em desacordo com 
as Leis Municipais 13.709/2021, 649/2021 – art. 352, 10.290/2008 – art. 9, 
de que deverá recolher aos Cofres Municipais , no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar desta publicação, a multa no valor de R$ 692,60 (seiscentos e noventa 
e dois reais e sessenta centavos), uma vez que o referido Auto de Multa nos 
foi devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do 
objeto AR BR 78250625 4 BR, acusando “mudou-se .”
Informamos ainda a intimação e benefício da multa:
a) o prazo para pagamento ou para a impugnação deste Auto de Infração e 
Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos 
termos do artigo 19 da Lei Complementar 588/2019.
b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 
588/2019):
I- de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da notificação da lavratura do Auto de Infração e desde que não haja 
Impugnação; 
II- de 35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até 
o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pela 
Unidade de Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame 
Necessário, se não interposto Recurso Voluntário; 
III- de 20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntário, ainda que 
concomitantemente ao Reexame Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da ciência da decisão proferida pelo Secretário Municipal da 
Fazenda em Recurso Voluntário
c) Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao 
Poupatempo para retirar a guia de recolhimento ou imprimir o referido boleto 
através do link: https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/
semfaz/empro_dam.php.
d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do débito 
decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida ativa, 
com posterior execução fiscal.
São José do Rio Preto, 11 de outubro de 2022.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA 
MÉDICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
Pelo presente Edital a Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições, convoca 
todos os médicos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de São José 
do Rio Preto, a comparecerem no dia 18 de outubro de 2022 das 08h00 às 
15h00min, nas unidades de lotação, a fim de procederem com a votação para 
eleição da Comissão de Ética Médica desta Secretaria Municipal de Saúde.

Editais

EXTRATO DO CONTRATO ADM 72/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: HCR COMERCIAL LTDA 
CNPJ sob nº 28.532.722/0001-06
OBJETO: Aquisição de material permanente e imobiliário destinado ao 
anfiteatro “Octávio Peresi” (itens 10, 11 e 21).

VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, 
com término na data da entrega final do objeto deste contrato, pelo prazo 
máximo de 12 meses.
VALOR TOTAL de R$ 11.256,00 (onze mil, duzentos e cinquenta e seis 
reais).
Monte Aprazível, 03 de outubro de 2022.

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

Proclamas 

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

1. HUGO DIEGO RESENDE e MONIQUE MAGALHÃES FERNAN-
DES, sendo ELE filho de CLAUDENIR RESENDE e de CÉLIA REGINA 
CALDEIRA e ELA filha de JESUS CARLOS FERNANDES e de CARLOTA 
APARECIDA MAGALHÃES;

2. RAFAEL RIBEIRO DE CASTRO e BEATRIZ DE MATOS PEREI-
RA, sendo ELE filho de NORAIR RIBEIRO DE CASTRO e de MARIA INÊS 
MACELANI DE CASTRO e ELA filha de LUCIO DOS REIS PEREIRA e de 
MARIA JOSÉ SILVEIRA MATOS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 11/10/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
do congresso extraordinário 

O SINDICATO DOS PROFESSORES, DIRETORES DE ESCO-
LA, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, SUPERVISORES DE 
ENSINO, INSPETORES DE ALUNO, SECRETÁRIOS DE ES-
COLA, SERVENTES E AGENTES ADMINISTRATIVO, CNPJ nº 
23.775.642/0001-68, com sede na Rua Tiradentes, 2361, Bairro Boa 
Vista em São José do Rio Preto/SP, conforme estatuto social vigen-
te, representante da Categoria dos Professores, Diretores de Escola, 
Coordenadores Pedagógicos, Supervisores de Ensino, Inspetores de 
Aluno, Secretários de Escola, Serventes e Agentes Administrativo, 
através do seu Coordenador Geral representando a diretoria da enti-
dade, no uso de suas atribuições legais, conforme o artigo 13, alínea 
“d”, e do artigo 70, do estatuto social vigente, CONVOCA todos os 
membros da Categoria para o Congresso Extraordinário da entida-
de, a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: a) Aprovação das 
alterações do Estatuto Social do Sindicato e b) Eleição dos represen-
tantes dos (i) professores, (ii) funcionários e (iii) diretores de escola 
para o Conselho Municipal do FUNDEB. O Congresso Extraordinário 
será instalado respeitando o Estatuto Social do Sindicato vigente com 
início às 8h30 e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, 
com qualquer número de participante, no dia 15/10/2022, na Rua 
José Polachini Sobrinho, nº 746, Jardim Sinibaldi, CEP 15084-160, 
São José do Rio Preto/SP. 

Fabiano de Jesus – Coordenador Geral da ATEM –        
           Sindicato dos Trabalhadores em Educação Municipal.


