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COLAPSO DE VAGAS

Superlotada, UTI do HCM avisa 
que não recebe mais crianças
O médico Jorge Fares pede que outras instituições também se credenciem para atender crianças pelo SUS

PROJETO

Emendas 
impositivas 
ainda não 
são consenso
Vereadores de Rio Preto 
ouvidos pelo Dhoje Inte-
rior se mostram divididos 
em relação ao projeto de 
emenda a Lei Orgânica do 
Município que pretende 
criar as chamadas emendas 
impositivas que dão aos 
parlamentares até 1,2% da 
receita corrente da Prefei-
tura para indicações obri-
gatórias. POLÍTICA  Pág.3

MULHERES

Comitiva de 
Rio Preto 
em ato em SP
pró-Bolsonaro

BOULOS EM 
RIO PRETO
O deputado federal eleito Gui-
lherme Boulos (Psol) visitou 
ontem Rio Preto e disse que 
acredita na vitória de Haddad 
e Lula. POLÍTICA  Pág.3

POLÍTICA Pág.3

Inscrições para oficinas de Capoeira e Teatro
No mês de novembro, São José do Rio Preto recebe duas oficinas culturais oferecidas gratuitamente pelo Governo 
do Estado de São Paulo.No dia 11 de novembro, sexta-feira, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência 
Social, será realizada a oficina “Semeando Capoeira”. Já nos dias 17 e 18, também de novembro, será realizada a ofi-
cina “Improviso no Teatro – O Ator Jogador”, com coordenação de Expedito Araújo. CIDADES Pág.5

O Hospital da Criança e Maternidade (HCM) anunciou 
em coletiva nesta quarta-feira (19) que a UTI infantil está 
com 100% de ocupação, trabalhando em plano de con-
tingência e por isso não está recebendo novos pedidos de 
internações. O HCM conta com 20 leitos de UTI pediátrico 
pactuados com o Sistema Único de Saúde (SUS). Ontem 
26 leitos estavam ocupados. CIDADES Pág.4

O Hospital da Criança e Maternidade (HCM) anunciou em coletiva nesta quarta-feira (19) que a UTI infantil está com 100% de ocupação

O Thermas dos Laranjais, de Olímpia (SP), se manteve no topo do ranking dos dez par-
ques aquáticos mais visitados da América Latina.  CIDADES  Pág.5

FARMÁCIAS

Veja os onze 
remédios mais 
procurados na 
rede municipal

INVESTIGAÇÃO

MP recebe 
denúncia de 
assédio 
eleitoral 

Entre janeiro e 18 de outu-
bro deste ano os 11 remé-
dios mais usados somaram 
13.552.092 comprimidos. 
Os três medicamentos mais 
retirados pelos usuários do 
SUS nas farmácias munici-
pais são para hipertensão, 
depressão e dores no es-
tômago. Foram entregues 
3.041.142 comprimidos de 
Lozartan, 1.783.926 de Ser-
tralina e 1.71.206 de Ome-
prazol.   GERAL Pág.6

No momento em que o país 
registra recorde de assédio 
eleitoral praticado em em-
presas e empresários que 
pressionam seus colabora-
dores para votar no candi-
dato A ou no candidato B, na 
eleição presidencial do dia 
30 de outubro, o Ministério 
Público (MP) de Rio Preto 
recebe uma denúncia de as-
sédio eleitoral dentro de um 
hospital e deve investigar.           
CIDADES Pág.5

794 QUILOS DE MACONHA
Policiais do Departamento Estadual de Prevenção e 
Repressão ao Narcotráfico (Denarc) apreenderam, na 
tarde desta terça-feira (18), 794 quilos de maconha em 
Olímpia. Segundo a SSP, a droga seria entregue no estado 
de Pernambuco.    CIDADES Pág.4

DENARC

22 VEZES

Aposentada 
perde R$ 116 mil 
em golpes de 
empréstimos
CIDADES  Pág.4

NA RUA

Vizinha é 
esfaqueada
por causa de 
vazamento
CIDADES  Pág.4 NO TOPO - 
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Haddad e o piso
O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad 

(PT) prometeu, se eleito, implementar um piso salarial para 
enfermeiros no Estado. A proposta do piso nacional para a 
categoria foi aprovada no Congresso Nacional, mas suspensa 
por 60 dias pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para que se 
indique a fonte de custeio. A discussão deve ser retomada em 
novembro. “O piso nacional da enfermagem, quero estabele-
cer em São Paulo. Está sub judice, mas São Paulo tem recursos 
para pagar um pouco melhor os enfermeiros e enfermeiras do 
Estado”, afirmou Haddad, durante entrevista à TV Fronteira, 
em Presidente Prudente, nesta terça-feira, 18. Ele também 
disse que “remunerar condignamente o policial, enfermeiro 
e professor é o caminho para ter um serviço público de quali-
dade”. O piso da enfermagem estabelece o valor de R$ 4.750 
para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e 
R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras.

‘Presidente cristão’
O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, 

Tarcísio de Freitas, minimizou críticas de que ele e o presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) estariam usando celebrações religiosas 
como palanque eleitoral. Em sabatina realizada pela Jovem 
Pan, o ex-ministro disse que “não está havendo exploração 
da fé” pela campanha do chefe do Executivo e que a mistura 
entre política e religião “não estão indo longe demais”. “Não 
está havendo exploração da fé. Você tem um presidente que é 
cristão, que defende valores da família. Professar a fé, mostrar 
a sua veia religiosa não é problema nenhum”, disse. Tarcísio 
também foi questionado sobre alegações de Bolsonaro de que 
o PT “fecharia igrejas” se voltar ao Poder.

Lula e a Igreja
O candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, 

recebeu nesta quarta-feira, 19, lideranças de igrejas evangéli-
cas. No encontro, que ocorreu em um hotel na cidade de São 
Paulo, foi lida uma carta de Lula ao eleitorado evangélico. O 
petista, na carta, critica o uso eleitoral da fé, defende a liber-
dade religiosa e reforça ser contra o aborto. Nela diz ainda que 
no período que governou o Brasil, manteve o 'mais absoluto' 
respeito à liberdade religiosa; assinou leis e decretos que as-
seguram a prática religiosa no país; mentiras a seu respeito 
tentam gerar 'medo' nas pessoas de boa-fé; nunca houve risco 
ao funcionamento das igrejas enquanto presidiu o país; se 
eleito, não vai criar 'obstáculos' ao livre funcionamento de 
templos e vai estimular parcerias com igrejas. 

‘Furada, fake news’
O presidente Bolsonaro (PL), disse nesta quarta-feira, 

19, que não é atribuição das Forças Armadas a confecção de 
relatório de auditoria das urnas eletrônicas. Deu a declara-
ção no Palácio da Alvorada a jornalistas. “Olha, as Forças 
Armadas não fazem auditoria. Lançaram equivocadamente… 
a Comissão de Transparência Eleitoral não tem essa atribui-
ção. Então, furada, fake news”, disse. o Ministério da Defesa 
enviará resposta à determinação do ministro Alexandre de 
Moraes, de apresentar, em 48 horas, cópia de documentos 
sobre eventual auditoria das urnas eletrônicas no 1º turno 
das eleições. Moraes também mandou o ministério informar 
a fonte de recursos usados para o procedimento. A decisão do 
ministro Moraes foi dada em representação movida pela Rede.

Não vai
O ex-presidente Lula (PT) comunicou o SBT na terça-feira, 

18, que não vai participar do debate no segundo turno com 
o presidente Jair Bolsonaro (PL) promovido pela emissora 
paulista e um pol de veículos formados por Estadão/Rádio 
Eldorado, CNN, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil. O evento 
está marcado para acontecer nesta sexta-feira, 21, às 21h30, 
com transmissão pela TV, rádios e redes sociais dos veículos. 
Bolsonaro confirmou presença e, de acordo com as regras 
aprovadas por representantes dos candidatos, o debate será 
substituído por uma entrevista do candidato à reeleição a 
jornalistas. Carlos Nascimento mediará o evento.

Quero ser prefeito
Vídeo publicado pelo vereador licenciado e atual secretá-

rio de Esportes de Rio Preto, Fábio Marcondes (PL) mostra 
o presidente do partido, Valdemar Costa Neto e o deputado 
federal reeleito, também do PL, Luiz Carlos Motta. Nele, 
Marcondes é literalmente alçado como o grande líder do 
partido nas discussões políticas para as eleições municipais 
de 2024. Marcondes tem sob seus braços o controle total do 
PL em Rio Preto desde que iniciou sua jornada política na 
cidade. Ele não esconde de ninguém o desejo de ser candidato 
a prefeito na sucessão de Edinho Araújo (MDB) que termina 
o mandato em 2024.

“Um arquivo da vergonha, 
catalogando as promessas 
vazias que nos colocam fir-
memente no caminho para 
um mundo inabitável”. Assim 
o secretário-geral das Nações 
Unidas, António Guterres, 
classificou o relatório re-
centemente divulgado pelo 
Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas, 
que mostra que as emissões 
médias de gases de efeito es-
tufa atingiram os níveis mais 
altos da história. 

A COP 27 acontece em no-
vembro, em Sharm el-Shei-
kh, no Egito, sob desafios 
para todas as nações envolvi-
das no esforço global de frear 
a crise climática, em meio a 
um cenário combalido pelos 
anos de pandemia e brutal-
mente afetado pela guerra 
entre a Rússia e a Ucrânia. A 
crise energética resultante do 
conflito levou a um aumento 
na demanda por carvão, so-
bretudo em países da União 
Europeia, o que certamente 

ARTIGO

Arquivo da vergonha
Julio Serson

OPINIÃO

acarretará em maior resis-
tência a compromissos mais 
firmes no combate ao efeito 
estufa. Dessa vez, a confe-
rência terá na mesa um mapa 
diferente do traçado durante 
a COP 26, na Escócia. Serão 
necessárias habilidade, coe-
são e, sobretudo, resiliência 
nos compromissos concretos 
com o clima. 

Os estados também têm 
sua responsabilidade nesse 
grande desafio mundial de 
limitar o aquecimento global 
a 1,5°C até o final do século, 
que é a meta estabelecida em 
2015 pelo Acordo de Paris, 
o primeiro contrato climá-
tico universal. Os esforços 
locais, se alinhados, contri-
buirão para que as nações 
entreguem metas capazes 
de desviar o planeta de uma 
rota sem volta para um futuro 
indesejado por todos.

O Acordo Ambiental São 
Paulo, lançado em novem-
bro de 2019, foi concebido 
e coordenado tecnicamente 
pela Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo (Ce-
tesb), e está sendo conduzido 
com o apoio das Secretarias 
de Relações Internacionais e 
de Infraestrutura e Meio Am-
biente do governo Rodrigo 
Garcia. Inspirado pelo Acor-
do de Paris, trata-se de uma 
ação subnacional que visa a 
adesão voluntária de empre-
sas localizadas ou com atua-
ção no estado, de associações 
que representam setores 
produtivos e de municípios, 
de forma que possam assu-
mir compromissos para a 
redução de emissão de gases 
de efeito estufa. Inicialmente 
com 55 aderentes, hoje conta 
com 1.650 participantes de 

diversos segmentos produti-
vos, bem como municípios e 
observadores internacionais.

Na COP 26, o Governo do 
Estado de São Paulo apresen-
tou o “Refloresta SP”, maior 
programa de recuperação da 
Mata Atlântica já proposto, 
com meta de resgatar 1,5 mi-
lhão de hectares de vegetação 
nativa até 2050. Entre 2010 
e 2020, a cobertura florestal 
do estado cresceu 5%. Em 
novembro, vamos mostrar 
as metas atingidas com o 
trabalho em nossas florestas, 
que contou inclusive com a 
colaboração do agronegócio 
por meio do programa Agro 
Legal. 

A questão do aquecimento 
global, porém, vai além dos 
aspectos mais óbvios envol-
vendo combustíveis fósseis 
e desmatamento. Sabe-se 
hoje que a poluição hídrica 
é um fator importantíssimo 
na emissão de gases do efei-
to estufa, e São Paulo tem 
atuado de maneira contun-
dente também nessa área. 
O trecho morto do rio Tietê, 
que chegou a 530 km na 
década de 1990, hoje é 84% 
menor. No curto espaço de 
3 anos, entre 2019 e 2021, 
a mancha de poluição que 
aflige o rio diminuiu 48%. 
Sucessos como esses inspi-
raram a implementação do 
Novo Rio Pinheiros, o maior 
programa socioambiental da 
América Latina. A iniciativa 
já resultou na ligação de mais 
de meio milhão de imóveis à 
rede de esgoto e na remoção 

de centenas de milhares de 
toneladas de lixo e sedimen-
tos da calha do rio.

As ações também avan-
çam por outras áreas, in-
cluindo energia renovável, 
combustíveis avançados e 
eficiência energética, bem 
como estímulo à agricultura 
de baixo carbono e à bioeco-
nomia, para citar algumas. 
Os resultados dessas polí-
ticas são visíveis por todo o 
estado.

O comprometimento de 
São Paulo, garantido pelo 
governador Rodrigo Garcia, 
vai além de seu território. Em 
parceria com os nove estados 
da Amazônia Legal (Acre, 
Amapá, Amazonas, Mara-
nhão, Mato Grosso, Pará, 
Rondônia Roraima e Tocan-
tins), São Paulo destinou R$ 
100 milhões para pesquisas 
sobre a região, que é crucial 
para a descarbonização do 
planeta.  

Para a COP 27 estamos 
decididos a ampliar essa 
contribuição com os pactos 
climáticos. Já não se pode 
pensar em economia saudá-
vel que não esteja inserida 
dentro dos critérios ambien-
tais, sociais e de governança. 
A necessidade da recupera-
ção econômica e a resiliência 
às adversidades geopolíticas 
aumentam a nossa responsa-
bilidade nesse projeto global.

*Julio Serson é secre-
tário de Relações Inter-
nacionais do Governo do 
Estado de São Paulo.

Outubro, mês de prevenção 
a trombose venosa

A trombose venosa ca-
racteriza-se pela obstrução 
do sistema venoso profun-
do, responsável pelo retor-
no do sangue das pernas 
e dos pés para o coração. 
Quando isto ocorre, exis-
te um considerável risco 
deste trombo se despren-
der das veias periféricas, 
caminhar pela circulação 
sistêmica e terminar obs-
truindo vasos pulmona-
res, o que resulta em um 
quadro clínico de embolia 
pulmonar.

Sem dúvidas, a embolia 
pulmonar representa o 
principal problema asso-
ciado a trombose venosa. 
Esta relação trombose/
embolia ocorre devido à 
instabilidade inicial do 
trombo venoso, que não se 
adere firmemente à parede 
da veia, fenômeno que 
aumenta a probabilidade 
de desprendimento do 
trombo e impactação na 

circulação pulmonar.
Além da embolia pulmo-

nar, existem outras compli-
cações associadas à trom-
bose venosa. A formação 
da úlcera venosa represen-
ta uma sequela do quadro 
trombótico, cuja presença 
afeta de modo significativo 
a autoestima e o bem-estar 
do indivíduo. Estas úlceras 
demoram para cicatrizar, 
exsudam, podem apresentar 
odor característico, exigem 
curativos específicos e cro-
nicamente agridem a pele 
e o subcutâneo adjacentes, 
dificultando o uso de calças 
e sapatos.

O incômodo estético é in-
questionável na presença de 
úlcera pós trombótica. Além 
disso, há prejuízo social e no 
trabalho. Estudos publicados 
recentemente demonstra-
ram que a úlcera venosa pós 
trombótica representa uma 
importante causa de afasta-
mento do trabalho e sobre-

carga do sistema nacional 
de saúde, aumentando o nú-
mero de adultos jovens eco-
nomicamente improdutivos. 
Não é apenas uma questão 
financeira, mas também pro-
blema de cunho social, com 
aumento de quadros clínicos 
compatíveis com depressão, 
sintomas depressivos e pre-
juízo do convívio familiar.

Os fatores de risco para 
trombose venosa são fre-
quentes em nossa população 
e muitas vezes são pouco 
valorizados. Procedimentos 
cirúrgicos, trombofilias, gra-
videz, puerpério, histórico 
familiar, traumas, uso de me-
dicações contraceptivas, obe-
sidade, neoplasias e doenças 
sistêmicas constituem os 
fatores de risco mais conhe-
cidos. Além disso, quadros 
de imobilidade e restrição 
ao leito também predispõem 
a formação de trombos no 
sistema venoso.

A investigação clínica 
representa a melhor forma 
de prevenir as complicações 
associadas a trombose ve-
nosa. Sintomas usuais como 
dores nas pernas acompa-
nhado de inchaço devem 
sempre levantar a hipótese 
de trombose venosa. Mesmo 
que não haja histórico de 
trauma, na presença de dor 
muscular associado a edema 
local, é necessário afastar o 
possível quadro de trombo-
se em veias deste segmento 
corporal.

O dímero – D, um exame 

laboratorial muito utilizado 
durante a pandemia para 
avaliar quadros de trom-
bose, pode auxiliar no diag-
nóstico, porém o doppler 
vascular deve ser realizado 
sempre que possível para a 
conclusão diagnóstica. Atu-
almente, o doppler vascular 
pode ser realizado no pró-
prio consultório médico, fa-
cilitando o acesso ao exame 
de imagem e permitindo 
o diagnóstico precoce do 
quadro trombótico.

O tratamento da trom-
bose e da embolia pulmo-
nar é clínico com uso de 
medicações anticoagulan-
tes. Profissionais dedicados 
ao tratamento da trombose 
venosa e da embolia pul-
monar devem sempre ser 
consultados no caso de 
dores nas pernas e inchaço 
e também na presença de 
dores em outros segmen-
tos do corpo. Para maiores 
informações, acesse o site 
www.drsthefanovascular.
com.br.

*Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Facul-
dade de Ciências Mé-
dicas da Santa Casa de 
São Paulo, especialista 
nas áreas de Cirurgia 
Vascular, Angiorradio-
logia e Cirurgia Endo-
vascular e coordenador 
do curso de Medicina 
da União das Faculda-
des dos Grandes Lagos 
(Unilago)

SAÚDE VASCULAR

DR. STHEFANO 
ATIQUE
www.drsthefanovascular.com.br

Vera Marcia Frignani Ferrão, natural de São José do Rio Preto-Sp, faleceu aos 
78 anos de idade. Deixa o esposo Ronaldo, os filhos Flavio Henrique e Marce-
lo Luiz. Será sepultada dia 19/10/2022, saiu seu féretro do velório Jardim da 
Paz para o Crematório Parque Jardim da Paz.

FALECIMENTOS E MISSAS

Divulgação
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Política Ministro supremo
Alexandre de Moraes se reúne com 
plataformas digitais para discutir 
combate às fake news nas eleições

Busão de graça
STF forma maioria para permitir oferta 
de serviço de transporte público gra-
tuito no segundo turno

Vereadores de Rio Preto 
ouvidos pelo Dhoje Interior se 
mostram divididos em relação 
ao projeto de emenda a Lei 
Orgânica do Município que 
pretende criar as chamadas 
emendas impositivas que dão 
aos parlamentares até 1,2% 
da receita corrente líquida 
da Prefeitura para indicações 
obrigatórias. 

A proposta foi protocolada 

Projeto que cria R$ 28,5 mi em emendas 
impositivas ainda não tem consenso

NA CÂMARA

na segunda-feira, 17, pelo ve-
reador Bruno Moura (PSDB) 
e já recebeu várias assinaturas 
para que seja lido em plenário 
e entre normalmente para aná-
lise das comissões internas do 
Legislativo e posterior votação. 

Moura quer que dos R$ 
2,38 bilhões previstos no or-
çamento da Prefeitura de Rio 
Preto para o próximo ano, total 
de 1,2%, ou seja R$ 28,5 mi-
lhões, sejam obrigatoriamente 

destinados aos 17 vereadores 
através de emendas parla-
mentares impositivas. O valor 
representaria cerca de R$ 1,6 
milhão para cada vereador. 

Presidente
O presidente da Câmara 

Pedro Roberto Gomes (Patrio-
ta) assinou o projeto. Questio-
nado disse que o objetivo é que 
ele possa ser levado a “discus-
são” junto a sociedade e que 

no momento “não tem opinião 
formada” sobre o tema. 

Vereador de oposição João 
Paulo Rillo (Psol) é outro que 
ainda não tem posição oficial. 
“É o tipo de projeto que a gente 
debate no partido primeiro. 
Vamos pautar no Psol esta 
discussão para eu poder me 
posicionar a respeito”, afirma. 

Espécie de líder do governo 
na Câmara, vereador Paulo 
Pauléra (PP) diz ser total-

Se aprovado, o projeto 
destinará o valor repre-
sentaria cerca de 
R$ 1,6 milhão para 
cada vereador.

Projeto que cria R$ 28,5 mi em emendas impositivas divide vereadores  

Deputado federal mais vo-
tado para o cargo no Estado de 
São Paulo Guilherme Boulos 
(Psol) esteve em Rio Preto 
nesta quarta-feira, 19, para 
atos de campanha em favor dos 
candidatos Luís Inácio Lula 
da Silva (PT) – que concorre 
à Presidência da República – 
e Fernado Haddad (PT) que 
tenta o governo de São Paulo. 

Boulos foi recepcionado 
pelo correligionário João Pau-
lo Rillo, vereador também do 
Psol. A primeira atividade foi 
um encontro no gabinete do 
presidente da Câmara Muni-

cipal Pedro Roberto Gomes 
(Patriota). De lá ele concedeu 
entrevista coletiva onde afir-
mou que é possível reverter 
votos dos eleitores, de ampliar 
a votação de Lula e Haddad em 
São Paulo e criticou duramente 
a campanha do presidente 
e candidato a reeleição Jair 
Bolsonaro (PL). 

“Vim pra conversar sobre o 
momento que vivemos. Claro 
que é possível virar voto. Que 
o Lula amplie votos em São 
Paulo e que o Haddad vença 
o Tarcísio e se torne gover-
nador até porque o segundo 
turno permite que as pessoas 
conheçam melhor quem são 
os candidatos”. 

Boulos afirmou que Tarcí-
sio de Freitas (Republicanos) 

DEPUTADO ELEITO

Em Rio Preto Boulos fala em ‘virar voto’ 
e vitória de Lula e Haddad no Estado 

só está no segundo turno pela 
migração de votos úteis da 
direita. “O Tarcísio já estava 
na frente nas pesquisas em 
relação ao Rodrigo (Garcia) e 
teve na reta final uma migra-
ção de voto útil de direita que 
ainda estava com o Rodrigo. 
Isso explica ele ter crescido e 
terminado o primeiro turno 
na frente. Foi uma onda, agora 
no segundo turno é momento 
de discutir projeto de Estado. 
O projeto do Tarcísio é trazer 
o orçamento secreto para São 
Paulo, trazer milícias do Rio 
de Janeiro para cá”, afirmou. 

Guilherme Boulos foi ques-
tionado sobre o fato de tanto 
Lula como Haddad não pri-

vilegiarem suas agendas de 
campanha visitas no interior 
do Estado, como Rio Preto, por 
exemplo. “Muito difícil a gente 
conseguir assegurar uma agen-
da, ainda mais em segundo 
turno com debates. Somos um 
time e nos dividimos. Tem 24 
horas e não fecha o dia. O Lula 
está construindo a agenda dele 
nos grandes centros metropo-
litanos do país. Aqui no Estado 
estamos dividindo as tarefas 
com várias lideranças”, diz. 

Sobre a divulgação, nesta 
quarta-feira, de uma carta 
aberta ao evangélicos do país, 
por parte do ex-presidente 
Lula, Boulos diz que o objetivo 
é combater fake news espalha-

EM SÃO PAULO

Um grupo de 3 mil mulhe-
res participou nesta quarta-
-feira, 19, de evento de campa-
nha do presidente e candidato 
à reeleição Jair Bolsonaro (PL) 
em São Paulo. Diferente dos 
tradicionais atos de apoio, 
desta vez o foco foi a mulher. 
Evento batizado de “Mulheres 
com Bolsonaro” teve como an-
fitriã a primeira-dama Michele 
Bolsonaro e outras mulheres 
ligadas ao presidente. O objeti-
vo é aumentar a votação entre 
o eleitorado feminino. 

Cerca de 100 mulheres de 
Rio Preto participaram do 
evento. Elas saíram de ôni-
bus pela manhã. A maioria 
delas, inclusive, não é filiada 
a nenhum partido político. 
A escalação de Michele para 
ser a protagonista do ato não 
é à toa. O próprio presidente 
a escalou ao lado de outras 
mulheres como a ex-ministra 
da Agricultura Teresa Cristi-
na e das Mulheres, Damares 
Alves, para serem porta-vozes 
das ações realizadas pelo go-
verno federal em prol a classe 
feminina. 

das que colocam Lula contra as 
religiões. 

“Dizer que o Lula vai fechar 
Igrejas. Lula foi presidente, 
nunca fechou igrejas, ao con-
trário, foi aprovada a Lei de 
Liberdade Religiosa. As igrejas 
cresceram demais. O Bolso-
naro transforma a eleição em 
uma guerra religiosa, dividin-
do os brasileiros pela fé”. 

O recém deputado federal 
eleito nega que em caso de 
vitória de Lula ele teria difi-
culdades de governabilidade, 
já que em tese a maioria do 
Congresso Nacional será for-
mada por partidos ligados ao 
atual presidente. 

“O PL fez 99 deputados, 
quanto desses são bolsonaris-
tas. Nem um terço. Dois terços 
da bancada do PL é do centrão. 
Centrão sempre foi maioria 
no Congresso. A esquerda 
cresceu, aumentou o número 
de deputados e o bolsonaris-
mo manteve seu tamanho”, 
afirmou. 

Segundo Boulos a reta final 
deverá ser marcada por mais 
ataques por parte do presiden-
te Bolsonaro que para ele está 
desesperado com a possibili-
dade de derrota. “Quem joga 
sujo é quem está desesperado. 
E quem está perdendo é o 
Bolsonaro. Cada dia uma nova 
fake news”. 

Ele garantiu que mesmo 
que Lula seja o novo presidente 
a partir de 2023 não aceitará 
nenhum convite para assumir 
eventual ministério. “Fui eleito 
por um milhão de paulistas 
para exercer meu mandato no 
Congresso Nacional e preten-
do cumprir, para levar essas 
ideias”. 

Calçadão
A agenda de Boulos em Rio 

Preto prosseguiu com cami-
nhada pelas ruas do calçadão. 
À noite, ele participou de uma 
plenária no Vasco.

Organizadora do grupo de 
mulheres de Rio Preto presen-
te no evento, Danila Azevedo, 
que disputou uma vaga para 
deputada federal pelo (PTB), 
disse que em todas as falas o 
objetivo é aumentar a partici-
pação do voto feminino. 

“O pedido é um só, que a 
gente busque cada dia um voto 
a mais para o presidente. A 
mulher faz essa multiplicação 
dos votos porque ela influencia 
não só dentro de casa, mas no 
meio do convívio. As pessoas 
entendem essa responsabili-
dade”, diz. 

Danila também lembra 
que o apoio dado nesta quar-
ta-feira em São Paulo não é 
apenas para o candidato Bol-
sonaro, mas para uma série 
de bandeiras. “Apoio ao nosso 
presidente, mas não estamos 
apenas apoiando um homem, 
estamos apoiando princípios 
e valores”. 

Além da primeira-dama 
Michele Bolsonaro, participa-
ram a ex-ministra da Mulher e 
eleita Senadora Damares, de-
putada federal Carla Zambelli 
(PL), a cantora Sula Miranda, 
dentre outras autoridades po-
líticas femininas.

Mulheres rio-pretenses 
em ato pró-Bolsonaro

Boulos afirmou que 
Tarcísio de Freitas 
(Republicanos) só 
está no segundo 
turno pela migração 
de votos úteis da 
direita.

Em Rio Preto Boulos fala em ‘virar voto’ e acredita ma vitória de 
Lula e Haddad no Estado de São Paulo

Mulheres rio-pretenses participam de ato pró-Bolsonaro

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI

Raphael FERRARI

mente favorável as emendas 
impositivas. Ele afirma que 
é uma realidade nas grandes 
cidades e que o valor baixo não 
comprometeria o orçamento 
do município. “Essas emendas 
parlamentares do Legislativo 
tem por obrigação uma reserva 
mínima de 50% para educação 
e saúde que são as áreas que 
mais gastam”, justifica. 

Pupo
O vereador Renato Pupo 

(PSDB) já se posiciona contra. 
Ele cita alguns exemplos sobre 
como a distribuição de deter-
minado valor pelos vereadores 
em forma de emendas pode 
desvirtuar o objetivo final. 

“Existe sério risco de haver 
inversão de prioridades. As 
vezes o parlamentar destina 
verba para uma entidade liga-
da a seu reduto eleitoral que 
necessita menos que outra. 
Outra razão, parlamentares 
mal intencionados, tenho co-
nhecimento Brasil afora, do 
chamada pedágio. Destina R$ 
100 mil para uma entidade e 
cobra pedágio de 10% a 20%. 
Tem entidade que se submete a 
isso e devolve ao parlamentar”, 
diz Pupo.

A proposta foi pro-
tocolada na segun-
da-feira, 17, pelo ve-
reador Bruno Moura 
(PSDB) e já recebeu 
várias assinaturas

Doria 
anuncia que 
está saindo 
do PSDB

O ex-governador de 
São Paulo, João Doria, 
anunciou nesta quarta-
-feira (19) a sua desfilia-
ção do PSDB. O empre-
sário disse em sua conta 
no Twitter que “encerra 
essa etapa com cabeça 
erguida”. 

“Anuncio minha des-
filiação do PSDB após 22 
anos no partido. Inspira-
do na social democracia 
e em nomes como Franco 
Montoro, Mário Covas, 
José Serra e FHC, cumpri 
minha missão política 
partidária pautado na ex-
celência da gestão pública 
e em uma sociedade mais 
justa e menos desigual”, 
disse em sua conta no 
Twitter. 

Doria enfrentou resis-
tência no partido sobre 
sua candidatura à presi-
dência. Em 23 de maio, 
o empresário anunciou a 
desistência à corrida pre-
sidencial. No mesmo dia, 
disse que não deixaria o 
PSDB. 

Raphael FERRARI

Danila Azevedo

Câmara Municipal

Raphael Ferrari

D
ivulgação



A4| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | quinta-feira, 20 de outubro de 2022

CIDADES Operação da Receita
Organização criminosa que se espe-
cializou na captação de recursos para 
aplicações em minas de diamantes.

Explosão no Estoril
Um soldador, de 56 anos, foi interna-
do com queimaduras  após sofrer um 
acidente na casa onde mora.

Policiais do Departamen-
to Estadual de Prevenção e 
Repressão ao Narcotráfico 
(Denarc) apreenderam, na 
tarde desta terça-feira (18), 
794 quilos de maconha em 
Olímpia. 

Segundo a Secretaria de 
Segurança do Estado de São 
Paulo, a droga seria entregue 
no estado de Pernambuco. 

A equipe de investigação da 
6ª DISE recebeu a informação 
de que um caminhão entrega-
ria a droga para outro estado, 
passando por São Paulo. Os 
agentes encontraram o veículo 
na Rodovia Assis Chateau-

OLÍMPIA

Denarc apreende 
794 quilos de maconha

JARDIM MARIA LÚCIA

Baep apreende revólver, drogas e 
R$ 16,1 mil em flagrante de tráfico

briand (SP-425), em Olímpia. 
O motorista reagiu à abor-

dagem de forma tensa, dizendo 
que transportava embutidos 
do estado do Paraná ao estado 
de Pernambuco; mas foi solici-
tado abertura do baú, quando 
o odor da maconha chamou a 
atenção dos policiais. 

Foi então que o caminhão 
foi encaminhado à delegacia 
em fundo falso, e, após visto-
ria, foi visto em um fundo falso 
1.603 tijolos de maconha tota-
lizando 794,05 kg da droga. Se-
gundo os PM’s as drogas foram 
apreendidas e enviadas para 
o Instituto de Criminalística. 

Uma guarnição do Baep fla-
grou um traficante, de 36 
anos, vendendo uma porção 
de cocaína por R$ 175 para 
um usuário, às 18h45 des-
ta terça-feira, 18, no Jardim 
Maria Lúcia, na Região Norte 
de Rio Preto. O dependente 
químico fugiu em uma mo-
tocicleta, mas o acusado de 
vender a droga, que estava em 
uma Honda Biz, com a espo-
sa, de 32 anos, na garupa, foi 
preso. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, o suspeito disse 
que a mulher não sabia de 

nada e levou os pms até sua 
residência, no mesmo bairro, 
onde foram apreendidas duas 
balanças de precisão, um pa-
cote com sacos plásticos, ca-
derno com anotações, dois 
celulares, nove porções de co-
caína e uma porção fragmen-
tada de crack. 
Em revista pessoal, foi en-
contrado com o homem R$ 
3.650,00. Sobre o guarda-
-roupa do quarto do casal ha-
via um revólver, calibre 38, 

com três cartuchos íntegros e 
um picotado. Dentro do mó-
vel, em uma prateleira, foram 
achados R$ 1.741,00 e numa 
pochete mais R$ 10,8 mil. 
Os objetos, entorpecentes e 
R$ 16.191,00 foram apresen-
tados na delegacia de plantão, 
onde a prisão do indiciado foi 
confirmada. 
Sua mulher foi ouvida e libe-
rada e segue tendo a partici-
pação no tráfico investigada 
pela Polícia Civil.

Denarc apreende 794 quilos de maconha em Olímpia

Baep apreende revólver, drogas e R$ 16,1 mil em flagrante de tráfico

Uma briga entre vizinhos 
por causa de vazamento de 
água na rua, no Jardim Antu-
nes, na Região Norte de Rio 
Preto, na madrugada desta 
quarta-feira, 19, terminou 
com a mulher, de 49 anos, 
esfaqueada, e o homem, de 29 
anos, preso em flagrante pela 
Polícia Militar. 

Ferida na rua
Quando a guarnição che-

gou no endereço, após ter 
sido acionada para um caso 
de agressão com tijoladas, en-
controu a vítima ferida na via 
pública, com o amásio, de 36 
anos, ao lado, e com a roupa 
suja de sangue. 

Ela informou aos pms que 
o autor das facadas tinha sido 

Homem esfaqueia vizinha por 
causa de vazamento de água

o vizinho, que fugiu logo após 
cometer o crime. 

Socorro
O Samu socorreu a dona 

de casa para a UPA Norte e, 
posteriormente, foi transferida 

para o Hospital de Base. 
Enquanto a PM falava com 

testemunhas, o acusado apare-
ceu muito alterado e agressivo, 
passando a xingar os policiais. 

No Plantão, a prisão por 
tentativa de homicídio por 

motivo fútil foi confirmada e o 
indiciado levado à carceragem 
da Deic rio-pretense, onde 
aguardará decisão judicial. 

Até o fechamento desta ma-
téria, o estado de saúde da víti-
ma não tinha sido atualizado.

Quando a guarnição 
chegou no endereço, 
após ter sido acionada, 
encontrou a vítima fe-
rida na rua

O Samu socorreu a dona de casa e, posteriormente, ela foi transferida para o Hospital de Base.

Adolescente é 
baleado no 
pé esquerdo 
no Cidadania

A equipe de homicí-
dios da Deic de Rio Preto 
investiga uma tentativa 
de assassinato ocorrida 
no final da tarde desta 
terça-feira, 18, no Parque 
da Cidadania. A vítima, 
de 17 anos, foi socorrida 
até a UPA Norte, após 
pedir socorro para o dono 
de uma loja de roupas.

Para a Polícia Militar, 
o menor disse que cami-
nhava com dois amigos 
pela avenida Américo 
Agrelli quando um veícu-
lo de cor escura se aproxi-
mou e o ocupante passou 
a atirar na direção do trio. 
Apenas o adolescente foi 
atingido. O projétil trans-
fixou seu pé esquerdo.

Desconhecidos
Segundo o boletim 

de ocorrência, o menor 
não informou os nomes 
dos outros rapazes que o 
acompanhavam e nem o 
local exato do atentado, 
cujas causas são desco-
nhecidas até o momento.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Reeducando 
flagrado com 
celular e 
carregador

Um celular e um carre-
gador foram apreendidos 
por agente penitenciário, 
às 7h15 desta terça-feira, 
18, no Centro de Progres-
são Penitenciária (CPP) 
de Rio Preto, durante 
contagem de rotina dos 
reeducandos. 

Meia
Segundo o boletim de 

ocorrência, o servidor 
público notou a falta de 
um preso e foi até o aloja-
mento I da Ala II, encon-
trando um detento, de 56 
anos, deitado e na cama 
uma meia de cor preta, 
onde estava camuflado 
um carregador. 

Embaixo do colchão 
foi confiscado um tele-
fone. Os objetos foram 
apresentados na Central 
de Flagrantes e o sen-
tenciado irá responder 
administrativamente pelo 
delito de entrada ilegal de 
aparelho móvel de comu-
nicação em estabeleci-
mento prisional.

Da REPORTAGEMDa REPORTAGEM

Da  REPORTAGEM

Idoso achado 
desmaiado em 
casa abandonada 
morre no HB

Morreu na noite desta 
terça-feira (18) Valdemar 
dos Santos Rodrigues, de 
65 anos, que estava inter-
nado na UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) da 
Santa Casa de Rio Preto.

O idoso foi encontrado 
desacordado com sinais 
de agressão numa casa 
claramente abandonada 
no Jardim Caparroz.

Segundo o boletim 
de ocorrência, a vítima 
estava desaparecida des-
de o último sábado (15), 
depois de ter ido à uma 
igreja, sendo localizado 
dois dias depois com fe-
rimentos, desacordado e 
sem as calças.

Ainda de acordo com 
o boletim, o local é co-
mumente ocupado por 
usuários de drogas, mas 
até o momento nenhum 
suspeito foi identificado.

A ocorrência foi re-
gistrada na Polícia Civil 
como lesão corporal gra-
ve não descartando a pos-
sibilidade de homicídio.

Uma rio-pretense, de 72 
anos, ficou com prejuízo de R$ 
116.374,75 após ter 22 emprés-
timos feitos em seu nome por 
criminosos. 

Segundo o boletim de ocor-

rência, a vítima foi até o banco 
onde recebe seu benefício 
reclamar que o valor estava 
muito baixo e solicitou extrato, 
descobrindo que operações 
fraudulentas estavam sendo 
feitas há algum tempo. 

Gerente
A gerência do banco orien-

tou a idosa a procurar o INSS 
para comunicar o golpe e a 
polícia para registrar a queixa. 
No Plantão, o caso foi enqua-
drado como furto e seguiu para 
investigação no 3º DP. 

Pix
Uma moradora do Distrito 

de Talhado perdeu R$ 350 e 

teve a conta no Instagram ha-
ckeada após fazer um PIX com 
a promessa de que receberia 
dinheiro de volta. 

Na Central de Flagrantes 
de Rio Preto, na manhã desta 
terça-feira, 18, ela disse que 
perdeu o acesso à rede social 
logo após fazer a transferência 
bancária. O golpista mudou o 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Criminosos fazem 22 empréstimos e causam 
prejuízo de R$ 116,3 mil a aposentada

nome e passou a anunciar no 
perfil a mesma proposta feita 
à vítima e que se trata de um 
golpe de estelionato. 

Documentos
A denunciante, de 34 anos, 

apresentou documentos para 
investigação policial. O 3º DP 
ficou encarregado do caso.

RIO PRETO

INTOLERÂNCIA

Vítima foi ao ban-
co onde recebe seu 
benefício reclamar 
que o valor estava 
baixo e descobriu os 
empréstimos

Da  REPORTAGEM

Sobre o guarda-
-roupa do quarto 
do casal havia um 
revólver, calibre 38, 
com três cartuchos 
íntegros e um pico-
tado; numa pochete 
mais R$ 10,8 mil

Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo

Arquivo Dhoje

Divulgação

Divulgação
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DADOS DE CARTÓRIOS

UTI do HCM está com 
100% de ocupação e não 
recebe novos pacientes

O Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) anunciou 
em coletiva nesta quarta-feira 
(19) que a UTI infantil está 
com 100% de ocupação, tra-
balhando em plano de con-
tingência e por isso não está 
recebendo novos pedidos de 
internações. 

Atualmente, o HCM conta 
com 20 leitos de UTI pediátri-
co pactuados com o Sistema 
Único de Saúde (SUS). Nesta 
quarta-feira (19) 26 leitos esta-
vam ocupados. O médico Jorge 
Fares pede que outras institui-
ções também se credenciem 
para atender crianças elo SUS. 

“É importante destacar que 
recebemos o apoio da Secreta-
ria do Estado, temos parceria 
com município. Mas não po-
demos continuar concentran-
do todos as demandas como 
acontece hoje no HCM. Outras 
instituições precisam também 
buscar credenciamento de 

UTI pediátrica ou enfermaria 
pediátrica”, afirma. 

Este ano, a Funfarme cons-
truiu mais de leitos na UTI 
pediátrica. Fares anunciou 
que nesta sexta-feira vai a São 
Paulo buscar credenciar as dez 
UTIs, que estão prontas para 
funcionar, disse o médico.  

“Estamos enfrentando pro-
blemas com síndromes respi-

ratórias pelo menos duas vezes 
ao ano. Temos um número 
substancial de leitos, mas não 
é suficiente para atender nossa 
região. Fazemos o que está ao 
nosso alcance”, explica o dire-
tor administrativo do HCM, 
Antônio Soares Souza 

Para a médica Marina Ca-
tuta, diretora clínica do HCM, 
há “muitos casos de bronquio-
lite e também de pneumo-
nia. Esta situação é bastante 
atípica, pois estas síndromes 
são comuns no inverno. E, 
nestes períodos, também não 
deixamos de receber as outras 
demandas, como cirurgias 
cardiológicas, neurológicas e 
de emergência/urgência.” 

O presidente do Conselho 
Municipal de Saúde, dentista 
Fernando Araújo, diz que “a 
situação não justifica mais 
um hospital na cidade, cujos 
custos seriam insuportáveis” 
e que o que está acontecendo 
no Hospital da Criança e Ma-
ternidade é “uma ocupação 
sazonal, motivada pelo vírus” 
que provoca síndrome gripal. 
Araújo diz que a superlotação 
do HCM “se dá pela demanda 
regional. 

 O presidente do Conselho 
lembra que a gestão do hospi-
tal é “estadual e tem a regula-
ção de suas vagas pela Central 
de Regulação de Oferta de 

Serviços de Saúde (CROSS), de 
responsabilidade do Estado”. 

Estado
O Dhoje tentou contato 

por telefone e e-mail com a 
assessoria de imprensa da 
secretaria Estadual de Saúde 
para perguntar sobre o assun-
to. Até a conclusão deste texto, 
não houve resposta.  

UPAs
Já a Secretaria de Saúde 

informa que realiza o monito-
ramento diário dos leitos adul-
tos e pediátricos dos hospitais 
com os quais possui convênio 
e acompanha a situação do 
HCM. Esclarece ainda que nas 
UPAS e UBS do município, os 
atendimentos por síndrome 
gripal estão dentro da norma-
lidade do período. O atendi-
mento em pediatria continua 
nas UPAS Norte e Tangará, 
24h, nas UBS, de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 17h (ex-
ceto Solo Sagrado – até 20h) 
e também pela Telemedicina, 
para casos leves em crianças 
a partir de dois anos. As uni-
dades mantêm completos os 
quadros de profissionais para 
atendimento aos pacientes e 
qualquer mudança observada 
em relação ao aumento de 
atendimento será discutida 
para resolução.

Inscrições de oficinas 
começam hoje

No mês de novembro, São 
José do Rio Preto recebe duas 
oficinas culturais oferecidas 
gratuitamente pelo Governo 
do Estado de São Paulo, por 
meio da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa e Poiesis, 
pelo Programa Oficinas Cultu-
rais. Na cidade, a realização 
conta com a parceria da Pre-
feitura, por meio das Secreta-
rias Municipais de Cultura e 
de Assistência Social. 

No dia 11 de novembro, 
sexta-feira, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, será realizada a 
oficina “Semeando Capoeira”, 
com a coordenação de Daniel 
Amaral Graciano de Oliveira. 
Será realizada no CCJ – Cen-

tro de Convivência da Juven-
tude, localizado à Rua Antônio 
de Godoy, 3243 – Centro, das 
9h às 12h e das 13h às 17h. São 
30 vagas, para pessoas a partir 
de 16 anos. Já nos dias 17 e 18, 
também de novembro, será 
realizada a oficina “Improviso 
no Teatro – O Ator Jogador”, 
com coordenação de Expedito 
Araújo, na Casa de Cultura 
Dinorath do Valle, localizada 
à Rua Roberto Simonsen, 120 
– Chácara Municipal, das 19h 
às 22h. Destinada a atores, não 
atores e interessados em teatro 
e literatura, a partir de 16 anos. 

As inscrições estarão dis-
poníveis online, até o esgota-
mento das vagas, por meio da 
internet

CULTURA

DURANTE PALESTRA

MP recebe denúncia 
de assédio eleitoral 
que teria acontecido 
no Hospital Bezerra 
de Menezes 

No momento em que o 
país registra recorde de as-
sédio eleitoral praticado em 
empresas e empresários que 
pressionam seus colaborado-
res para votar no candidato A 
ou no candidato B, na eleição 
presidencial do dia 30 de 
outubro, o Ministério Públi-
co (MP) de Rio Preto recebe 
uma denúncia grave contra 
Joanita Aparecida Ribeiro 
Saturno, esposa do Provedor 
do Hospital Adolfo Bezerra de 
Menezes.  

O advogado Gustavo Zola 
Peres, do Hospital, admite a 
palestra dia 28 de setembro, 
mas diz que a instituição não 
é responsável pelas opiniões. 
O Hospital recebe todos os 
palestrantes. E citou que os 
candidatos fizeram palestras 
antes do primeiro turno. (Veja 
nota adiante) 

A denúncia anônima que 
deve ser investigada pelo 
MP diz que Joanita fez uma 
palestra para os funcionários 
no auditório do Hospital Be-
zerra de Menezes, associando 
o Partido dos Trabalhadores 
(PT) ao comunismo. 

Segundo a denúncia, ela 
afirmou que o PT tem ligação 
com os Illuminati (sociedade 
real nascida há 250 anos sem 
caráter conspiratório e outra 
nascida na imaginação po-
pular, sem base factual), ao 
nazismo e ao satanismo. 

Na palestra, ela teria dito 
que a “esquerda deseja acabar 
com o número de pessoas do 
planeta através do ‘gayzismo’ 
e ‘aborto de crianças’ nasci-
das, de até 8 anos de idade. 

“Mulher com mulher não 
faz filho. Homem com homem 
não faz filho”, diz a denúncia. 

Ainda segundo as informa-
ções que estão na peça que faz 
a acusação, “o objetivo deles 
(comunistas) é sexualizar a 
criança. Se a menininha qui-
ser transar com o menininho, 
está certo. Se a menininha 

quiser transar com outra 
menininha, pode. Se o adul-
to quiser transar com uma 
criança, pode. Então é isso 
que eles querem, através da 
ideologia de gênero”, Joanita 
teria dito aos funcionários.  
Ela teria associado Luiz Igná-
cio Lula da Silva com o “fim 
das religiões” e com a “União 
das Repúblicas Socialistas da 
América do Sul (URSAL)”. 

Para o denunciante, ela 
tentou influenciar os funcio-
nários do hospital a evitar os 
partidos de esquerda e a votar 
no presidente Jair Messias 
Bolsonaro.

 Uma “defesa contra o 
avanço do comunismo”. 

E fez uma suposta ame-
aça: de o PT e Lula vencer 
a eleição, o Hospital corre o 
risco de fechar. Em outros 
momentos, Joanita também 
teria demonstrado ideias de 
caráter homofóbico.  

O Dhoje não conseguiu 
manter contato com Joanita 
Aparecida Ribeiro Saturno. 
Ela não retornou ao pedido 
de entrevista.  

Nota do Menezes  
O Hospital doutor Bezerra 

de Menezes, entidade filan-
trópica sem fins lucrativos, 
através da presente, escla-
rece que qualquer conteúdo 
político eleitoral, veiculado 
em suas dependências que 
possam indicar formação de 
opinião, fica firmado como de 
responsabilidade individual 
do seu interlocutor em obe-
diência à legislação eleitoral 
vigente.  

Ressaltamos que palestras 
e reuniões são comuns na 
instituição com a presença de 
funcionários, pacientes e pú-
blico em geral, tratando-se de 
apresentações independentes 
e facultativas.  

Afirmamos que o Hos-
pital Dr. Adolfo Bezerra de 
Menezes, seguindo seu Es-
tatuto e compromisso com 
seus usuários e sociedade, 
repudia qualquer tipo de 
discriminação.

Thermas é o mais visitado 
em toda América Latina

Novo ranking acaba de ser 
divulgado pela TEA/AECOM. 
Ao todo, seis parques brasilei-
ros figuram na lista do top 10 

O Thermas dos Laranjais, 
de Olímpia (SP), se manteve 
no topo do ranking dos dez 
parques aquáticos mais visita-
dos da América Latina, posição 

que o parque paulista já ocupa 
há vários anos. Em 9º coloca-
do está o Hot Beach, também 
localizado em Olímpia. 

O resultado foi divulgado 
recentemente pela TEA/AE-
COM - Themed Entertainment 
Association, entidade interna-
cional que publica anualmente 
o resultado de visitações em 
museus, parques temáticos e 
aquáticos de todo o mundo.

Nesta quarta-feira a UTI, que tem 20 vagas para o SUS, estava com 26 pacientes internados

           Estamos 
enfrentando 
problemas com 
síndromes respi-
ratórias pelo me-
nos duas vezes 
ao ano. Temos um 
número substan-
cial de leitos, mas 
não é suficiente 
para atender. 

Antônio Soares Souza, 
diretor administrativo do 
Hospital da criança 

“

“

Nesta quarta-feira a 
UTI, que tem 20 vagas 
para o SUS, estava 
com 26 pacientes 
internados

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br
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redacao@dhoje.com.br

Da REDAÇÃO 

O Thermas dos Laranjais se manteve no topo do ranking

 1
 

 
 

Fica revertido para o patrimônio da associação Clube Monte Líbano 
de São José do Rio Preto, nos termos que dispõe o artigo 112 do Estatuto 
Social, os títulos abaixo relacionados de titulares inadimplentes, que contém 
mais de um ano de passivo e que seu saldo devedor contabilize valor 
superior a 50% (cinquenta por cento) do valor nominal do título 
patrimonial. 

 
Os títulos patrimoniais abaixo relacionados, seus titulares e ou 

sucessores, tem 15 (quinze) dias para liquidação do débito, sendo que 
após esse prazo referidos títulos passarão a ser livremente comercializados 
pelo Clube Monte Líbano. São os seguintes títulos: 

 
Série A: 
 

 

0037 0159 0357 0487 0708 0818 0828 0858 0863 0996 1001 1085 1598 1714 1782 1783 1869 

2151 
 

2367 2529 3138 3375 3613 3741 4222          
                     

                 
 
Série B: 
 
 

0034 0080 0137 0150 0233 0339 0673 0876 1340 1447 1453 1884 2031 2187    
 
 

 
  São José do Rio Preto, 04 de outubro de 2.022. 

 
 
 

Hugues Rezende Souza   Marco Aurélio Marchiori 
      Presidente                     Diretor Secretário 

 
 

Dani Ricardo Batista Mateus Newton Carlos de Souza Bazzetti 
Diretor de Assuntos Jurídicos          Diretor Financeiro 

 

  

  EDITAL DE REVERSÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 

Edital
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Divulgação
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Lozartan, Sertralina e Omeprazol são as 3 
medicações mais retiradas nas farmácias 

REDE MUNICIPAL

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Os três medicamentos mais 
retirados pelos usuários do 
SUS nas farmácias munici-
pais são para hipertensão, de-
pressão e dores no estômago. 
Entre janeiro e terça-feira, 18 
de outubro, foram entregues 
3.041.142 comprimidos de 
Lozartan 50 mg, 1.783.926 de 
Sertralina 50 mg e 1.71.206 de 
Omeprazol 20 mg.  

A soma dos 11 medicamen-
tos mais demandados na rede 
municipal de Saúde até a me-
tade do décimo mês do ano é 
de 13.552.090 comprimidos. A 
área responsável pela compra 
da medicação informa que 
este ano, o orçamento para a 
compra dos medicamentos é 
de R$ 25 milhões. O valor é 
acrescido por R$ 2,3 milhões 
com recurso federal e aproxi-
madamente R$ 850 mil com 
recurso estadual. 

Nesse grupo, também estão 
remédios contra o acúmulo 
de água (Hidrocloratiazida 
- inchaço) no corpo e para o 
coração (Enalapril) e dois são 
para o combate à ansiedade 

e depressão, como a Sertra-
lina e o Clonazepan (que nas 
farmácias é comprado como 
Rivotril).  

Retirada
Para retirar medicação nas 

29 farmácias municipais (28 
delas nas Unidades Básicas de 
Saúde – UBSs) é necessário 
apenas a receita e um docu-
mento de identificação. O ser-
viço e aberto a todo paciente, 
do SUS e da rede privada. Uma 

receita dada em uma clínica 
particular também dá acesso 
aos remédios gratuitos. 

Esse número também é 
parcial, na medida em que a 
Secretaria divulgou apenas 
os mais retirados. No caso do 
Clonazepan, por exemplo, a 
relação indica 772.638 de 2 
mg. No entanto, o remédio é 
receitado a partir de 0,25 mg, 
passando por 0,5 mg e 1 mg. 
Essas outras dosagens não 
fazem parte da lista. 

Entre janeiro e 18 de outubro deste ano os 11 remédios mais usados 
somaram 13.552.092 comprimidos

Nesse grupo, 
também estão re-
médios contra o 
acúmulo de água 
(Hidrocloratiazida 
- inchaço) no corpo 
e para o coração 
(Enalapril) 

Em um duelo bastante mo-
vimentado, o Novorizontino 
conseguiu um empate impor-
tante para se manter na Série 
B do Campeonato Brasileiro. 
Na noite desta terça-feira (18), 
o time paulista visitou e ficou 
na igualdade por 2 a 2 com o 
Brusque, no estádio Augusto 
Bauer, em Brusque. Com 33 
pontos, o time catarinense 
segue na penúltima posição. 
O time paulista somou um 
ponto importante fora de casa, 
se mantendo em 15º lugar, 
com 41 pontos, cinco na fren-
te do CSA, com 36, abrindo a 
zona de queda para a Série C. 
 

BRASILEIRO SERIE B

Novorizontino empata com Brusque fora de casa
O primeiro tempo começou 
bastante movimentado e não 
demorou para o Novorizontino 

abrir o placar. Aos 16 minutos, 
Diego Torres pegou um rebote 
e disparou de fora da área para 
o fundo das redes. O Brusque 
empatou antes do interva-
lo. Aos 44, Rodolfo Potiguar 
lançou Éverton Alemão, que 
dominou de frente para o gol e 
bateu na saída do goleiro, que 
nada pôde fazer. 

Na volta para o segundo 
tempo, o Brusque conquistou 
a virada. Aos 16 minutos, em 
mais um escanteio cobrado na 
área, Wallace Reis subiu mais 
que os zagueiros e mandou a 
bola para o fundo das redes. 
Já o empate do Novorizontino 
veio aos 31. Willean Lepo cru-

zou na área, Éverton Alemão 
desviou e a bola sobrou para 
Gustavo Bochecha, que chu-
tou no meio do gol. Por isso, 
o duelo terminou em 2 a 2. 
 
O Novorizontino ainda quase 
fez o terceiro, mas desperdiçou 
duas oportunidades e o placar 
se manteve em igualdade. 
Agora, o Novorizontino volta a 
campo na próxima quinta-feira 
(27), quando encara o Cruzei-
ro, no estádio Jorge Ismael de 
Baisi, às 19h, pela 37ª rodada. 
Dois dias antes, na terça-feira 
(25), o Brusque recebe o CRB, 
no estádio Augusto Bauer, às 
19h.

Basquete do CAD é 3º 
no Brasileirão

O time de basquete sobre 
rodas do CAD/SMEL/VETNIL/
LPIE de Rio Preto conquistou o 
terceiro lugar no Campeonato 
Brasileiro, disputado em São 
Paulo. O CAD acabou perdendo 
a semifinal para o Kings Marin-
gá, que fez a final com o Magic 
Hands, equipe que sagrou-se 
como a grande campeã do tor-
neio. Agora, o CAD fora suas 
atenções na final do Campeo-
nato Paulista, contra o mesmo 
Magic Hands, em melhor de 
três jogos. O primeiro jogo será 
no dia 5 de novembro, em Rio 
Preto, o segundo no dia 12, em 
São Paulo e, se necessário, o úl-
timo jogo, no dia 13, também na 
capital paulista. O líder do CAD, 
Paulo Jatobá, falou sobre o 

Brasileirão e o prosseguimento 
da temporada. “Sabíamos da di-
ficuldade. Esse ano infelizmente 
não conseguimos alcançar o 
nosso objetivo que era chegar 
em mais uma final do Brasileiro. 
Fizemos algumas mudanças no 
comando técnico e com isso veio 
uma nova reestruturação, que, 
inclusive, fizemos a renovação 
de mais uma temporada, com 
renovação automática para o 
segundo ano. Acreditamos no 
trabalho do professor Tiago 
Baptista, dentro da nossa equi-
pe e assim apostamos em um 
planejamento longo”, afirmou 
Jatobá que neste ano ainda fará 
uma seletiva para novos atletas. 

Jatobá falou também sobre 
a final do Campeonato Paulista. 
“O ano ainda não acabou. Agora 
é focar na final do Campeonato 
Paulista ”, afirmou o treinador.

SANTA CATARINA

Judoca de Rio Preto é 
convocado para 
disputar Inter Estadual

A Federação Paulista de 
Judô convocou nesta semana 
o judoca rio-pretense Pedro 
Mota, de 11 anos, da Associa-
ção Matsumi, para representar 
o Estado no Inter Estadual In-
ter Clubes, em Brusque, Santa 
Catarina, nos dias 11, 12, 13 de 
novembro. Pedro ficou com o 
terceiro lugar na disputa do 
Paulista neste ano e se destaca 
como uma das revelações do 
judô estadual, treinado pelo 
sensei Roberto Fuscaldo. 

“Sinto orgulho e agradeço 
por cada processo em minha 
vida, sei que eles são funda-
mentais para onde eu quero 
chegar. Essa convocação não 

é somente uma conquista 
pessoal, mas de toda equipe 
Matsumi e de todo esforço 
que o sensei Roberto tem feito 
por toda a equipe ”, afirmou o 
jovem.

Novorizontino empata com Brusque fora de casa ontem

Da REDAÇÃO

O time paulista 
somou um ponto 
importante fora de 
casa, se mantendo 
em 15º lugar, com 
41 pontos, cinco na 
frente do CSA, que 
abre a zona de re-
baixamento

Lozartan 50 mg Potássio ..........3.041.142  
Sertralina 50 MG...................... 1.783.926 
Omeprzol 20 MG...................... 1.718.206 
Hidrocloratiazida 25 MG.......... 1.320.251 
Anlodipino Besilato 5 MG .........1.179.858 
Gliclazida 60 MG....................... 1.096.800 
Enalapril 20 MG ........................1.015.230 
Metformina 850 MG................... 999.006 
Ácido Acetilsalicílico 100 MG .....945.176 
Atenol 25 MG............................... 776.715 
Clonazepan (Rivotril) 2 MG......... 772.638

Os onze mais

Pescador 
pega Pirarucu 
de 113 quilos 
no Rio Grande

Um pescador foi sur-
preendido por um Pi-
rarucu de 113 quilos no 
Rio Grande na cidade de 
Cardoso na manhã des-
ta terça-feira (18).Izael 
Gonçalves de Moraes 
Junior é pescador pro-
fissional há seis anos ao 
lado da esposa Cíntia de 
Fátima Moraes. O casal 
está habituado a pegar 
10 quilos de filé de peixe 
por dia; mas em especial, 
neste dia, Gonçalves co-
memorava seu aniversá-
rio de 41 anos. Segundo 
o casal, o peixe limpo deu 
85 quilos e essa foi a pri-
meira vez que encontra-
ram uma espécie de 2,20 
metros. “Nós limpamos e 
vamos vender. Deu muito 
trabalho para levar até 
o barranco e colocar no 
barco”, disse. Segundo 
informações da Polícia 
Ambiental, o Pirarucu é 
considerado invasor. Por-
tanto, a pesca é liberada 
no interior de São Paulo, 
respeitando todas as re-
gras a prática  é aceita 
mesmo na Piracema.

Da REPORTAGEM
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Edital 

Proclamas 

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

1. MATHEUS VITOR DE FRANÇA e STEFANY ÁGATA 
SOUZA DOS ANJOS, sendo ELE filho de NATALIA PEREIRA 
DE FRANÇA e ELA filha de APARECIDO SILVA DOS ANJOS 
e de TATIANA DOS ANJOS SOUZA;

2. NELSON PEDRO CASSIANO e MARIA JOSÉ BRA-
GUINI, sendo ELE filho de MANOEL CASSIANO NOGUEIRA 
e de MARIANA FIGUEIREDO NOGUEIRA e ELA filha de ATI-
LIO BRAGUINI e de MARIA JOSINA BRAGUINI;

3. SAMUEL SEWAYBRICKER SILVEIRA e MARIA 
FERNANDA BOMBINI GIANNINI, sendo ELE filho de OTA-
VIO SILVEIRA e de ROSÂNGELA MARIA DE AQUINO SIL-
VEIRA e ELA filha de ANTONIO JOSÉ GIANNINI e de MAR-
CIA BOMBINI GIANNINI; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
19/10/2022
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: INDMED HOSPITALAR EIRELI
EMPENHO 21071/22
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
EMPENHO 21072/22
CONTRATADA: NOVARTIS BIOCIENCIAS SA
EMPENHO 17005/22
CONTRATADA: TRICOLOR INFORMATICA LTDA
EMPENHO 22440/22
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 
ME
EMPENHO 22315/22
CONTRATADA: COMERCIAL PABLOS LTDA
EMPENHO 22343/22
CONTRATADA: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI EPP
EMPENHO 21702/22
CONTRATADA: LUKAUTO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA 
EPP
EMPENHO 21696/22
CONTRATADA: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS SA
EMPENHO 21685/22
CONTRATADA: L F GONÇALVES JUNIOR TINTAS EIRELI ME
EMPENHOS 17618/22 E 17598/22
Notifico os representantes legais das contratadas, para entregarem no 
prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, 
a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: L F GONÇALVES JUNIOR TINTAS EIRELI ME
EMPENHO 17607/22
Considerando manifestação do Departamento de Obras, referente a 
substituição de 15 latas de tinta algodão egípcio, pois não estão de acordo 
com a totalidade (amarelada) requisitada pela entidade.  Considerando 
previsão contratual na cláus. 2ª, itens 2.3 e 2.6, fica a contratada notificada 
a substituir no prazo de 24h contados do recebimento, estando a contratada 
sujeita a aplicação das penalidades contratuais. Fica concedido o prazo de 
05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 37/2022
CONTRATO Nº TOP/0041/22
CONTRATADA: LGR CONSTRUTORA LTDA 
OBJETO Contratação de empreitada de mão de obra com fornecimento 
de materiais e equipamentos visando a execução da obra de reforma e 
adequações da Estação Ferroviária De Engenheiro Schimitt, – SMO – Israel 
Cestari Júnior - Prazo de vigência: 345 dias – Valor Total R$1.796.658,01
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 534/2022
ATA Nº 0839/22
CONTRATADA: MULT BEEF COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimenticios – Valores Unitários – Item 1 
– R$25,00; Item 2 – R$21,00 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior – Prazo 
de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 493/2022
ATA Nº 0840/22
CONTRATADA: A. DE BRITO LOCAÇÕES LTDA
OBJETO: Fornecimento de locação de gradil e fechamento – Valores Unitários 
– Item 1 – R$22,50; Item 2 – R$13,50; Item 3 – R$13,50  - SMAA – Antonio 
Pedro Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 517/2022
CONTRATO nº PRE/0222/22
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
OBJETO: Aquisição de periféricos (projetor e tela de projeção) – Item 1 – 
SMAS – Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni – Prazo de Vigência: 12 
meses. Valor Total: R$28.800,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 518/2022
CONTRATO nº PRE/0223/22
CONTRATADA: RP DESENTUPIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI
OBJETO: Contratação de empresa especializada em controle de pragas – 
Item 1 – SMS – Prazo de Vigência: 12 meses. Valor Total: R$81.900,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 545/2022
CONTRATO nº PRE/0224/22
CONTRATADA: FOCO RIO PRETO LOCAÇÕES LTDA
OBJETO: Contratação de empresa com fornecimento de material e mão 
de obra para locação de equipamentos de som e treliças – Item 1 – SMAA 
– Antonio Pedro Pezzuto Junior – Prazo de Vigência: 60 dias. Valor Total: 
R$91.470,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E READEQUAÇÃO DA COZINHA 
DA E.M. CENOBELINO DE BARROS SERRA (AV. DA SAUDADE, 3719, 
VL. ERCILIA) – 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$ 139.045,02 - 2º 
Colocado: RAC CONSTRUÇÕES RIO PRETO LTDA ME R$ 142.240,10 - 3º 
Colocado: MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 148.986,40 - 4º Colocado: 
ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 150.248,17 - 5º 
Colocado: CONHIDRO CONSTRUÇÃO EIRELI EPP R$ 150.338,84 - 6º 
Colocado: LGR CONSTRUTORA LTDA EPP R$ 170.755,49 - O inteiro teor 
dessa decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição dos 
interessados. Publique-se para ciência.  
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 049/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DA UBS CENTRAL 
(AV. PHILADELPHO GOUVEIA NETO, 3165) – SEC. MUN. SAÚDE. À vista 
dos autos e do parecer técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, 
que é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte integrante 
desta decisão, a Comissão Municipal de Licitações prolata a classificação 
da proposta: 1º Colocado: CONHIDRO CONSTRUÇÃO EIRELI EPP R$ 
269.663,96 - O inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos autos do 
processo à disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRO E MICRO 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA CABECEIRA DO CÓRREGO DA 
BAIXADA SECA – SEC. MUN. OBRAS. À vista dos autos e do parecer técnico 
elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, que é utilizado como razões de 
decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão, a Comissão Municipal de 
Licitações prolata a classificação da proposta: 1º Colocado: CONSTROESTE 
CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA R$ 8.183.019,26 - O inteiro teor 
dessa decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição dos 
interessados. Publique-se para ciência.
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 035/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, HOMOLOGO este 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a favor de: Construtora 
Polachini Ltda. Fabiana Zanquetta de Azevedo - Sec. Mun. de Educação
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, HOMOLOGO 
este procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a favor de: Conhidro 
Construção Eireli EPP. Fabiana Zanquetta de Azevedo - Sec. Mun. de 
Educação
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO 
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. Recorrente: BIO GS CONSULTORIA 
AMBIENTAL LTDA, contra a decisão que a declarou inabilitada a prosseguir 
no certame licitatório. Recebo o recurso eis que tempestivo, as contrarrazões 
no prazo legal. Oportunamente será informado, através de publicação na 
imprensa oficial, sobre o prosseguimento do processo. Publique-se para 
ciência. Wanderley Ap. de Souza –  Presidente da Comissão Municipal de 
Licitação  
AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 632/2022 - Processo 15.203/2022
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática (microcomputador 
e notebook) para estruturar a rede de serviço do sistema único e 
socioassistenciais - SUAS. Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Informamos a todos os interessados que foi retificada a Especificação Técnica 
528/2022 da EMPRO termo de referência constante do Anexo I do edital. 
A retificação e o edital retificado estão disponibilizados na nova versão no 
sistema “Portal de Compras” link “Edital Completo e Anexos” à disposição 
dos interessados. Fica redesignada a data e hora do processamento do 
pregão da seguinte forma: O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
04/11/2022, às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. Celia Candida 
Faria – Pregoeira. 
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 641/2022, processo 
15.316/2022 objetivando Aquisição de ar condicionado para a casa SP AFRO 
BRASIL e sede da Secretaria Municipal  da Mulher, Pessoa Com Deficiência E 
Igualdade Racial. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 08/11/2022. 
às 08h30min e abertura a partir das 08h32 min. O edital, na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 646/2022, processo 15.393/2022 
objetivando o registro de preços para serviços de desentupimento com 
fornecimento de material e mão de obra nas unidades escolares e demais 
prédios da Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 04/11/2022. às 08h30min e abertura a partir das 08h32 min. 
O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2022 – 
PROCESSO Nº 12.502/2022. 
Objeto Registro de Preços para aquisição de materiais hospitalares. Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 21/10/2022 às 15h00 para continuidade dos trabalhos 
– Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira. 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 613/2022 – Processo n.º 14.946/2022
Objeto: Aquisição de materiais de iluminação de ornamentação natalina para 
decoração de Natal 2022. Secretaria M. de Desenv. Econômico e Negócios de 
Turismo. Sessão pública realizada on-line com início dia 06/10/2022, sendo 
adjudicado o item à empresa declarada vencedora: NATAL & CIA COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA. (item 1). Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” - Celia 
Candida Faria – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Jorge Luis de Souza – Secretário M. de Desenv. Econômico 
e Negócios de Turismo.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 568/2022 – 
PROCESSO Nº 14.715/2022. 
Objeto Registro de Preços para aquisição de óleo de rosa mosqueta, 
em atendimento as unidades de saúde. Fica designada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 21/10/2022 às 16h00 para 
continuidade dos trabalhos – Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - 
Pregoeira. 
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 044/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO NA ESCOLA 
MUNICIPAL ORLANDO GUARESCHI (RUA REGENTE FEIJÓ, 33, VL. 
RECILIA) – 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 da proposta: 1º 
Colocado: MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 402.716,40 - O inteiro 
teor dessa decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição 
dos interessados. Publique-se para ciência.

INSTRUÇÃO NORMATIVA EMURB Nº 003/2022, DE 30 DE SETEMBRO DE 
2022

Dispõe sobre a regulamentação, autorização, operacionalização, gestão, 
supervisão, execução, modernização e dá outras providências relacionadas 
as estruturas comerciais Instaladas na Feira do automóvel do Parque Setorial 
– Sede da Emurb em São José do Rio Preto - SP, nos termos do Art. 3º, IV, 
do Decreto nº 17.163, de 26 de setembro de 2014 e Art. 3º, III do Decreto nº 
18.110 de 18 de setembro de 2018.
ÍNDICE
PREÂMBULO
NORMA HABILITANTE
DEFINIÇÃO
ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
PERIODICIDADE, DIAS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
LOCALIZAÇÃO
LICENÇAS
TAXAS
DISTRIBUIÇÃO DE LUGARES DE VENDA
DA ORGANIZAÇÃO DO RECINTO DA FEIRA
DEVERES DOS FEIRANTES
FISCALIZAÇÃO
DAS PENALIDADES
DISPOSIÇÕES FINAIS 
ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO FEIRA 
DE AUTOMÓVEIS EMURB
ANEXO II - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO FEIRA DE 
AUTOMÓVEIS EMURB
ANEXO III - MAPA DE ESPAÇOS FEIRA DE AUTOMÓVEIS EMURB
São José do Rio Preto, 17 de Outubro de 2022.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 
EMURB
Rodrigo Ildebrando Juliano       Gibran Belasques Costa
Diretor Presidente                            Diretor Admin. e Financeiro
EMURB                                            EMURB
À integra deste documento esta disponível para consulta no endereço 
eletrônico: https://www.riopreto.sp.gov.br / Secretarias e outros órgãos / 
EMURB – Urbanismo / Informações / Atos Normativos / Resoluções / 2022 
Link direto para acesso: https://www.riopreto.sp.gov.br/wp-content/uploads/
arquivosPortalGOV/emurb/atos-normativos/instrucao-normativa-003-2022-
EMURB.pdf

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 
EMURB
PORTARIA Nº 041/2022
DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.
Designa a substituição de membro da Comissão de Licitação da Empresa 
Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto – EMURB. 
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio 
Preto – EMURB, Rodrigo Ildebrando Juliano, no uso das atribuições legais; 
Resolve: 
Art. 1º - Designar o Sr. Charles Luis Justino Fernandes como membro 
da Equipe de Apoio da Comissão de Licitação da Empresa Municipal de 
Urbanismo de São José do Rio Preto – EMURB, desta Unidade Federada, 
em substituição ao Sr. Augusto Felipe da Silva Nunes. 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
São José do Rio Preto, 18 de Outubro de 2022. 
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente
EMURB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.085 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, WELLINGTON DAVIDSON TOSTA PINTO para substituir o(a) 
servidor(a) RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA – ocupante do cargo em 
comissão – SUBPREFEITO – CA.102.3, na Subprefeitura de Talhado, nos 
termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de férias, de 17/10/2022 a 26/10/2022.
PORTARIA N.º 37.086 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, ELIANA APARECIDA NAJEM RACANELI para substituir o(a) 
servidor(a) EDEMILSON APARECIDO FAVARON – ocupante do cargo em 
comissão – ASSESSOR ESPECIAL – CA.102.3, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença saúde, 
de 13/10/2022 a 21/10/2022.
PORTARIA N.º 1.033 DE 19 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Hione Maria Soares 
e Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, para, sob a presidência do(a) 
primeiro(a), comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório 
e ampla defesa, a fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta Portaria, 
decorrentes da apuração dos da Sindicância instaurada pela Portaria nº 899 
de 30 de agosto de 2022, cujos autos seguem anexo, para que o servidor 
SALIM VICENTE DE MORAIS, responda como incurso nas penas atribuídas 
à violação dos incisos I, II, III, IV e XI do artigo 204; inciso IV do artigo 205; 
todos da Lei Complementar n.º 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-
se a disposição do servidor público. 
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 19.323
DE 19 DE OUTUBRO DE 2022.
Dispõe sobre alteração orçamentária no âmbito da RioPretoPrev.
PREFEITO EDINHO ARAUJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e 
nos termos do art. 64, VI, da Lei Orgânica do Município, e do artigo 6º da Lei 
Municipal nº 14.046, de 02 de dezembro 2021;
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da RioPretoPrev um Crédito Adicional 
Suplementar, no valor de 20.060.000,00 (vinte milhões e sessenta mil reais), 
para reforço das dotações orçamentárias a seguir descritas: 
4 – REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 
Ficha 0020 R$ 20.000.000,00
Programa: 0018 – Previdência Municipal 
04.02.09.272.0018.2.049.319001.04 – Aposentadorias, Reserva Remunerada 
e Reformas 
4 – REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 
Ficha 0030 R$ 10.000,00 
Programa: 0018 – Previdência Municipal 
04.01.04.122.0018.2.059.339033.04 – Passagens e Despesas com 
Locomoção 
4 – REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 
Ficha 0032 R$ 50.000,00 
Programa: 0018 – Previdência Municipal 
04.01.04.122.0018.2.059.339040.04 – Serviços de Tecnologia da Informação 
e Comunicação – PJ 
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 
1º decorrem da anulação parcial de dotação orçamentária a seguir descrita, 
nos termos do que dispõe o inciso III do §1º do artigo 43 da Lei Federal nº 
4.320/64: 
4 – REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 
Ficha 0010 R$ 20.060.000,00 
Programa: 9999 – Reserva de Contingência - Riopretoprev 
04.01.99.997.9999.9.999.999999.04 – Reserva de Contingência 
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São José do Rio Preto, quinta-feira, 20 de outubro de 2022PUBLICIDADE LEGAL

Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 2022/2025 
e LDO 2022, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme 
descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 19 de outubro de 2022, 170º Ano de 
Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JAIR MORETTI
DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RIOPRETOPREV
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e local de costume e pela Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José 
do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico 
SeMAE nº 84/2022, Processo SICOM 3387/2022 objetivando a aquisição 
de materiais brutos de aço carbono e galvanizado para desenvolvimento de 
estruturas mecânicas e manutenções eletromecânicas do SeMAE.
Prazo de entrega: 60 dias. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
03.11.2022, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no portal 
de compras. 
S. J. Rio Preto, 14.10.2022 - Wagner Castilho Botaro - Diretor do 
Departamento de Sistema de Esgoto.
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 1245890 – Qualyend Testes Controles e Treinamentos 
Ltda.
Valor: R$ 11.179,19
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços essenciais 
desta autarquia.
Publicada por afixação no local de costume, e pela imprensa local.
João Marcelino Ruiz – Diretor do Dep. Administrativo Financeiro e de 
Pessoal
Nicanor Batista Junior - Superintendente
S.J. Rio Preto, 19.10.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do 
SeMAE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 30/2022 – SMA
FICAM os candidatos abaixo elencados, habilitados no CONCURSO 
PÚBLICO - EDITAL N.º 04/2019, para preenchimento do cargo de Agente 
Administrativo, devido a exoneração e não comparecimentos de candidatos 
convocados em Edital anterior, cientificados que terão 30 (trinta) dias corridos, 
a partir da publicação deste, para apresentarem toda documentação exigida 
no Edital do Concurso conforme relação de documentos adiante elencados, 
de forma que a Administração Pública possa aferir o preenchimento de todas 
as condições para posterior nomeação.
Se os candidatos não entregarem toda a documentação exigida dentro do 
prazo estabelecido na Coordenadoria de Pessoal da Secretaria Municipal de 
Administração, localizada na Av. Alberto Andaló, n.º 3030, 3º andar do Paço 
Municipal, decairão do direito à nomeação.
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:
Apresentar os documentos na ordem da relação e originais para atestar 
a autenticidade:
1) 01 (uma) foto 3x4 recente (conf. item 11.3 do Edital Normativo);
2) Currículo;
3) Carteira de Identidade – R.G. (cópia) Não será aceita a CNH;
4) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia);
5) Comprovante de endereço (cópia);
6) Carteira Profissional – 01 cópia das páginas onde constam a foto, os dados 
pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, FGTS e Anotações 
Gerais, sempre copiando a próxima folha em branco (de todas as Carteiras 
de Trabalho) e Declarações de órgãos públicos (ref. Registros de Trabalho 
exercidos anteriormente, se houver); ou print da Carteira Profissional Digital – 
Acessar: www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital;
7) PIS/PASEP - Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco 
do Brasil, solicitar que sejam feitas as pesquisas do PIS e do PASEP 
atualizadas, (apresentar os documentos que serão fornecidos pelos dois 
bancos, mesmo não constando número de inscrição);
8) Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;
9) Certificado de Reservista (cópia);
10) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia);
11) Consulta efetuada no site do eSocial: consultacadastral.inss.gov.br/
Esocial/pages/index.xhtml e caso conste pendência no resultado da consulta 
(campo “mensagem”) esta deve ser sanada, conforme campo “orientação”, 
até a entrega da documentação.
12) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos 
maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade e 
dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia);
13) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia);
14) Comprovar os requisitos exigidos para o exercício do cargo, elencados no 
Quadro do item 2.1, Capítulo 2 do Edital Normativo: Ensino Médio completo, 
reconhecido por órgão competente (cópia); 
15) Pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no site do Tribunal 
de Contas (www.tce.sp.gov.br/siscaanet) para a verificação de acúmulos.
Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem ativos e 
que não constem a Data da Demissão/Exoneração nas respectivas pesquisas, 
apresentar a publicação da exoneração ou documento comprobatório do 
desligamento;
16) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a devida 
qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e declarando sob as penas 
da lei:
16.1) Declaração de que não possui cargo, emprego ou função pública, de 
acordo com a Constituição Federal; 
16.2) Declaração de possuir ou não vínculo privado (em caso positivo, 
apresentar também a Declaração de horário da empresa);
16.3) Declaração de não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, 
Estadual ou Municipal em consequência de Processo Administrativo (por justa 
causa ou a bem do serviço público);
16.4) Declaração de Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia 
completa da última Declaração do Imposto de Renda com Recibo de Entrega;
16.5) Declaração de não ser beneficiário(a) de aposentadoria pública;
16.6) Declaração da(s) cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cinco) 
anos;
17) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos 
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas pelos órgãos 
competentes dos Estados onde reside e residiu no período de abrangência. 
Em caso positivo, apresentar a Certidão de Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidas via Internet: 
17.1) Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar 
Secretaria de Segurança Pública);
17.2) Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da 
Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão competente).
18) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas 
pelos órgãos competentes Âmbito Estadual - das cidades onde reside e 
residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e residiu no período 
de abrangência. Em caso positivo, apresentar Certidão de Objeto e pé.
Obs: Endereço dos órgãos competentes em São José do Rio Preto - SP: 
18.1) Estadual: emissão via internet, em todo Estado de São Paulo, 
no endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão de 
Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitas de Execuções 
Criminais - Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 3036 – Centro. 
Caso o nome consultado tenha data de nascimento anterior a 01/01/1969: 
Deverá encaminhar o protocolo do pedido, junto do RG, ao e-mail: riopreto@
tjsp.jus.br;
18.2) Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br - Justiça 
Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal.
19) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido de RG, CPF e comprovante de 
endereço no nome do(a) convocado(a) (originais e cópias) e também 
documento referente à abertura de conta, que deverá retirado no SEESMT, 
para abertura de Conta Salário vinculada ao CNPJ da Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto. Apresentar cópia do comprovante de abertura da 
conta salário constando CPF e CNPJ desta Prefeitura;
20) Acessar: https://www.riopreto.sp.gov.br/concursos, imprimir e preencher:
Formulário de Dados Cadastrais e a Autodeclaração de Raça – Apresentar no 
ato de entrega da documentação e
Formulário de Anamnese - Levar no Exame Médico Admissional, juntamente 
com a Carteira de vacinação (cópia). 
A  realização  do  Exame Médico deverá  ser dentro do prazo estipulado 
neste Edital e seu agendamento através do link  https://cidadao.riopreto.
sp.gov.br/?apl=AGENDAMENTOS_SERVICOS&chave=2094 ou pelo 
Aplicativo oficial da Prefeitura de São José do Rio Preto (Prefeitura de Rio 
Preto), disponível nas lojas de aplicativos.
Para os candidatos com deficiência, apresentar documentação conforme 
item 5.16.1 (Para o exame médico, o candidato com deficiência deverá 
apresentar documento de identidade original e Laudo Médico (original ou 
cópia autenticada) expedido no prazo de até 12 (doze) meses anteriores à 
referida avaliação, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com 
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expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doenças – CID, a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e 
o carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão, bem 
como apresentar os exames necessários para comprovação da deficiência 
declarada). Local do Exame Médico: SEESMT, Av. Alberto Andaló, 3030, 
térreo do Paço Municipal, tel.: (17) 3203-1128
21) Outros documentos que a PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
julgar necessários.
OBS.:  NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS.
CANDIDATOS CONVOCADOS:
AGENTE ADMINISTRATIVO – LC 593/19 – CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 

Clas Nome

25 EZEQUIAS SOUSA RODRIGUES

AGENTE ADMINISTRATIVO – LC 593/19 

Clas Nome

416 JANAINE LINS DA SILVA GOMES

417 ERICA SANTOS BOMFIM

418 OLIVER CORREA LIMA

419 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA

420 VINICIUS REZENDE DA CRUZ

421 MARQUES RAMON DUARTE

422 JONATHAN RODRIGUES NEGRAO

423 JACQUELINE FARINHA SHIMIZU

424 KAMILA OLIVEIRA DINIZ

425 ALESSANDRA LETICIA SANTINELI BRAGA

426 GUILHERME ANTONIO FERNANDES

427 JESSICA MAGALHAES GABRIEL

428 ANA CAROLINA ALBARELLO VILLELA

429 ISABELLE JOANA BUENO VILELA

AGENTE ADMINISTRATIVO – LC 691/22 
Clas Nome

430 ENZO FERNANDES GUIO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
Prazo para protocolo da documentação:
Edital de Convocação: 30/2022         Publicado: 20/10/2022
Término: 19/11/2022
O atendimento para entrega da documentação para nomeação e posse será 
feito somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal pelo 
Telefone (17) 3203-1337;
Desde que estejam todos os documentos prontos, poderão ser entregues a 
qualquer momento, dentro do prazo estipulado, observado o disposto no item 
anterior.
São José do Rio Preto, 19 de outubro de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 31/2022 – SMA
FICAM os candidatos abaixo elencados, habilitados no CONCURSO 
PÚBLICO - EDITAL N.º 05/2019, para preenchimento dos cargos de Auditor 
Fiscal Tributário Municipal, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil,  
Médico do Trabalho e Técnico de Iluminação, devido à exoneração, 
desistência, e não comparecimentos dos candidatos convocados em 
Edital anterior, cientificados que terão 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
publicação deste, para apresentarem toda documentação exigida no Edital do 
Concurso conforme relação de documentos adiante elencados, de forma que 
a Administração Pública possa aferir o preenchimento de todas as  condições 
para posterior nomeação.
Se os candidatos não entregarem toda a documentação exigida dentro do 
prazo estabelecido na Coordenadoria de Pessoal da Secretaria Municipal de 
Administração, localizada na Av. Alberto Andaló, n.º 3030, 3º andar do Paço 
Municipal, decairão do direito à nomeação.
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:
Apresentar os documentos na ordem da relação e originais para atestar 
a autenticidade:
1) 01 (uma) foto 3x4 recente (conf. item 14.3 do Edital Normativo);
2) Currículo;
3) Carteira de Identidade – R.G. (cópia) Não será aceita a CNH;
4) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia);
5) Comprovante de endereço (cópia);
6) Carteira Profissional – 01 cópia das páginas onde constam a foto, os dados 
pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, FGTS e Anotações 
Gerais, sempre copiando a próxima folha em branco (de todas as Carteiras 
de Trabalho) e Declarações de órgãos públicos (ref. Registros de Trabalho 
exercidos anteriormente, se houver) ou print da Carteira Profissional Digital – 
Acessar: www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital;
7) PIS/PASEP - Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco 
do Brasil, solicitar que sejam feitas as pesquisas do PIS e do PASEP 
atualizadas, (apresentar os documentos que serão fornecidos pelos dois 
bancos, mesmo não constando número de inscrição);
8) Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;
9) Certificado de Reservista (cópia);
10) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia);
11) Consulta efetuada no site do eSocial: consultacadastral.inss.gov.br/
Esocial/pages/index.xhtml e caso conste pendência no resultado da consulta 
(campo “mensagem”) esta deve ser sanada, conforme campo “orientação”, 
até a entrega da documentação.
12) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos 
maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade e 
dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia);
13) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia);
14) Comprovar os requisitos exigidos para o exercício do cargo, elencados no 
Quadro do item 2.1, Capítulo 2 do Edital Normativo (cópia); 
15) Pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no site do Tribunal 
de Contas (www.tce.sp.gov.br/siscaanet) para a verificação de acúmulos.
Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem ativos e 
que não constem a Data da Demissão/Exoneração nas respectivas pesquisas, 
apresentar a publicação da exoneração ou documento comprobatório do 
desligamento;
16) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a devida 
qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e declarando sob as penas 
da lei:
16.1) Declaração de possuir ou não cargo, emprego ou função pública, de 
acordo com a Constituição Federal (em caso positivo, juntar documento 
comprobatório); 
16.2) Declaração de possuir ou não vínculo privado (em caso positivo, 
apresentar também a Declaração de horário da empresa);
16.3) Declaração de não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, 
Estadual ou Municipal em consequência de Processo Administrativo (por justa 
causa ou a bem do serviço público);
16.4) Declaração de Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia 
completa da última Declaração do Imposto de Renda com Recibo de Entrega;
16.5) Declaração de ser ou não beneficiário(a) de aposentadoria pública, em 
caso positivo, apresentar comprovante;
16.6) Declaração da(s) cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cinco) 
anos;
17) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos 
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas pelos órgãos 
competentes dos Estados onde reside e residiu no período de abrangência. 
Em caso positivo, apresentar a Certidão de Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidas via Internet: 
17.1)      Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar 
Secretaria de Segurança Pública);
17.2)   Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da 
Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão competente).
18) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas 
pelos órgãos competentes Âmbito Estadual - das cidades onde reside e 
residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e residiu no período 
de abrangência. Em caso positivo, apresentar Certidão de Objeto e pé.
Obs: Endereço dos órgãos competentes em São José do Rio Preto - SP: 
18.1) Estadual: emissão via internet, em todo Estado de São Paulo, 
no endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão de 
Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitas de Execuções 
Criminais - Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 3036 – Centro. 
Caso o nome consultado tenha data de nascimento anterior a 01/01/1969: 
Deverá encaminhar o protocolo do pedido, junto do RG, ao e-mail: riopreto@
tjsp.jus.br;
18.2) Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br - Justiça 
Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal.

19) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido de RG, CPF e comprovante de 
endereço no nome do(a) convocado(a) (originais e cópias) e também 
documento referente à abertura de conta, que deverá retirado no SEESMT, 
para abertura de Conta Salário vinculada ao CNPJ da Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto. Apresentar cópia do comprovante de abertura da 
conta salário constando CPF e CNPJ desta Prefeitura;
20) Acessar: https://www.riopreto.sp.gov.br/concursos, imprimir e preencher:
Formulário de Dados Cadastrais e a Autodeclaração de Raça – Apresentar no 
ato de entrega da documentação e
Formulário de Anamnese - Levar no Exame Médico Admissional, juntamente 
com a Carteira de vacinação (cópia). 
A  realização  do  Exame Médico deverá  ser dentro do prazo estipulado 
neste Edital e seu agendamento através do link  https://cidadao.riopreto.
sp.gov.br/?apl=AGENDAMENTOS_SERVICOS&chave=2094 ou pelo 
Aplicativo oficial da Prefeitura de São José do Rio Preto (Prefeitura de Rio 
Preto), disponível nas lojas de aplicativos.
 Para os candidatos com deficiência, apresentar documentação conforme 
item 5.16.1 (Para o exame médico, o candidato com deficiência deverá 
apresentar documento de identidade original e Laudo Médico (original ou 
cópia autenticada) expedido no prazo de até 12 (doze) meses anteriores à 
referida avaliação, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doenças – CID, a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e 
o carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão, bem 
como apresentar os exames necessários para comprovação da deficiência 
declarada). Local do Exame Médico: SEESMT, Av. Alberto Andaló, 3030, 
térreo do Paço Municipal, tel.: (17) 3203-1128
21) Outros documentos que a PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
julgar necessários.
OBS.:  NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS.
CANDIDATOS CONVOCADOS:
AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL – LC 593/19 

Clas Nome

20 AUGUSTO ANDRADE CALMON
21 LUCAS CRUVINEL SANTANA

ENGENHEIRO AGRÔNOMO – LC 593/19 
Clas Nome

4 DIEGO GONCALVES FEITOSA

ENGENHEIRO CIVIL – LC 593/19 
Clas Nome

24 MARIA EDUARDA BEZERRA LEITE DE QUEIROZ

25 ALCYON GENESIO MACHADO NETO

26 FERNANDO HISAO AOKI

27 JOSE EMYGDIO DE OLIVEIRA NETO

28 JEANE COLOMBO QUEIROZ

29 FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA

30 WILLIAM JOBIM DE SOUZA MELO

31 MATEUS CARDOSO RAMOS

MÉDICO DO TRABALHO – LC 593/19 
Clas Nome

4 PAULA CECILIA MIRANDA

TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO – LC 593/19 
Clas Nome

6 ALLAN IMIANOVSKY

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
Prazo para protocolo da documentação:
Edital de Convocação: 31/2022         Publicado: 20/10/2022 
Término: 19/11/2022
O atendimento para entrega da documentação para nomeação e posse será 
feito somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal pelo 
Telefone (17) 3203-1337;
Desde que estejam todos os documentos prontos, poderão ser entregues a 
qualquer momento, dentro do prazo estipulado, observado o disposto no item 
anterior.
São José do Rio Preto, 19 de outubro de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 32/2022 – SMA
FICAM os candidatos abaixo elencados, habilitados no CONCURSO PÚBLICO 
- EDITAL N.º 02/2019, para preenchimento dos cargos de Médico Veterinário 
e Médico Neurologista, devido a desistência e não comparecimentos 
de candidatos convocados em Editais anteriores, cientificados que terão 
30 (trinta) dias corridos, a partir da publicação deste, para apresentarem 
toda documentação exigida no Edital do Concurso conforme relação de 
documentos adiante elencados, de forma que a Administração Pública possa 
aferir o preenchimento de todas as condições para posterior nomeação.
Se os candidatos não entregarem toda a documentação exigida dentro do 
prazo estabelecido na Coordenadoria de Pessoal da Secretaria Municipal de 
Administração, localizada na Av. Alberto Andaló, n.º 3030, 3º andar do Paço 
Municipal, decairão do direito à nomeação.
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:
Apresentar os documentos na ordem da relação e originais para atestar 
a autenticidade:
1) 01 (uma) foto 3x4 recente (conf. item 13.3 do Edital Normativo);
2) Carteira de Identidade – R.G. (cópia) Não será aceita a CNH;
3) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia);
4) Comprovante de endereço (cópia);
5) Carteira Profissional – 01 cópia das páginas onde constam a foto, os dados 
pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, FGTS e Anotações 
Gerais, sempre copiando a próxima folha em branco (de todas as Carteiras 
de Trabalho) e Declarações de órgãos públicos (ref. Registros de Trabalho 
exercidos anteriormente, se houver); ou print da Carteira Profissional Digital – 
Acessar: www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital.
6) PIS/PASEP - Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco 
do Brasil, solicitar que sejam feitas as pesquisas do PIS e do PASEP 
atualizadas, (apresentar os documentos que serão fornecidos pelos dois 
bancos, mesmo não constando número de inscrição);
7) Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;
8) Certificado de Reservista (cópia);
9) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia);
10) Apresentar a consulta efetuada no site do eSocial: consultacadastral.
inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste pendência no resultado 
da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser sanada, conforme campo 
“orientação”, até a entrega da documentação.
11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos 
maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade e 
dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia);
12) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia);
13) Comprovar os requisitos exigidos para o exercício do cargo, elencados no 
Quadro do item 2.1, Capítulo 2 do Edital Normativo (cópia); 
14) Pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no site do Tribunal 
de Contas (www.tce.sp.gov.br/siscaanet) para a verificação de acúmulos.
Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem ativos e 
que não constem a Data da Demissão/Exoneração nas respectivas pesquisas, 
apresentar a publicação da exoneração ou documento comprobatório do 
desligamento;
15) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a devida 
qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e declarando sob as penas 
da lei:
15.1) Declaração de possuir ou não cargo, emprego ou função pública, de 
acordo com a Constituição Federal (em caso positivo, juntar documento 
comprobatório); 
15.2) Declaração de possuir ou não vínculo privado (em caso positivo, 
apresentar também a Declaração de horário da empresa);
15.3) Declaração de não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, 
Estadual ou Municipal em consequência de Processo Administrativo (por justa 
causa ou a bem do serviço público);
15.4) Declaração de Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia 
completa da última Declaração do Imposto de Renda com Recibo de Entrega;
15.5) Declaração de ser ou não beneficiário(a) de aposentadoria pública, em 
caso positivo, apresentar comprovante;
15.6) Declaração da(s) cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cinco) 
anos;
16) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos 
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas pelos órgãos 
competentes dos Estados onde reside e residiu no período de abrangência. 
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Em caso positivo,apresentar a Certidão de Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidas via Internet: 
16.1) Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Secretaria de Segurança Pública);
16.2) Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da Certidão, via Internet, solicitar diretamente 
no órgão competente).
17) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas pelos órgãos competentes Âmbito 
Estadual - das cidades onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e residiu no período 
de abrangência. Em caso positivo, apresentar Certidão de Objeto e pé.
Obs: Endereço dos órgãos competentes em São José do Rio Preto - SP: 
17.1) Estadual: emissão via internet, em todo Estado de São Paulo, no endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/
abrirCadastro.do - Certidão de Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitas de Execuções 
Criminais - Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 3036 – Centro. 
Caso o nome consultado tenha data de nascimento anterior a 01/01/1969: 
Deverá encaminhar o protocolo do pedido, junto do RG, ao e-mail: riopreto@tjsp.jus.br;
17.2) Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br - Justiça Federal: Rua dos Radialistas 
Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal.
18) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido de RG, CPF e comprovante de endereço no nome do(a) convocado(a) 
(originais e cópias) e também documento referente à abertura de conta, que deverá retirado no SEESMT, para 
abertura de Conta Salário vinculada ao CNPJ da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Apresentar cópia 
do comprovante de abertura da conta salário constando CPF e CNPJ desta Prefeitura;
19) Acessar: https://www.riopreto.sp.gov.br/concursos, imprimir e preencher:
Autodeclaração de Raça    - Apresentar no ato de entrega da documentação e
Formulário de Anamnese - Levar no Exame Médico Admissional, juntamente com a Carteira de vacinação (cópia). 
A  realização  do  Exame Médico deverá  ser dentro do prazo estipulado neste Edital e seu agendamento através 
do link  https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/?apl=AGENDAMENTOS_SERVICOS&chave=2094 ou pelo Aplicativo oficial 
da Prefeitura de São José do Rio Preto (Prefeitura de Rio Preto), disponível nas lojas de aplicativos.
Para os candidatos com deficiência, apresentar documentação conforme item 5.16.1 (Para o exame médico, o 
candidato com deficiência deverá apresentar documento de identidade original e Laudo Médico (original ou cópia 
autenticada) expedido no prazo de até 12 (doze) meses anteriores à referida avaliação, atestando a espécie e o grau 
ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
– CID, a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do número do CRM do médico responsável 
por sua emissão, bem como apresentar os exames necessários para comprovação da deficiência declarada). Local do 
Exame Médico: SEESMT, Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do Paço Municipal, tel.: (17) 3203-1128
20) Outros documentos que a PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO julgar necessários.
OBS.:  NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS.
CANDIDATOS CONVOCADOS:
Médico Veterinário – LC 691/22 

Clas Nome

9 DIEGO GROTO BARREIRAS
10 MARA SAMPAIO FEITOSA
11 ISIS VIEIRA RODRIGUES

Médico Neurologista – LC 593/19 
Clas Nome

3 MARIUCHE MORONI

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
Prazo para protocolo da documentação:
Edital de Convocação: 32/2022         Publicado: 20/10/2022
Término: 19/11/2022
O atendimento para entrega da documentação para nomeação e posse será feito somente mediante agendamento na 
Coordenadoria de Pessoal pelo Telefone (17) 3203-1337;
Desde que estejam todos os documentos prontos, poderão ser entregues a qualquer momento, dentro do prazo 
estipulado, observado o disposto no item anterior.
São José do Rio Preto, 19 de outubro de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA – IFT 
EDITAL N° 33/2022 
19 de outubro de 2022
A Secre ta r ia  Mun ic ipa l  da  Fazenda ,  por  in te rméd io  da  Inspe to r ia  F isca l  Tr ibu tá r ia  NOTIF ICA 
os  con t r ibu in tes  aba ixo  qua l i f i cados  do  LANÇAMENTO DE OFÍCIO ,  e fe tuado  a t ravés  do 
encer ramento  de  o f í c io  das  competênc ias  em aber to  no  L iv ro  E le t rôn ico  G iss  On l ine , 
con fo rme tabe las  aba ixo  d isc r im inadas .
F icam os  con t r ibu in tes  iden t i f i cados  in t imados  a  reco lher  o  déb i to  no  montan te  d isc r im inado 
na  gu ia  a  se r  emi t ida  e le t ron icamente  (a t ravés  do  s i te  h t tps : / /po r ta l .g i sson l ine .com.br /  ou 
nas  Un idades  do  Poupa  Tempo ou  Ganha Tempo C idade  Nor te ) ,  ou  a  apresen ta r  de fesa  por 
esc r i to  no  p razo  de  30  ( t r i n ta )  d ias ,  con tados  a  par t i r  do  5º  (qu in to )  d ia  pos te r io r  à  da ta  de 
pub l i cação  des te  ed i ta l ,  conforme artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na 
Un idade  da  Secre ta r ia  Mun ic ipa l  da  Fazenda  loca l i zada  no  Poupa tempo (Rua  An tôn io  de 
Godoy,  3033  -  Cen t ro  -  CEP 15015-100  -  São  José  do  R io  Pre to  -  SP) ,  sob  pena  de  cobrança 
execu t i va ,  nos  te rmos  dos  a r t igos  217 ,  V I I ,  237  e  244  da  Le i  Mun ic ipa l  n°  3359 /83 .
In formamos que protocolo  de  so l ic i tações,  encaminhamento  de  documentos  e  recursos/
defesa  podem ser  e fe tuados a t ravés  do e -mai l  semfaz .poupatempo@riopreto .sp .gov.br 
ou   semfaz . i f t@r iopreto .sp .gov.br

RAZÃO SOCIAL I.M. CNPJ COMPETÊNCIAS TRIBUTO

Prime Comércio Importação e Exportação 
Eireli

3711870 35.297.212/0001-67 junho/2020 ISSQN

Midori Rio Preto Representação de 
Implementos Rodoviários Ltda ME

1327670 07.320.935/0001-02 julho/2019
agosto/2019
setembro/2019
outubro/2019
dezembro/2019
janeiro/2020
fevereiro/2020
março/2020
abril/2020
maio/2020

ISSQN

Livia de Paula Hilla Queiróz ME 3449590 27.821.526/0001-99 janeiro/2020
fevereiro/2020
março/2020
abril/2020
maio/2020
junho /2020

ISSQN

A referida ação está prevista no inciso V do artigo 46 da Lei Complementar n° 178/2003 e os valores apurados na data 
do lançamento de ofício serão recalculados conforme encargos previstos no § 2º do artigo supracitado desde a data 
em que deveriam ter sido pagos, consoante artigo 7° do Decreto n° 12.214/2004, até a data do efetivo pagamento.

Vargas & Gaspari Representações Comerciais de 
Produtos Alimentícios Ltda ME

1109130 02.853.183/0001-13 julho/2019
agosto/2019
setembro/2019
outubro/2019
novembro/2019
dezembro/2019
janeiro/2020
fevereiro/2020
março/2020
abril/2020
maio/2020
junho /2020

ISSQN

Forth Empilhadeiras Eireli EPP 3117460 14.253.401/0001-68 julho/2019
agosto/2019
setembro/2019
outubro/2019
novembro/2019
dezembro/2019
janeiro/2020
fevereiro/2020
março/2020
junho /2020

ISSQN

São José  do  R io  Pre to /SP,  19  de  ou tubro  de  2022
Evar is to  Ja ime S i l ve i ra
Aud i to r  F isca l  Tr ibu tá r io  Mun ic ipa l
Mat r ícu la  56 .731

Secretaria Municipal de Educação
Instrução Normativa SME N° 03/2022
Apresentação de Declaração Vacinal dos alunos do Sistema Municipal de Ensino
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o artigo 73 da Lei Orgânica 
do Município, e:
Considerando o que dispõe o Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, Lei Federal nº 8.069/1990, em seu artigo 14, §1º 
“É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. ”.
Considerando a Lei Estadual nº 17.252/2020, que estabelece em seu “Artigo 1º - É obrigatória, em todo o território 
estadual, a apresentação da carteira de vacinação dos alunos de até 18 (dezoito) anos de idade, no ato de suas 
respectivas matrículas, em todas as escolas das redes pública e particular, que ofereçam educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio. ” e “Artigo 4º - A falta de apresentação do documento exigido no artigo 1º desta lei ou a 
constatação da falta de alguma das vacinas consideradas obrigatórias não impossibilitará a matrícula, porém a situação 
deverá ser regularizada em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias, pelo responsável, sob a pena de comunicação 
imediata ao Conselho Tutelar para providências.”
Considerando a Lei Municipal nº 9.725/2006 no seu “Artigo 1º - As entidades de ensino do Município deverão exigir no 
ato da matrícula/rematrícula a apresentação da Declaração de Atualização Vacinal dos alunos. ” 
Considerando a Resolução SME nº 06/2022 que dispõe sobre o processo de cadastramento de alunos, coleta de 
vagas, compatibilização demanda/vaga e matrícula para o atendimento à demanda escolar da Educação Infantil/Pré-

Escola, Ensino Fundamental Regular 
e modalidade Educação de Jovens e 
Adultos, no ano letivo de 2023, na Rede 
Municipal de Ensino de São José do Rio 
Preto.
Resolve:
Art. 1º  As escolas municipais, parceiras 
e particulares do Sistema Municipal 
de Ensino deverão exigir no ato da 
matrícula/rematrícula a apresentação da 
Declaração de Atualização Vacinal dos 
alunos, emitida pelas Unidades Básicas 
de Saúde da Secretaria Municipal de 
Saúde.
Art. 2º A não apresentação da 
Declaração de Atualização Vacinal 
ou indicação de situação vacinal 
desatualizada não impossibilitará a 
matrícula/rematrícula do aluno.
Art. 3º  A escola comunicará os pais 
ou responsáveis pelos alunos com 
situação vacinal desatualizada ou que 
não apresentaram a Declaração de 
Atualização Vacinal, para regularização 
no prazo de até 60 (sessenta) dias.
Art. 4º  Transcorrido o prazo de 60 
(sessenta) dias, a escola comunicará 
ao Conselho Tutelar os casos em que 
os pais ou responsáveis pelos alunos 
não apresentaram a Declaração de 
Atualização Vacinal ou com situação 
vacinal desatualizada.
Art. 5º  Só será dispensado da vacinação 
obrigatória o aluno que apresentar 
atestado médico de contraindicação 
explícita da aplicação da vacina.
Art. 6º  Esta Instrução Normativa entrará 
em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 19 de outubro 
de 2022.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO

Secretaria Municipal de Obras
Notificação 6258/2022
Fica notificado, Willyans Arantes de 
Souza, proprietário do imóvel sito à 
Rua Benedicto Rodoschi de Paula, 
587, quadra 11, lote 34, Residencial 
Villa Madalena, que em virtude de 
ter sido enviado a Notificação de 
Embargo nº 006258/2022, datada em 
15/09/2022, assinada pelo agente fiscal 
de posturas Claudio Roberto Silva, 
tratando de construção sem o devido 
Alvará de Construção (cobertura em 
estrutura metálica) em desacordo 
com a Lei de Zoneamento e Código 
de Obras e Edificações em vigor e/ou 
projeto aprovado, em desacordo com 
as Leis Municipais nº 13.709/2021 e 
649/2021 art. 352 e Lei nº 10.290/2008 
– art. 9º, sendo que foi devolvido pela 
Empresa de Correios e Telégrafos o 
AR BR 78250618 3 BR acusando “não 
procurado.” 
Fica a presente obra a partir da 
publicação desta, embargada e 
sujeita as penalidades previstas 
nas citadas leis. Caso a construção 
não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) 
dias a eliminação da irregularidade que 
originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 692,90 
(seiscentos e noventa e dois reais e 
noventa centavos) e medidas judiciais 
cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 19 de outubro 
de 2022.
Claudio Roberto Silva
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Saúde/ 
Vigilância Ambiental
Fica ciente a empresa A F SOARES 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 
S/A,  que foi emitido o Auto de notificação 
n°. 137/2022 “in locu”, referente ao 
imóvel sito à Rua Dr. Antônio Bellini, 
n.° 222, Jd Bosque da Saúde, CEP: 
15091-241, São José do Rio Preto – SP. 
Publica-se a referida Notificação, a fim de 
aplicação da Lei Municipal n.° 13.428 de 
26/02/2020. 
Fica ciente a empresa A F SOARES 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 
S/A,  que foi emitido o Auto de notificação 
n°.138/2022, referente ao imóvel sito à 
Rua Dr. Antônio Bellini, n.° 222, Jd Bosque 
da Saúde, CEP: 15091-241, São José 
do Rio Preto – SP. Publica-se a referida 
Notificação, a fim de aplicação da Lei 
Municipal n.° 13.428 de 26/02/2020, uma 
vez que ocorreu a devolução da missiva, 
acusando “MUDOU-SE”, pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, sob 
o n.° de registro do objeto do AR: BR 
79333410 0 BR. 
Fica ciente a empresa A F SOARES 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 
S/A,  que foi emitido o Auto de notificação 
n°.139/2022, referente ao imóvel sito à Rua 
Dr. Antônio Bellini, n.° 222, Jd Bosque da 
Saúde, CEP: 15091-241, São José do Rio 
Preto – SP. Publica-se a referida Notificação, 
a fim de aplicação da Lei Municipal n.° 
13.428 de 26/02/2020, uma vez que 
ocorreu a devolução da missiva, acusando 
“MUDOU-SE”, pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, sob o n.° de registro 
do objeto do AR: BR 79333416 1 BR. 
Fica ciente a empresa A F SOARES 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 
S/A,  que foi emitido o Auto de notificação 
n°.140/2022, referente ao imóvel sito à 
Rua Dr. Antônio Bellini, n.° 222, Jd Bosque 
da Saúde, CEP: 15091-241, São José 
do Rio Preto – SP. Publica-se a referida 
Notificação, a fim de aplicação da Lei 
Municipal n.° 13.428 de 26/02/2020, uma 
vez que ocorreu a devolução da missiva, 
acusando “MUDOU-SE”, pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, sob 
o n.° de registro do objeto do AR: BR 
79333420 1 BR. 
Fica ciente a empresa A F SOARES 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 
S/A,  que foi emitido o Auto de notificação 
n°.141/2022, referente ao imóvel sito à 
Rua Dr. Antônio Bellini, n.° 222, Jd Bosque 
da Saúde, CEP: 15091-241, São José 
do Rio Preto – SP. Publica-se a referida 
Notificação, a fim de aplicação da Lei 
Municipal n.° 13.428 de 26/02/2020, uma 
vez que ocorreu a devolução da missiva, 
acusando “MUDOU-SE”, pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, sob 
o n.° de registro do objeto do AR: BR 
79333411 3 BR.
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 São José do Rio Preto, 17 de outubro de 2022. 
 
 
 

C O N V I T E 
 
 

                                      Presidente da Comissão de Educação e Ensino de São 
José do Rio Preto, CONVIDA para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA com a Secretária 
Municipal de Educação, Sra. Fabiana Zanquetta, para prestar esclarecimentos sobre a 
pasta 

 
 

 
Data: 24 de outubro de 2022 – (segunda-feira) 

Horário: 17h30min 

Local: Plenário da Câmara Municipal de São José do Rio 

Preto, Rua Silva Jardim, nº 3357 – Centro 

 
 
 
 

   
 
 
 

RENATO PUPO DE PAULA (PSDB) 
Presidente da Comissão de Educação e Ensino 
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Câmara 
Municipal 

SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 

 

OFÍCIO GP PRG - Nº 366/2022 

 

São José do Rio Preto, 18 de outubro de 2022. 

 

C O N V I T E 

 
                                      A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 

CONVIDA para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão do Projeto de Lei 

nº 163/2022, que dispõe sobre Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2023 

estimando a receita e fixando a despesa em R$ 2.934.775.600,00 (dois bilhões, novecentos 

e trinta e quatro milhões,  setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos reais).  

 
Data: 26 de outubro de 2022 – (quarta-feira) 
Horário: 19 horas 
Local: Plenário da Câmara Municipal de São José do Rio Preto 
Rua Silva Jardim, nº 3357 – Centro 

 
 

 
 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 

Presidente da Câmara 
 
 
 

 
A/C 
Marcos Cardoso 
Diretor Legislativo  
 
GP PRG/tp 

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇOES, CONSIDERANDO A NECESSIDADE 
ALTERAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELPES DA 
TOMADA DE PREÇOS 11/2022, MARCADO PARA O DIA 03 DE 
NOVEMBRO DE 2022, DESIGNA O DIA 09 DE NOVEMBRO DE 
2022 PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES. 
CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO DISPONI-
BILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO, WWW.MIRASSOLAN-
DIA.SP.GOV.BR - CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS 
MATOS - PREFEITA MUNICIPAL. 
MIRASSOLANDIA 19 DE OUTUBRO DE 2022.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 82/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 123/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 52/2022
OBJETO: Aquisição de itens destinados a decoração das vias e 
próprios públicos em datas comemorativas.
Data da realização da Sessão Pública: 09/11/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível 
- Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 
117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 19 de outubro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

Prefeitura Municipal de 
Mirassolândia

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível



SOCIAL
#DIÁRIODOBOB 

QUESTÃO DE ORDEM
O voto é facultativo para os jovens com 16 e 17 anos, para as 
pessoas com mais de 70 anos e para os analfabetos. Isso quer 
dizer que eles podem, mas não são obrigados por lei a votar.

DETALHES
De acordo com a revista estadunidense Newsweek, o futuro ocu-
pante da cadeira de presidente do Brasil será considerada a pes-
soa mais poderosa da América Latina, devido à posição de potên-
cia regional do Brasil. Todo cidadão alfabetizado, nascido no país 
ou naturalizado, com idade entre 18 e 70 anos, terá a obrigação de 
votar no Brasil, conforme determinado pela Constituição Federal.

...E RISCO
Não sabe o idiota, palerma, pateta, estúpido, burro, energúmeno, 
mentecapto, néscio, pacóvio, que da sua ignorância política nasce a 
prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos, que 
é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio das empresas na-
cional e multinacionais. Estas palavras vêm sendo lembradas nestes 
dias que antecedem as eleições pra definir o presidente da república 
e os governadores (os deputados e senadores já foram eleitos).

POR CONTA...
O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não 
fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe 
que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do 
aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políti-
cas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o 
peito dizendo que odeia política.

SINAL DE ALERTA
O recado foi dado aqui na coluna de terça feira alertando que os 
ingressos para o Show do Roberto Carlos, já estavam nas mãos 
dos cambistas furões de filas e se esgotariam antecipadamente. 
Não deu outra e, quem quiser comprar agora vai pagar mais caro 
na entrada do Centro de Eventos. O vereador Fabio Marcondes, 
diretor do CRE promete recepção especial ao “Rei” e sua plateia.

CONTAGEM REGRESSIVA 
Faltam apenas 9 dias para o domingo, dia 30, penúltimo dia de 
outubro, para os brasileiros elegerem e conhecerem o novo ou 
o velho presidente do Brasil e por um fim nesta angustia elei-
toral com 2 candidatos fora do prumo. Eles frente a frente pa-
recem bandido e mocinho, como em filmes de “BANG BANG”.

POSSO PERGUNTAR
Se para escolher o presidente do Brasil (Lula ou Bolsonaro) fos-
se obrigatório também o voto nas primeiras damas em quem 
você votaria? Na JANIA OU NA MICHELE?

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

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
 Uma vez minha vó me disse: 

Nunca dê peso às palavras que 
são ditas, sempre avalie a boca 

de onde elas saem.  Sorria, beba 
muita água e seja feliz!
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O bom partido Otávio Secches de Freitas, assumiu seus 21 
anos bem vividos no último domingo, dia 16. Ele cursa me-
dicina em Ribeirão Preto. Ele é filho do cirurgião plástico 
Dr. Renato J de Freitas e da Dra. Luciana Secches de Freitas, 
ambos da Clínica Ateliê da Imagem (Nova Redentora). Da 
coluna, parabéns e muitas felicidades

DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto |  quinta-feira, 20 de outubro de 2022

A10|

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

O THERMAS dos Laranjais, de Olímpia, se manteve no topo 
do ranking dos dez parques aquáticos mais visitados da Améri-
ca Latina, posição que já ocupa há vários anos. O resultado foi 
divulgado recentemente pela TEA/AECOM - Themed Entertain-
ment Association, entidade internacional que publica anualmen-
te o resultado de visitações em museus, parques temáticos e 
aquáticos de todo o mundo. 

CASTANHOLAS. Os vereadores Pedro Roberto e Jean 
Charles fizeram uma dobradinha na cadeira de presidente da 
Câmara Municipal, em noite de homenagem a Colônia Espanho-
la de Rio Preto, ladeados pelo Vice Consul Honorário de Espanha, 
Dom Antônio Cabrera, Gonzalo Javier Moro Aguilar, Consul Ad-
junto da Espanha em São Paulo, Mario Soler, Secretário de Co-
municação representando o prefeito Edinho Araújo, na semana 
passada.

HONRARIAS. Os homenageados deste ano, na solenidade 
realizada no auditório do Legislativo foram: Família Jesus Villa-
nova Vidal, o Colégio Agostiniano São José, Jesus Manuel Alonso 
Gerez (in memorian) e Nelson Lois Oureiro. Como condutor do ce-
rimonial, o colunista também se sentiu homenageado. 

PAIS E FILHA. A dra. Nathália Moreno Cury dedicou seu fim 
de semana para receber seus pais, Dr. Nadim e Celia Regina Cury, 
em Campinas onde reside e trabalha. Toda a família tem ligações 
diretas e fortes com setores distintos da medicina. Nadim, é pro-
vedor da Santa Casa de Rio Preto. 

KELVIN KAISER, Presidente da Acirp, avisa que neste do-
mingo, dia 23, acontecerá a 13ª edição da tradicional COSTELÃO 
ACIRP, em clima open food e espaço kids das 12h às 18 horas, no 
Rancho do Tropeiro – Recinto de Exposições Rio Preto. Atrações 
da festona: Neto & Matheus, Jaqueline Cardoso. Convites: (17) 
3214-8433, Acirp.

CHOPP FEST 2022. O Rotary Club de São José do Rio 
Preto Palácio das Águas, realiza sua 18ª edição do ChoppFest. 
O evento já faz parte do calendário de quem curte noa músi-
ca, gente bonita, várias opções de bebidas e comidas da me-
lhor qualidade. A festa é 100% beneficente, e acontecerá dia 
29 de outubro, no Bartolomeu JK, das 13h às 19 horas. A festa 
contará com diversas atrações musicais:- Duplas sertanejas 
Rayane & Rafaela, Hugo e Heitor, Banda The Chambers e DJ 
Felipe Aguiar. Além das atrações musicais, a festa será open 
bar e open food, com várias opções de chopp.

 Festa de lançamento
A digital influencer Ana Paula Castilho recebe convidados 
na noite de hoje, para um maravilhoso happy hour, das 18h 
às 22 horas, em sua residência no Condomínio Damha 1, 
para o lançamento do novo hit que já está na boca do povo, 
a música MÉDIA BOA, do cantor Ricardinho (Seu Moço), 
que lançou ontem em todas as plataformas digitais e em to-
das rádios do Estado de São Paulo. Merci pelo convite.

 Jantar Árabe no M.L.
O Diretor de Assuntos Libaneses do Clube Monte Líbano, 
Toninho Aydar agendou para o próximo sábado, dia 22, a 
partir das 21 horas, o tradicional “Jantar Árabe” em come-
moração à Independência do Líbano. No cardápio: coquetel 
volante, mesa de degustação, pratos quentes, doces, bebida 
inclusa e cafeteria Império.  Apresentação Dança do Ventre 
e animação Anisinho Concert Band. Adesões na secretaria 
do Clube Monte Líbano. Imperdível!

henriforne@gmail.com


