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TJ anula Área Azul grátis a 
professores de Rio Preto

LEI INCONSTITUCIONAL

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP) declarou 
inconstitucional lei que 
isenta os profissionais da 

rede municipal de ensino 
de Rio Preto da obrigação 
de pagar Área Azul nas ime-
diações das unidades esco-

lares em que trabalham. 
O acórdão é assinado pelo 
relator Costabile e Solime-
ne e acata entendimento do 

Órgão Especial do TJ que 
havia se manifestado pela 
inconstitucionalidade. O 
prefeito acionou o TJ por 

FISCALIZAÇÃO

TCE encontra 
problemas 
em UPA de 
Mirassol
A Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) de Mirassol 
passou por fiscalização sur-
presa por parte do Tribunal 
de Contas do Estado. Na 
ação ocorrida na quinta-fei-
ra, 20, foram constatadas 
possíveis irregularidades. 
Imagens divulgadas pelo 
TCE mostram paredes da 
unidade com infiltrações e 
parte do forro desabando. 
A Prefeitura aguarda ser 
notificada sobre o resultado 
da visita para se pronunciar. 
POLÍTICA  Pág.3

RESCALDO DO VENDAVAL  
TEM FORÇA-TAREFA

De  acordo com a Defesa Civil, a quantidade  média de chuva desde 
a tarde desta quinta-feira (20) foi de 48 milímetros, sendo, portan-
to, considerada forte. O volume é aferido por quatro pluviômetros. 
O temporal provocou rajadas de vento de até 50km/h. 
CIDADES Pág.4

A lei é de autoria do vereador licenciado e atual secretário de Esportes Fábio Marcondes (PL)

meio de uma ação direta 
de inconstitucionalidade 
(Adin) que acabou acatada 
agora. POLÍTICA Pág.3

SAÚDE

Funfarme está 
entre as cem 
melhores Ongs 
brasileiras
A Fundação Faculdade Re-
gional de Medicina (Funfar-
me) de Rio Preto foi escolhi-
da como das cem melhores 
ONGs do Brasil em 2022. 
O Prêmio Melhores ONGs 
é promovido pelo Instituto 
O Mundo que Queremos, 
Instituto Doar e Ambev 
VOA. O resultado foi anun-
ciado nesta sexta-feira (21) 
e representa um reconheci-
mento à governança, trans-
parência, comunicação e fi-
nanciamento da instituição. 
CIDADES Pág.5

POUPATEMPO

Mais de 2 mil 
têm até dia 31 
para renovar 
a habilitação
GERAL   Pág.B6

RIO PRETO

EXPO tem 
série de 
atrações neste 
final de semana
A 59ª EXPO Rio Preto 
reserva uma série de atra-
ções para toda a família 
neste fim de semana. A 
programação de entrete-
nimento hoje e amanhã 
reúne shows musicais, 
performances artísticas, 
diversão para as crianças 
e possibilidades gastronô-
micas.  GERALPág.B6 59ª EXPO reserva dezenas de atrações para a família neste fim de semana

TECNOLOGIA

Partec recebe 
12 empresas 
e chega a 61 
projetos
Do grupo de empresas que 
apresentaram projetos 
para se instalar no Partec 
em agosto, o Conselho 
Gestor escolheu 12. O 
Parque chega a 61 em-
presas. São 48 nas duas 
incubadoras e no Centro 
Empresarial e 13 em fase 
de implantação. 
CIDADES Pág.5

AOS SÁBADOS

Agentes de 
saúde podem 
ter extra 
de R$ 120
O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) protocolou projeto 
de lei que cria o Progra-
ma Municipal “Rio Pre-
to unido contra o Aedes 
aegypti”, com incentivo 
financeiro aos agentes co-
munitário de R$ 120 aos 
agentes e supervisores por 
sábado trabalhado.
CIDADES Pág.5

Morreu nesta madrugada de sex-
ta-feira (21) um dos ex-jogadores 
mais vitoriosos e carismáticos do 
Rio Preto Esporte Clube, o ex-go-
leiro Adilson Ladeia, o Bussada, 
com 73 anos. ESPORTES Pág.B6

ADEUS AO
ÍDOLO DO GOL

Divulgação

Divulgação

D
ivulgação
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Um dos atos mais como-
ventes e decisivos da História 
— o tempo provará — foi a Pro-
clamação do Novo Manda-
mento de Jesus — “Amai-vos 
como Eu vos amei. Somente 
assim podereis ser reconheci-
dos como meus discípulos, se 
tiverdes o mesmo Amor uns 
pelos outros” (Evangelho, se-
gundo João, 13:34 e 35), feita 
por Alziro Zarur (1914-1979), 
em 7 de setembro de 1959, 
na cidade de Campinas/SP, 

Ao longo do Bicentenário 
da Independência do Bra-
sil, comemorados em 2022, 
em cada ciclo de governo 
abriram-se oportunidades 
de avançarmos no desen-
volvimento, nem sempre 
bem-aproveitadas. Na etapa 
delimitada pelas eleições 
desde ano, a correção das 
rotas que levaram a econo-
mia nacional a crescer pouco 
nas últimas quatro décadas 
transforma-se em compro-
misso e responsabilidade de 
todos nós e do presidente da 
República a ser empossado 
em janeiro próximo. O novo 
mandado -- assim como dos 
governadores e legislaturas 
das assembleias legislativas 
e Congresso Nacional -- será 
decisivo para que nosso país 
tenha uma chance concreta 
de viabilizar sua ascensão e 
um patamar socioeconômico 
mais elevado. A conjuntura 
global apresenta riscos gra-
ves e muitas possibilidades. 
Serão vitoriosas as nações 
que souberem mover-se com 
eficácia e eficiência nesse 
cenário.

É o que preconiza a “Agen-
da para o Desenvolvimento 
da Indústria Têxtil e de Con-
fecção”, elaborada pela Abit, 
entidade representativa do 
setor, com base em ampla 
consulta aos empresários. O 
documento parte do pressu-
posto de que é imprescindí-
vel uma política industrial 
moderna e assertiva, como 
vêm fazendo os principais pa-
íses, num movimento que se 
acentuou nos últimos anos, 
principalmente depois da 
pandemia e das crises rela-
tivas a conflitos e ao quadro 

ARTIGO

ARTIGO

A Divina Sabedoria do Novo 
Mandamento de Jesus

Costurando o desenvolvimento

Paiva Netto

Fernando Valente Pimentel

OPINIÃO

Brasil, no antigo Hipódromo 
do Bonfim — (hoje, Praça 
Legião da Boa Vontade) —, 
que, na época, era o espaço 
público mais amplo que por 
lá existia, capaz de receber 
a multidão que fora ouvi-lo. 
Tão expressiva página é o 
fundamento celeste da Reli-
gião de Deus, do Cristo e do 
Espírito Santo, pois preconiza 
o Amor do próprio Arquiteto 
do Universo, por intermédio 
do Seu Filho Jesus e da atua-
ção permanente do Paráclito 
(ou Espírito da Verdade). E a 
origem de tudo isso é a Boa 
Vontade Divina.

A visão que a Sabedoria 
imanente do Mandamento 
Novo do Cristo Ecumênico, 
o Divino Estadista, nos abre 
torna compreensível o in-
compreensível; suportável, o 
insuportável. Por esse motivo 
é que, no Tratado Universal 
sobre a Dor (1990), quando 
nos referimos à Lei do Cristo, 
ressaltamos que — se nela 
nos integrarmos — faremos 
com que o intolerável se torne 
tolerável e até a desesperança, 
esperançosa.

Zarur escolheu o Sete de 
Setembro de 1959 para expla-

geopolítico internacional, 
como ocorre no Leste da Eu-
ropa. São muitos os planos de 
incentivos governamentais 
para estimular investimentos 
e assegurar a competitivida-
de global de suas economias. 
Não se trata de copiar o que 
se faz lá fora, mas sim de en-
tender as demandas, tendên-
cias e estratégias necessárias 
à inserção mais competitiva 
do Brasil no contexto global.

Em sintonia com o que 
preconiza a CNI, entendemos 
ser prioritária uma política 
industrial que contemple in-
vestimentos em tecnologias 
socioambientais sustentá-
veis, eficiência energética e 
fontes renováveis, digitaliza-
ção de processos e uma sólida 
estrutura de governança. 
Inovação e fomento da pes-
quisa são cruciais. É preciso 
capitalizar nossas vantagens 
competitivas e aproveitar o 
potencial verde para conso-
lidar posições de domínio 
tecnológico em cadeias estra-
tégicas de valor.

Alinhados a esses pres-
supostos, os empresários 
têxteis e de confecção elen-
caram, em sua “Agenda para 
o Desenvolvimento”, suas 
prioridades para o novo go-
verno, que começam com a 
efetivação, já no primeiro ano 
de mandato, das reformas 
tributária e administrativa, 
ambas já bastante discuti-
das no Parlamento e pelos 
representantes dos setores 
produtivos. A primeira deve 
modernizar a tributação do 
consumo, substituindo o 
PIS/COFINS, IPI, ICMS e 
ISS pelo IVA, e extinguir a 
guerra fiscal entre unidades 
federativas. É essencial, ain-
da, o reequilíbrio do peso dos 
tributos entre os distintos 
ramos de atividade, pois a 

nar aos povos da Terra acerca 
da libertação espiritual de 
todos, porque concluíra que 
qualquer liberdade política, 
social e econômica é incom-
pleta, ou mesmo falsa, se não 
for iluminada pela que do Alto 
desce sobre nós: “Conhece-
reis a Verdade [de Deus], e a 
Verdade [de Deus] vos liber-
tará” (Evangelho, consoante 
João, 8:32).

A urgência de vivermos 
o “Amai-vos como Eu vos 
amei”, de Jesus, é resultado 
do exemplo pessoal Dele: 
doou a Sua própria vida, 
submeteu-se à crucificação, 
prova de que portava um 
recado novo que punha em 
xeque interesses danosos a 
certa parte da humanidade. 
Portanto, o Missionário Ce-
leste havia se transformado 
em uma ameaça ao status 
quo vigente e, ipso facto, foi 
pregado à cruz do sacrifício. 
Depois ressuscitou e ascendeu 
aos Céus. Por conseguinte, o 
Cristo deu a maior demons-
tração de Amor Fraterno. (...) 
Jesus é um Libertador, jamais 
um prisioneiro. Sobrepaira a 
tudo. A Sua identidade com 
Deus é tamanha que se tornou 

manufatura está sobrecarre-
gada, como se observa no fato 
de representar 11,3% do PIB e 
recolher mais de um terço de 
todos os tributos. Outra meta 
relevante é reduzir os custos 
para investimento produtivo, 
por meio de crédito e tributa-
ção mais vantajosos.

Quanto à reforma ad-
ministrativa, é mandatória 
para que tenhamos um Es-
tado menos oneroso para os 
contribuintes, mais eficiente 
na prestação de serviços aos 
cidadãos e à sociedade. O se-
tor público precisa estimular 
os investimentos, a criação 
de empregos e o crescimento 
econômico, sem intervir no 
empreendedorismo e nos 
negócios privados.

Para a indústria têxtil e 
de confecção, uma das mais 
prejudicadas pelo problema, 
o combate à pirataria, contra-
bando e venda de produtos 
roubados é uma prioridade. 
Essa ação insere-se na ne-
cessidade de melhoria da 
segurança pública, com a 
articulação da Justiça, Mi-
nistério Público, polícias 
Federal, Militar e Civil, bem 
como órgãos municipais e 
representantes da sociedade.

O setor anseia, ainda, pela 
preservação e fortalecimento 
das regras fiscais, como o teto 
de gastos e a lei de respon-
sabilidade fiscal, para coibir 
a tendência de despesas ex-
cessivas por parte do poder 
público. Em linha com esses 
propósitos, é crucial o con-
trole da dívida pública, para 
que o País tenha solvência, 
cada vez mais credibilidade 
no mercado internacional e 
seja atrativo para os investi-
mentos produtivos internos 
e estrangeiros.

O documento também 
enfatiza a premência do en-

— para a sobrevivência da 
espécie humana — o Reve-
lador da primacial causa da 
penúria de Alma que ainda 
sofremos, tendo em vista a 
falta de nos amarmos uns 
aos outros da mesma forma 
com que Ele nos amou e ama. 
Aí vem a decisão para a boa 
trajetória civilizante que o 
Sublime Educador nos apon-
ta no versículo 35 do capítulo 
13 do Evangelho, consoante 
João: “Somente assim, se 
vos amardes uns aos outros 
como Eu vos tenho amado, 
podereis ser reconhecidos 
como meus discípulos”.

Eis a Política de Deus, a 
Política para o Espírito Eter-
no do ser humano.

É o recado que vem de 
Campinas/SP – cidade-sede 
da Proclamação do Novo 
Mandamento de Jesus, feita 
por Zarur –, desde o Sete de 
Setembro de 1959, e que não 
foi abafado nem extinto, por-
que é aquele que traz o tônus 
da Eternidade, porquanto 
essa Ordem Suprema antes 
de ser de Jesus é de Deus, 
nosso Pai-Mãe.

 *José de Paiva Netto 
― Jornalista, radialista e 
escritor.

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com
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‘Pizzada’
A Justiça de São Paulo negou pedido do presidente do PT 

em São Paulo, Luiz Marinho, para suspender uma “pizzada” 
em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao ex-ministro 
Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidatos à reeleição e 
ao governo do estado, respectivamente. O evento ocorreu na 
quinta-feira, 20, é foi organizado pelo atual governador pau-
lista, Rodrigo Garcia (PSDB), que declarou apoio ao bolsona-
rismo após ficar de fora do segundo turno. Na pizzada, Garcia 
espera angariar apoio de prefeitos para Bolsonaro. Na ação, o 
presidente do PT paulista sustentou que o uso do Palácio dos 
Bandeirantes para a reunião fere princípios da moralidade, 
impessoalidade, desvio de finalidade e prejuízo ao erário.

Lutadores
Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) 

participou nesta sexta-feira (21) de um encontro com um grupo 
de lutadores em São Paulo. Durante o encontro, Bolsonaro 
recebeu um cinturão de um dos apoiadores. Entre os lutadores 
presentes ao encontro estavam Wanderlei Silva, José Aldo, 
Fabrício Werdum e Maurício Shogun. Ao discursar para o 
grupo de lutadores, Bolsonaro disse que o Brasil é "exemplo 
para o mundo" na questão da economia. "Apesar da pandemia, 
a gente lamenta as mortes, o Brasil está dando exemplo para o 
mundo na questão econômica. Tudo vem dando certo, graças a 
Deus, em função obviamente do povo alegre, feliz, trabalhador, 
que começa a conhecer o seu potencial", afirmou o presidente.

Agradecimento 2
No período da tarde a visita foi ao Hospital de Base. Itamar 

foi recebido pela diretora-administrativa dra. Amália Tieco. 
“Externei meu apoio à demanda que será apresentada nesta 
sexta-feira pelo diretor-executivo do hospital, dr. Jorge Fa-
res, junto à Secretaria de Saúde em São Paulo de renovação 
do auxilio recebido do governo estadual. Juntamente com os 
deputados Carlão e Geninho, vamos fazer gestão para que o pe-
dido seja atendido pelo governador Rodrigo Garcia”, afirmou.

Em Minas
O candidato do 

PT à presidência, 
Luiz Inácio Lula da 
Silva, faz campanha 
nesta sexta-feira 
(21) em Minas Ge-
rais. Pela manhã, o 
petista fez passeata 
em Teófilo Otoni, 
na região Nordeste 
do estado, ao lado 
da senadora Simone 
Tebet (MDB-MS), 
que ficou em terceiro 
lugar no primeiro 

Agradecimento
Deputado estadual reeleito Itamar Borges (MDB) tirou 

a sexta-feira, 21, para agradecimentos. Pela manhã esteve 
no Hospital Santa Casa junto do provedor Nadim Cury. “A 
Santa Casa de Rio Preto é um exemplo. Presta atendimento 
fundamental para a cidade. Como aliado incondicional das 
Santas Casas e dos hospitais filantrópicos em minha ativida-
de parlamentar, sempre me coloquei ao lado de Nadim para 
lutar pelas demandas que ele me apresenta, todas voltadas 
para melhor tratar a saúde da população, principalmente das 
pessoas que mais precisam”, disse.

Divulgação

Divulgação

turno da eleição presidencial, e de Marina Silva (Rede), 
deputada federal eleita por São Paulo. Em discurso, o ex-pre-
sidente defendeu a proposta de regulamentar a equiparação 
salarial de homens e mulheres que exercem a mesma função. 
Ele também criticou o governador reeleito de Minas Gerais, 
Romeu Zema (Novo), que no segundo turno declarou apoio 
ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

Divulgação

sino de qualidade, a começar 
da Educação Básica. Outras 
medidas importantes são a 
ampliação da oferta de cursos 
profissionalizantes e tecnoló-
gicos alinhados às demandas 
industriais e da economia 
moderna e o fortalecimento 
da aprendizagem técnica 
de uma profissão no Ensino 
Médio, como instrumento de 
incentivo à empregabilidade 
dos jovens.

A saúde é outra priorida-
de, exigindo investimentos 
para sua melhoria e am-
pliação da capacidade de 
atendimento. O SUS, um dos 
maiores sistemas de assistên-
cia médico-hospitalar pública 
do mundo, demonstrou sua 
capacidade e pertinência 
durante a pandemia. É um 
modelo que deve ser aprimo-
rado cada vez mais.

Como um dos protagonis-
tas da economia brasileira 
e gerador de 1,5 milhão de 
empregos, dos quais 75% 
ocupados por mulheres, o 
setor têxtil e de confecção 
tem uma pauta aderente aos 
anseios da sociedade, aos 
contemporâneos preceitos de 
governança ambiental, social 
e corporativa (ESG) e aos Ob-
jetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) das Na-
ções Unidas. Nosso país tem 
de estar na vanguarda dessa 
agenda. Por isso, não deve 
insistir em teses e ideologias 
que já não deram certo no 
passado. É preciso entender 
o presente, fugir à armadilha 
de economia de renda média, 
à qual não devemos nos re-
signar, e construir um futuro 
com mais desenvolvimento e 
bem-estar social.

*Fernando Valente 
Pimentel é o presidente 
da Associação Brasileira 
da Indústria Têxtil e de 
Confecção (Abit).
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Política Tebet fora do ar
Ministro do TSE suspende vídeos da 
campanha de Lula em que Simone 
Tebet aparece sozinha

Consignado
Parecer do Tribunal de Contas da União-
recomenda suspensão do empréstimo 
consignado do Auxílio Brasil

A Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) de Mirassol 
passou por fiscalização sur-
presa por parte do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-SP). 
Na ação ocorrida na quinta-
-feira, 20, foram constata-
das possíveis irregularidades. 
Imagens divulgadas pelo TCE 
mostram paredes da unidade 
com infiltrações e parte do 
forro desabando. A Prefeitura 
aguarda ser notificada sobre 
o resultado da visita para se 
pronunciar. 

A fiscalização surpresa 
ocorreu em 273 hospitais/
unidades de saúde que são 
gerenciadas por organizações 
do Terceiro Setor qualificadas 
como Organizações Sociais de 
Saúde (OSS). Desse total, 232 
locais são de responsabilidade 
dos municípios e 41 pertencem 
à rede estadual. 

Fiscalização surpresa do TCE 
flagra problemas na UPA

MIRASSOL

A ação envolveu 336 servi-
dores do TCESP em 120 cida-
des diferentes, e teve como ob-
jetivos avaliar a qualidade do 
atendimento aos usuários e as 
condições físicas das unidades 
e dos equipamentos médicos. 

Segundo o TCE “entre os 
itens que foram fiscalizados 
estão o controle de presença 

das equipes médicas, as con-
dições de armazenamento de 
medicamentos, a limpeza e a 
acessibilidade das instalações, 
e o transporte de pacientes”. 

O TCE encontrou irregula-
ridades como medicamentos 
fora do prazo de validade em 
13% das unidades fiscaliza-
das; médicos ausentes de seus 

Fiscalização do TCE flagra problemas na UPA de Mirassol

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP) declarou 
inconstitucional lei que isenta 
os profissionais da rede muni-
cipal de ensino de Rio Preto da 
obrigação de pagar Área Azul 
nas imediações das unidades 
escolares em que trabalham. 
O acórdão é assinado pelo 
relator Costabile e Solimene e 
acata entendimento do Órgão 
Especial do TJ que havia se 
manifestado pela inconstitu-
cionalidade. 

A lei é de autoria do vere-
ador licenciado e atual secre-
tário de Esportes Fábio Mar-
condes (PL). Subscrito pelo 
vereador Rossini Diniz (PL) o 
projeto foi aprovado no dia 12 
de abril pela Câmara Munici-
pal. O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou a iniciativa, mas 
teve o pedido rejeitado pelos 
vereadores. 

O prefeito acionou o TJ por 
meio de uma ação direta de 
inconstitucionalidade (Adin) 
que acabou acatada agora. “É 
sim de reconhecer a melhor 
intenção do Legislador, a 
homenagem que prestava aos 
servidores da Educação. Con-
tudo, a lei padece de vícios, 
porque, pese seu tema esteja 
reservado à iniciativa do Exe-

TJ derruba lei que permitia isenção de 
Área Azul para professores de Rio Preto

TEM DE PAGAR

Para garantir a isenção 
o beneficiário deveria 
manter um ”cartão
credencial no veículo”

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

cutivo, neste caso o processo 
legislativo partiu da Câmara 
Municipal”, diz na decisão o 
relator Costabile. 

A lei previa a isenção da 
cobrança do serviço de es-
tacionamento rotativo aos 
profissionais de ensino como 
professores, diretores e super-
visores e valeria para as vagas 
nas imediações são em um raio 
de até 100 metros do acesso à 
unidade de ensino. 

“O Poder Executivo, por 
solicitação do profissional 
de ensino, expedirá cartão 

credencial de uso individual e 
exclusivo, contendo o nome e 
o cargo/função do beneficiário, 
indicando a unidade ou con-
junto de unidades de ensino e 
respectivos horários de desem-
penho de função cuja isenção 
é concedida”, afirma trecho da 
lei agora invalidada. 

Para garantir a isenção o 
beneficiário deveria manter 
um” cartão credencial em local 
facilmente visível no interior 
do veículo”. 

Despacho

A lei previa a isenção da cobrança do serviço de estacionamento rotativo aos profissionais de ensino como professores, diretores e supervisores

“Não é preciso muito es-
forço para perceber que, uma 
vez abertas vagas de estaciona-
mento para os trabalhadores 
da Educação Pública, eventual 
concessionário ou permissio-
nário sofrerá com a falta cor-
respondente de espaço, espaço 
anteriormente convencionado, 
do que derivará óbvia contro-
vérsia a respeito da compen-
sação dos valores. E sobre os 
tais valores não consta estudo 
prévio. Como dito, desta lei 
decorrerá renúncia de receita”, 
diz o magistrado. 

2O dias de
licença
paternidade  
serão votados

Os vereadores de Rio 
Preto vão analisar na ses-
são de terça-feira, 25, pro-
jeto de lei complementar 
que aumenta para 20 dias 
o prazo de licença-pa-
ternidade garantido no 
Estatuto dos Servidores 
Público da cidade. 

De autoria da vere-
adora Jéssica Coletiva 
(Psol) que ocupou a ca-
deira durante licença 
do titular vereador João 
Paulo Rillo (Psol), a pro-
posta altera a redação do 
artigo 158, do Estatuto 
dos Servidores Públicos 
Civis do Município, das 
Autarquias, Empresas e 
Fundações Públicas Mu-
nicipais (Lei Complemen-
tar nº 05/1990). O novo 
texto passaria a vigorar 
como “Artigo 158 – Pelo 
nascimento ou adoção de 
filho, o funcionário terá 
direito à licença-paterni-
dade de 20 (vinte) dias 
consecutivos”. “Assim, 
quando as demandas são 
compartilhadas junto aos 
pais, a família encontra 
melhor adaptação a esta 
nova fase. Sendo assim, 
a ampliação da licença-
-paternidade de 05 para 
20 dias dos servidores 
públicos municipais con-
tribuirá para que os laços 
afetivos sejam melhor afi-
nados nos primeiros dias 
de vida da criança, além 
de auxiliar na diminuição 
da sobrecarga materna na 
gerência do lar”, afirma 
Jéssica.

postos de trabalho em 12% 
dos casos; e equipamentos de 
diagnóstico quebrados ou em 
desuso em 31% dos locais. 

Os gestores dos contratos 
firmados com as entidades do 
terceiro setor serão notificados 
e terão prazo de 10 dias para 
apresentar justificativas ao 
Tribunal sobre as eventuais 
irregularidades. 

Também foram encon-
trados muitos prédios em 
situação precária, com salas 
de espera com paredes mofa-
das e infiltrações; banheiros 
interditados e sem condições 
de uso; móveis quebrados e 
em desuso; e até a presença 
de um cachorro na sala de 
espera. Além disso, 61% das 
unidades de saúde fiscalizadas 
não possuem Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros. 

Fora
Rio Preto ficou de fora das 

cidades que receberam a fis-
calização.

A lei isentava co-
brança do serviço 
de estacionamento 
rotativo aos profis-
sionais de ensino 
como professores, 
diretores e supervi-
sores e valeria para 
as vagas nas até 100 
metros da escola

VENCEU LICITAÇÃO

Banco do ES  fará emissão 
de boletos da prefeitura

O Banestes (Banco do 
Estado do Espírito Santo) 
venceu licitação e é a partir 
de novembro o responsável 
por emitir todas as guias de 
cobrança de taxas e tributos 
municipais, como o IPTU e 
o Imposto Sobre Serviços 
(ISS). Todos os boletos e 
carnês terão a Banestes nos 
documentos impresso. 

A população rio-pre-
tense pode ficar tranquila, 
diz texto da secretaria de 
Comunicação. Tributos po-
dem ser pagos em qualquer 
instituição financeira. A 
expectativa é a de que sejam 
emitidas mais de 1,8 milhão 
de guias por ano. 

“Temos um serviço di-
ferenciado que atende às 
necessidades de prefeituras 
e outros órgãos municipais 
de todo o Brasil. Somos 
atualmente o único banco 
que oferece o serviço de 
arrecadação e cobrança via 
Pix, de forma on-line, com 
o diferencial da disponibili-
zação do crédito em tempo 

real para a Prefeitura. Para 
nós, é um grande prestígio 
oficializarmos essa parce-
ria”, afirmou o presidente 
do Banestes José Amarildo 
Casagrande. 

Durante o encontro, 
o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) destacou a impor-
tância da parceria para be-
neficiar os servidores. “Além 
da emissão das taxas, o 
banco possui uma série de 
outros produtos que estarão 
disponíveis para os nossos 
colaboradores, todos com 
taxas atrativas. Uma mu-
dança positiva que irá im-
pactar positivamente a vida 
destas pessoas”, destacou. 

O contrato assinado nes-
ta sexta-feira é válido por 
cinco anos. 

Após isso, um novo pro-
cesso licitatório deverá ser 
realizado para a prestação 
dos serviços. 

Os boletos com a marca 
Banestes serão emitidos 
a partir do próximo mês, 
novembro de 2022.

Projeto quer 5% de moradias às vítimas de violência doméstica
EM RIO PRETO

Projeto de lei pretende 
que parte dos programas de 
moradias populares de Rio 
Preto seja destinada a pessoas 
vítimas de violência domésti-
ca. A proposta é do vereador 

Odélio Chaves (Progressistas) 
e foi protocolada na Câmara 
Municipal. 

Pelo texto a lei regulamento 
na cidade o direito às moradias 
nos termos do artigo 3º, da lei 

nacional nº 11.340/2006 (Lei 
Maria da Penha), especialmen-
te para programas de moradia 
popular. 

“ Fica destinado 5% (cinco 
por cento) do total de mora-

dias populares de programas 
habitacionais instituídos no 
Município de São José do Rio 
Preto, às vítimas de violência 
doméstica comprovadamente 
residentes na cidade, tanto de-

finidas na Lei nº 11.340/2006, 
Lei Maria da Penha, quanto 
no artigo 129, § 9º do Código 
Penal”, diz o artigo 2º do pro-
jeto de Lei. 

Caberá ao Executivo esta-

belecer os procedimentos e 
documentos necessários para 
enquadramento do interes-
sado no percentual de vagas 
de moradia reservadas por 
esta lei. 

Divulgação TCE

Marcelo Schaffauser

Divulgação
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CIDADES Paulo Guedes
O ministro Paulo Guedes, afirmou que 
os reajustes da aposentadoria e do 
salário mínimo estão mantidos

Desde 2015
O turismo nacional faturou R$ 17,6 
bilhões em agosto deste ano, maior 
movimentação do setor para o mês 

INSEGURANÇA

Pedestre tem celular 
roubado na avenida 
Um rio-pretense, de 42 anos, 
teve o celular roubado en-
quanto caminhava na avenida 
Danilo Galeazzi, nas imedia-
ções do Jardim Caparroz. O 
assalto aconteceu às 20 horas 
da última terça-feira, mas foi 
registrado no Plantão pela ví-
tima na manhã desta quinta-
-feira, 20. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, o marginal chegou 
pelas costas do pedestre e 
ordenou que não se virasse e 
entregasse o telefone. 

Com medo de que o bandido 
estivesse armado, a vítima 
entregou o aparelho. Assim 
que percebeu que o criminoso 
estava fugindo a pé se virou e 
viu que era um homem bran-
co e alto e usava bermuda je-
ans e camiseta preta. 
O 4º DP vai investigar o caso, 
sem pistas de autoria até o 
momento. Para a Polícia Civil, 
o declarante não soube infor-
mar se há câmeras de segu-
rança nas imediações do local 
do assalto. 

De acordo com a Defesa Ci-
vil de Rio Preto, a quantidade 
média de chuva que atingiu 
a cidade desde a tarde desta 
quinta-feira (20) foi de 48 
milímetros, sendo, portanto, 
considera forte. 

O volume é aferido por 
quatro pluviômetros es-
p a l h a d o s  p e l a  c i d a d e . 
A chegada de frente fria no 
estado de São Paulo, Rio Preto 
e região provocou raios e ra-
jadas de vento de até 50km/h. 
Até o momento, foram con-
tabilizadas a queda de pelo 
menos 13 árvores. 

Desde anteontem, a De-
fesa Civil, o Corpo de Bom-
beiros e as secretarias de 
Serviços Gerais e Trânsito 
atuam conjuntamente para 
atender demandas, como 
retirada de árvores caídas de 
vias e liberação de trânsito. 
Nos casos em que houve 
comprometimento no for-
necimento de energia elé-
trica, a CPFL atuou no re-
estabelecimento do serviço. 
Embora não tenham ocorrido 
alagamentos e enxurradas, 
como a previsão de chuva 
continua, a orientação é que 
pessoas e carros não tentem 
atravessá-los, mas abriguem-
-se em lugares seguros até 
que o nível da água diminua 
e permita a travessia segura. 

A Defesa Civil também 
orienta para não se estaciona 
veículos embaixo de árvores, 
por conta do risco de quedas 
de árvores e raios – o Brasil é 
líder mundial em incidência. 
Atividades ao ar livre também 
devem ser interrompidas. 
De acordo com o IPMET, a 
chuva continua. 

Previsão
Ontem, a previsão é de 

temperatura mínima de 21 
graus e máxima de 28, com 
precipitação de 26,3 milíme-
tros. Hoje, a mínima prevista 
é de 21 graus e máxima de 29, 
com 17,9 milímetros de chuva. 
O tempo volta a ficar firme no 
domingo, com mínima de 19 
graus e máxima de 31, sem 
expectativa de chuvas.

Força-tarefa atua no rescaldo da 
chuva; ao menos 13 árvores caíram

NO CENTRO

Chuva foi de 48mm e 
causou a queda de 13 
árvores; força-tarefa 
atende ocorrências

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Bandido deixa 
cair a CNH após 
roubar R$ 2 mil 
de jovem

Um jovem, de 20 anos, 
teve R$ 2 mil roubados 
na avenida Mirassolân-
dia, nas proximidades 
do Jardim das Oliveiras, 
na Região Norte de Rio 
Preto, às 20h30 desta 
quinta-feira, 20. 

Ao fugir, o marginal, 
que estava armado com 
revólver, deixou cair sua 
CNH, o que possibilitou 
a sua identificação como 
sendo um pedreiro, de 31 
anos, natural de Juara/
MT. 

No Plantão, a vítima 
disse que caminhava no 
sentido bairro/Centro 
quando o assaltante che-
gou pelas costas e orde-
nou que entregasse a car-
teira contendo o dinheiro. 

O 4º DP ficou encar-
regado das investigações 
do crime.

Defesa Civil, Bombeiros e serviços de zeladoria atuam sobre impactos causados pela chuva

Guardas civis municipais 
recuperaram nesta quinta-fei-
ra, 20, uma bicicleta avaliada 
em R$ 17 mil, que havia sido 
furtada no período da manhã 
nas imediações do Automóvel 
Clube, na área central de Rio 
Preto. 

Imagens do crime divulga-
das nas redes sociais chegaram 
até a corporação, resultando 
na identificação do suspeito, 
de 33 anos, e apreensão da 
bicicleta. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, uma guarnição 
da GCM tinha saído da UPA 
Jaguaré e estava a caminho da 

PELA GCM

Bicicleta de R$ 17 mil 
furtada é recuperada

UBS do João Paulo II quando 
durante o trajeto viram o acu-
sado e decidiram abordá-lo. 

Em um primeiro momen-
to, o homem negou. Ao ser 
informado de que havia um 
vídeo em que ele aparecia, 
acabou confessando o furto 
e indicando o local onde ha-
via escondido a bicicleta, um 
matagal nas imediações da 
avenida Antônio Buzzini. 

Na delegacia, o indiciado 
foi ouvido e vai responder em 
liberdade pelo crime, que se-
gue sendo investigado pelo 3º 
DP. A bicicleta foi devolvida ao 
seu dono, de 47 anos.

Bicicleta de R$ 17 mil é recuperada pela GCM após vídeo

Assaltantes 
invadem casa 
e roubam 
caminhonete

Uma Toyota Hilux, 
ano 2022, foi roubada 
de dentro da residência 
de sua proprietária, no 
final da noite desta quin-
ta-feira, 20, depois que 
dois bandidos armados 
invadiram o imóvel. 

Set Valley
Para a Polícia Civil, a 

vítima, de 37 anos, disse 
que estava em sua casa, no 
bairro Setvalley, em Rio 
Preto, quando os margi-
nais entraram e apontan-
do armas de fogo exigiram 
que entregasse a chave da 
caminhonete. 

Medo
Com medo, a mulher 

obedeceu e os criminosos 
fugiram com o veículo 
para rumo ignorado. Se-
gundo o boletim de ocor-
rência, dentro da Hilux 
havia uma grande quan-
tidade de documentos e 
objetos. 

Sem pistas
Até o momento, não há 

pistas sobre o paradeiro 
da caminhonete e a iden-
tidade dos assaltantes.

Divulgação

VIOLÊNCIA

Homem dá facada na cabeça de amásia
Um homem, de 33 anos, foi 

preso em flagrante no final da 
tarde desta quinta-feira, 20, 
nas imediações do viaduto 
Jordão Reis, no Centro de Rio 
Preto, após desferir um golpe 
de faca na cabeça de sua com-

panheira, de 37 anos. 
A mulher pediu socorro no 

Centro Pop, ao lado da sede do 
antigo clube Palestra, e estava 
com um curativo sobre o corte 
quando a Polícia Militar che-
gou. Para a guarnição, ela dis-

se que o autor tinha sido seu 
amásio. Em patrulhamento, 
os pms viram o suspeito, que 
tentou fugir, mas foi detido. 

Com o acusado, que alegou 
que a agressão teria ocorrido 
após uma discussão, foi apre-

endida uma faca de cozinha. 
Na delegacia de plantão, a 

prisão por lesão corporal foi 
convertida em preventiva e o 
indiciado levado à carceragem 
rio-pretense, onde aguardará 
julgamento.

Duas mulheres, de 22 e 27 
anos, foram presas em fla-
grante por tráfico de drogas 
pela Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) na BR-153, em José 
Bonifácio, no final da tarde 
desta quinta-feira, 20. No 
Chevrolet Cobalt ocupado por 
elas foram apreendidos 29 ta-
bletes de maconha. 
Segundo a corporação, ao 
abordarem o veículo os poli-
ciais sentiram um cheiro forte 
e em revista no porta-malas 
encontraram aproximada-
mente 30 quilos do entorpe-
cente.  
Para a PRF, as jovens disse-
ram que receberiam R$ 2 mil 

MACONHA

Mulheres presas com droga no 
porta-malas do carro na BR 153

para levarem a droga de Pená-
polis até Rio Preto. 
A ocorrência foi encaminhada 

para a delegacia de Polícia Ci-
vil de José Bonifácio, onde as 
prisões foram confirmadas.

Divulgação/PRF

Arquio Dhoje

Arquio Dhoje

Divulgação

Divulgação
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A Fundação Faculdade Re-
gional de Medicina (Funfar-
me) de Rio Preto foi escolhi-
da como das cem melhores 
ONGs do Brasil em 2022. 
O Prêmio Melhores ONGs é 
promovido pelo Instituto O 
Mundo que Queremos, Ins-
tituto Doar e Ambev VOA. O 
resultado foi anunciado nesta 
sexta-feira (21) e representa 
um reconhecimento à gover-
nança, transparência, comu-
nicação e financiamento fei-
tos pela instituição. 
Para a diretora do Hospital de 
Base, médica Amália Tieco, 
“esse prêmio é um reconhe-
cimento de que investimos 
bem toda verba que chega até 
nós. Somos o segundo maior 
complexo hospitalar do País 
em produção SUS e fazemos 
muito com uma verba limita-
da, como todas as instituições 
que lidam com saúde públi-
ca.” 
“Agradecemos a todas as pes-
soas físicas e jurídicas e a to-
das as cidades que são nossas 
parceiras e confiam em nos-
so trabalho, nos ajudando a 
manter o atendimento aos 
pacientes que precisam do 
complexo Funfarme.” 
O troféu vai ser entregue à 
Funfarme em novembro du-
rante uma festa no Uniubes 
Cultural, em São Paulo. Os 
destaques nas categorias es-
peciais serão conhecidos du-
rante a cerimônia, em 25 de 
novembro.

Funfarme entre as cem 
melhores Ongs brasileiras

RECONHECIMENTO

O resultado da avalia-
ção foi conhecido nesta 
sexta-feira e o prêmio 
será recebido em no-
vembro

Do grupo de empresas que 
apresentaram projetos para se 
instalar no Parque Tecnológico 
(Partec) de Rio Preto em agos-
to, o Conselho Gestor escolheu 
12. O Parque chega a 61 empre-
sas. São 48 nas duas incubado-
ras e no Centro Empresarial e 

INCUBADORA

Parque Tecnológico recebe 12 empresas 
e chega a 61 projetos instalados 

13 em fase de implantação no 
Distrito Tecnológico. 

O Edital Fluxo Contínuo, 
porta de entrada das empre-
sas de tecnologia no Parque, 
recebeu 38 manifestações de 
interesse. Quinze se inscreve-
ram. Após avaliação, 12 foram 
aprovadas. O resultado foi 
publicado no Diário Oficial do 
Município. 

Para o vice-presidente do 
Conselho Gestor e presidente 
da comissão de avaliação dos 
projetos Gilberto Mariano, o 
resultado deste ciclo repre-
senta um marco na história 
da inovação em Rio Preto. 
“Observamos um nível de ma-
turidade muito mais elevado 
nas propostas apresentadas”, 
afirmou. 

Gilberto destaca que, com 
a aprovação das novas empre-
sas, o parque atinge o maior 
nível de ocupação desde sua 

inauguração em 2018. “Desde 
que iniciamos os trabalhos, é 
o primeiro momento em que 
atingimos esse índice, o que é 
histórico, um momento de co-
memorar o sucesso do Partec”. 

Para o secretário de Plane-
jamento Orlando Bolçone, cada 
etapa do Edital mostra o enga-
jamento dos empreendedores 
e o potencial de crescimento 
da inovação em Rio Preto. “E 
também comprova o acerto 
das políticas públicas da gestão 
municipal voltadas para esta 
área estratégica”, disse. 

As novas 
Reconecta Soluções Educa-

cionais; Simuladores de Treina-
mento para Cirurgias Médicas; 
Invent BR Circuitos Eletrônicos 
e Sensores; Fresh Farms De-
senvolvimento Agrícola; Gold 
System Death Care Inovation 
Center; Noovi do Brasil; ATM 

EVS; Voyager Egosmarcity; 
Chamou Doutor Administrado-
ra de Benefícios; Sinal Amarelo 
Aplicativo para Acionar Servi-
ços de Emergência; Schoolnet; 
e Controle de Monitoramento 
de Plantio e Manejo de Mudas. 

Vocação  
São seis segmentos: química 

fina, tecnologia de informação 
e comunicação, design, biotec-
nologia, tecnologia biomédica 
e agronegócio.  

Produção 
Produtos e equipamentos 

desenvolvidos lá já estão no dia 
a dia de milhares de pessoas. 
Válvulas cardíacas de pericár-
dio bovino são exportadas para 
Europa e Ásia, robôs de atendi-
mento ao público (chatbots) e 
o robô educacional, usado em 
mil salas de aula espalhadas 
pelo Brasil.

Funfarme é reconhecida como uma das cem melhores Ongs brasileiras

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Elas estão nas incubadoras, no Centro Empresarial e no Distrito T

Mulheres 
fazem hoje
mamografias 
gratuitas

Para marcar o Ou-
tubro Rosa,  o Ultra-X 
Medicina Diagnóstica e 
a Prefeitura de Rio Preto 
firmaram parceria para 
atender 44 mulheres 
assistidas pelo CRAM 
(Centro de Referência e 
Atendimento à Mulher) 
e pela Casa Abrigo, que 
farão exames gratuitos 
de mamografia neste sá-
bado, 22, a partir das 8h, 
na unidade da Boa Vista 
do centro de diagnóstico. 

A ação conta com a 
participação por meio das 
Secretarias de Saúde e da 
Mulher. As candidatas 
são selecionadas seguin-
do critérios de idade e 
histórico médico; elas 
serão transportadas gra-
tuitamente até a unidade 
do Ultra-X na Boa Vista, 
e atendidas em dois ho-
rários. O primeiro grupo 
vai ser atendido às 8h e o 
segundo, às 10h. 

Após a realização das 
mamografias, os exames 
serão enviados para a 
Secretaria de Saúde que 
vai analisar os resultados 
e se necessário, iniciar a 
realização do tratamento 
adequado para as mu-
lheres que apresentarem 
alguma alteração em seu 
diagnóstico. “Ampliar o 
acesso a mamografia é 
essencial para a detec-
ção precoce do câncer de 
mama. Quanto mais cedo 
o diagnóstico, maiores 
são as chances de cura”, 
explica Letícia Salomão, 
médica especialista em 
Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem do Ultra-X. 
A secretária Maria Cristi-
na de Godói Augusto, ti-
tular da pasta da Mulher, 
acompanhou os trâmites 
da campanha e festeja o 
resultado. “Não poderia 
haver presente maior 
para essas mulheres, já 
tão fragilizadas pela sua 
situação familiar! Elas 
têm consciência de que 
precisam fazer este exa-
me para o diagnóstico 
precoce do câncer de 
mama, mas nem sempre 
têm condições de ir até 
o médico”, afirmou a se-
cretária.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) protocolou nesta sex-
ta-feira, 21, na Câmara Muni-
cipal, projeto de lei que cria o 
Programa Municipal “Rio Preto 
unido contra o Aedes aegypti”, 
com incentivo financeiro aos 
agentes comunitário de saúde 
do município. 

O objetivo é repassar R$ 
120 aos agentes e superviso-
res por sábado trabalhado em 
ações de combate ao mosquito 
transmissor da dengue. “O valor 
repassado por meio da presente 
Lei não terá natureza salarial e 
não se incorporará à remunera-
ção do Agente Comunitário de 
Saúde, do Agente de Combate 
às Endemias e do Supervisor, 
não servindo de base de cálculo 
para o recebimento de qualquer 
outra vantagem funcional”, afir-
ma trecho do projeto. 

O valor total para o paga-
mento extra aos agentes pre-
visto no programa é R$ 316,8 
mil e contará com repasse da 
Secretaria de Estado da Saúde. 

SAÚDE

Projeto cria extra de R$ 120 para agentes

“Uma das principais difi-
culdades no combate ao vetor 
é o grande número de imóveis 
fechados durante a semana 
e que nos finais de semanas, 
especialmente aos sábados, 
é mais provável encontrar os 
moradores em suas residências 
autorizando a ação dos Agentes 
Comunitários de Saúde e Agen-
tes de Combates às Endemias”, 
afirma o prefeito Edinho na 
justificativa. 

Ele lembra que o período de 
realização do programa será aos 
sábados dos meses de novembro 
e dezembro deste ano. Agentes 
comunitários de saúde ea de 
Combates às endemias, será de 
até 400 e de até 40 supervisores, 
com o pagamento por sábado 
trabalhado de R$ 120,00 reais 
e com o cumprimento de seis 
horas de ações por sábado. 

Não salarial

“É importante ressaltar, que 
o valor repassado por meio do 
Projeto de Lei a ser aprovado, 
não terá natureza salarial e não 
se incorporará a remuneração 
dos Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes de Combates 
às Endemias e Supervisores, 
não servindo de base de cálculo 
para o recebimento de qualquer 
outra vantagem funcional”, diz o 
prefeito. Edinho pediu urgência 
na votação. 

O troféu vai ser
entregue à Funfarme
em novembro
durante uma festa 
no Uniubes 
Cultural, 
em São Paulo.

Projeto de Edinho paga extra de R$ 120 para agentes de combate à dengue

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

São seis segmentos: 
química fina, tecno-
logia de informação 
e comunicação, 
design, biotecnolo-
gia, tecnologia 
biomédica e 
agronegócio. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação



SAMPAIO
SÉRGIO

amaralsampaio@hotmail.com
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FINADOS 

Rio Preto: Aberta inscrições 
para a venda de velas e flores 
Estão abertas as inscrições 
para os ambulantes que pre-
tendem trabalhar nas proxi-
midades dos cemitérios de 
Rio Preto nos dias 1º de no-
vembro (Dia de Todos os San-
tos) e 2 de novembro (Dia de 
Finados).
Inscrições – As inscrições 
devem ser efetuadas no pe-
ríodo de 24 a 25 de outubro 
de forma presencial na sede 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Negócios de Turismo, loca-
lizada à Praça Paul S. Harris, 
100 (antiga Estação Ferroviá-
ria).
Produtos autorizados – 
Nos locais será permitido 
comercializar velas, flores, 
artigos religiosos e alimentos 

O Sindicato dos Fren-
tistas tem três espaços de 
lazer para a categoria no 
litoral paulista, uma casa 
na cidade de Itanhaém 
e dois apartamentos em 
Mongaguá.

As reservas são feitas 
exclusivamente por telefo-
ne para atender toda a base 
territorial do sindicato.

Todo o dia 1º de cada 
mês abre-se reservas para 
dois meses posteriores – 
exemplo – a partir do dia 
01º de novembro as re-
servas serão abertas para 

FRENTISTAS TÊM TRÊS ESPAÇOS DE 
LAZER E DESCANSO NO LITORAL PAULISTA

PRAIA 

As reservas podem ser 
feitas no dia 01º de cada 
mês. São dois apartamen-
tos e uma casa no litoral 

Sérgio SAMPAIO
amaralsampaio@hotmail.com

agendar a viagem para o 
mês de janeiro de 2023.

Para mais informações 
e reservas o trabalhador 
deve ligar no sindicato 

no telefone: (17) 3219-
9400.

Interior – outra opção 
de lazer para os frentistas é 
o Rancho de Pesca no mu-

nicípio de Cardoso – para 
fazer as reservas o traba-
lhador pode ligar para fa-
zer as reservas sempre no 
dia 1º de cada mês.

Frentistas têm espaços de lazer e descanso no litoral paulista resersas são exclusivamente por telefone

EDUCAÇÃO 

Sindalquim amplia entrega de 
Kits Escolares 
A entrega dos Kits Escolares 
2023 continua a todo vapor, 
na semana passada os direto-
res do Sindalquim (Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Fabricação do Álcool, 
Químicas e Farmacêuticas) 
iniciaram a entrega para os 
trabalhadores do setor Quí-
mico.
Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do sindica-
to, está semana as visitas às 
empresas do setor Químico 
continuaram e as do setor 
Farmacêutico estão quase 
concluídas. Ele destaca que 
começaram também fazer 
as usinas. “Trabalhador das 
usinas, onde a gente já esteve 
deixamos a data que iremos 
retornar – e fiquem atentos 
que a qualquer momento es-
taremos chegando ai na sua 
planta para entregar os kits 
escolares”, salientou o presi-
dente do Sindalquim.
A previsão é que até o dia 14 de 
novembro sejam concluídas 
as entregas do setor Quími-

co e as outras três categorias: 
Sucroalcooleiro, Reciclagem 
e Farmacêuticos a finalização 
da entrega deve acontecer até 
o dia 30 de novembro.
Novatos – apenas os traba-
lhadores que entraram nas 
empresas após a entrega dos 
kits deste ano de 2022 preci-
sam preencher a ficha cadas-
tral e anexar o comprovante 

de matricula escolar – os de-
mais a entrega será feita de 
forma automática.
Os kits atendem sócios ti-
tulares e seus dependentes 
desde o ensino fundamental, 
passando pelo ensino médio, 
universitário ou técnico, se-
rão entregues a princípio 6 
mil kits para o ano letivo de 
2023.

Trabalhadores das quatro categorias irão receber os kits escolares, 
previsão é concluir as entregas até o final do mês de novembro

desde que respeitadas as re-
gras da Vigilância Sanitária.
A escolha das vagas disponibi-
lizadas acontecerá por ordem 
cronológica de protocolo, no 
ato da inscrição.
Taxa – Será exigido o recolhi-
mento do Preço Público e da 
Taxa de Localização nos termos 
do art. 21 do decreto municipal 

n.º 13.863/2008, do art. 19 da 
lei municipal n.º 9.678/2009 
e do art. 29, alínea “a” e pará-
grafo único da lei municipal 
n.º 5.447/1997, assim discri-
minados: Espaço de Referên-
cia (3m x 2m = 6m²) – Preço 
Público: R$ 103,93 + Taxa de 
Localização R$ 13,85, totali-
zando: R$ 117,78.



Editais & 
Publicidade Legal O conteúdo completo desta edi-

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

com.br/dhoje-oficial/ e pelo  
QR Code acima 
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Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de São José do Rio Preto
CONVOCAÇÃO
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher convoca todas as suas conselheiras para a décima terceira Reunião 
Ordinária, que será realizada VIRTUALMENTE no dia 26/10/2022, quarta-feira às 14h00.
Segue link para reunião: https://meet.google.com/aeg-cxej-xui
De acordo com o Regimento Interno deste Conselho:
Art. 30 As reuniões serão realizadas em primeira convocação com 50% (cinquenta por cento) do número de 
Conselheiras e, após 15 (quinze) minutos, com qualquer quórum.  
Art. 31 Perderá o mandato a Conselheira que se ausentar injustificadamente a 03 (três) reuniões consecutivas 
ou a 05 (cinco) alternadas, no decorrer de 01 (um) ano, ou se for condenada por sentença irrecorrível, por crime 
ou contravenção penal. 
§ 3º Para efeitos de anotação de presença serão consideradas apenas as assembleias ordinárias. 
§ 4º A justificativa de falta deverá ser apresentada ao e-mail oficial do CMDM.
§ 5º Serão justificativas de faltas:
I. Trabalho e férias trabalhistas; 
II. Afastamento devido à licença maternidade e/ou paternidade; 
III. Falecimento de membro da família até 3º (terceiro) grau; 
IV. Afastamento devido à licença gala; 
V. Tratamento médico, pessoal ou de familiar até 3º (terceiro) grau;
VI. Quando a Conselheira estiver em representação oficial do CMDM em evento que coincida com a reunião plenária; 
VII. Por motivo de força maior.
Art. 32 As pautas das reuniões ordinárias obedecerão à seguinte ordem: 
I. Aprovação de ata de reunião anterior; 
II. Informe dos expedientes pela Mesa Diretora;
III. Informes das conselheiras que desejarem;
IV. Informes das Comissões de trabalho;
V. Deliberações da ordem do dia.  
São José do Rio Preto, 21 de outubro de 2022.

Maria Aparecida Cury
Presidenta do CMDM

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: BASE LIMP E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME 
EMPENHO 13654/22
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento contratual por parte da empresa. Considerando que foi 
garantido à contratada o direito ao contraditório e a ampla defesa, DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a decisão 
anteriormente prolatada, por não existir fatos novos que possam ensejar a modificação da decisão anterior, e por seus 
próprios e jurídicos fundamentos nego provimento ao recurso. Considerando que não há circunstância superveniente, 
declaro esgotada a discussão na esfera administrativa. O INTEIRO TEOR DESTA DECISÃO ESTARÁ ENCARTADO 
NOS AUTOS DO PROCESSO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, JUNTO À DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS. SMS ALDENIS BORIM.
DESPACHO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Despacho de Dispensa e Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de licitação nº 26/22
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto-EMURB
Objeto: Prestação de serviços com fornecimento de mão de obra, materiais para uso/consumo e equipamentos 
visando a limpeza, zeladoria, jardinagem, manutenção e conservação das praças Dom José Marcondes/Rui 
Barbosa e Área Central. ART. 24, VIII da LF 8666/93. SMDENT – Jorge Luis de Souza
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Concorrência 09/21 – Contrato: COC/0024/21
Permissionario: Marco Antonio Fernandes
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMEL – Fabio F. D. Marcondes
EXTRATO 
14º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 317/21 – Contrato: PRE/0092/21
Contratada: Mapfre Seguros Gerais S.A
Nos termos do art. 65 §1º da Lei 8666/93 fica suprimido na ordem de 0,011869% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMA – Adilson Vedroni
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 545/2022
CONTRATO nº PRE/0226/22
CONTRATADA: AUTHENTIC AUDIO EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETO: Contratação de empresa com fornecimento de material e mão de obra para locação de equipamentos de 
som e treliças em atendimento da 59ª Expô Rio Preto – Item 1 – SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior – Prazo de 
Vigência: 60 dias. Valor Total: R$39.990,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 560/2022
ATA Nº 0847/22
CONTRATADA: FERNANDO ROGERIO MARTINS - ME
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valores Unitários – Item 1 – R$2,73; Item 2 – R$2,38 - SMAURB – 
Kátia Regina P. Casemiro – Prazo de vigência: 12 meses.    

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 055/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DE REFORMA/READEQUAÇÃO NO EDIFÍCIO CENTRO INCUBADOR 
DE EMPRESAS E NO CENTRO EMPRESARIAL - VANDA KARINA SIMEI BOLÇONE, CONFORME PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. 
MUN. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. Valor estimado: R$ 340.179,06 
- Prazo de execução: 120 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a proposta: 09/
NOVEMBRO/2022 às 17:00 horas. Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 10/NOVEMBRO/2022 às 08:30 
horas - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras 
informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 597/2022 – PROCESSO Nº 14.889/2022. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de leite longa vida uht para atender os beneficiários dos programas da 
rede pública municipal. Secretaria Municipal de Saúde Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 26/10/2022 às 10h00 para continuidade dos trabalhos – Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - 
Pregoeira. 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 608/2022 – Processo n.º 14.913/2022
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de tratamento de água e manutenção da fonte interativa 
da cidade das crianças, com fornecimento de materiais e equipamentos necessários. Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer. Sessão pública realizada on-line com início dia 18/10/2022, sendo adjudicado o item 01 à empresa declarada 
vencedora VALDEBERTO ALVES DE CARVALHO. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Fabio Ferreira Dias Marcondes 
- Secretário Municipal de Esporte e Lazer.
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 
669/2022, processo 15.548/2022 objetivando o Registro de Preços para aquisição de extrato e molho de tomate para 
atendimento as demandas de alimentação escolar, assim como outros equipamentos públicos. Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 08/11/2022 às 14h00min e abertura 
a partir das 14h02 min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
nº 676/2022, processo 15.577/2022 objetivando o Registro de Preços para aquisição de gênero alimentício (biscoito 
de polvilho e copo com água mineral). Secretaria Municipal de Assistência Social. O recebimento das propostas dar-
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se-á até o dia 09/11/2022 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 
665/2022, processo 15.542/2022 objetivando a aquisição de biombo e suporte de avental plumbifero para as unidades 
de urgência e emergência. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 09/11/2022 
às 14h00min e abertura a partir das 14h02 min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
nº 664/2022, processo 15.552/2022 objetivando a aquisição de cateter uretral lubrificado masculino para atender Ação 
Judicial. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 04/11/2022 às 14h00min 
e abertura a partir das 14h02 min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
nº 655/2022, processo 15.529/2022 objetivando o registro de preços para aquisição de cadeirote de bebê, para as 
Unidades Escolares. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 07/11/2022 
às 14h00min e abertura a partir das 14h02 min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
nº 653/2022, processo 15.496/2022 objetivando o registro de preços para aquisição de materiais de horta e jardinagem 
para as Oficinas Terapêuticas nos CAPS e CIAPS. Secretaria Municipal de Saúde. 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 654/2022, processo 15.498/2022 objetivando o registro de preços para aquisição de cimento, argamassa, rejunte 
e outros, para o atendimento das Unidades Escolares. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 08/11/2022 às 14h00min e abertura a partir das 14h02 min. O edital, na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 
671/2022, processo 15.568/2022 objetivando a aquisição de aparelho de laserterapia para o CER. Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 08/11/2022 às 14:30h e abertura a partir das 14:32h. 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 672/2022, processo 15.570/2022 objetivando a aquisição de instrumentais cirúrgicos para o Hospital Municipal. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 09/11/2022 às 08:30h e abertura a 
partir das 08:32h. 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 661/2022, processo 15.536/2022 objetivando registro de preços para aquisição de carro térmico para as unidades 
escolares. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 09/11/2022 às 14:30h e 
abertura a partir das 14:32h. 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 650/2022, processo 15.399/2022 objetivando Registro de Preços para aquisição de colchonetes em atendimento as 
unidades escolares. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 09/11/2022. 
às 14h00min e abertura a partir das 14h02 min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
nº 678/2022, processo 15.631/2022 objetivando Registro de Preços para aquisição de medicamentos para atender 
ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 09/11/2022. 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 689/2022, processo 15.740/2022 objetivando  a contratação de agente de integração de estagio para realização 
de serviços de recrutamento, seleção, contratação, administração, acompanhamento supervisionado, gerenciamento  
e cobertura securitária de estudantes para preenchimento de vagas de estágio de nível superior para atuarem nas 
Unidades da Prefeitura de São Jose do Rio Preto, conforme Termo de Referência em anexo ao Edital, secretaria 
municipal de administração. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 07/11/2022. 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.

EMCOP – Empresa Municipal de Construções Populares
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 010/2022
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de ferramentas diversas, para utilização na reforma/
construção de unidades habitacionais para famílias em situação de risco ou baixa renda, conforme 
especificações previstas no Edital e seus anexos.
Endereço: Travessa Paulo Laurito, nº 49, Vila Maria, na cidade de São José do Rio Preto/SP.
Telefone: (17) 3216.5655
Data da realização: 04/11/2022 – Horário: 09:00 horas
Observações: O edital completo poderá ser obtido junto à sede da Empresa Municipal de Construções Populares – 
EMCOP, no endereço supra, ou através do site www.riopreto.sp.gov.br.
São José do Rio Preto/SP, 20 de Outubro de 2022
Ivana Cristina Hidalgo
Pregoeira
Pedro Nimer Filho
Diretor Presidente 

EMCOP – Empresa Municipal de Construções Populares
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 011/2022
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de insumos de construção civil – MATERIAL BÁSICO, 
para utilização na reforma/construção de unidades habitacionais para famílias em situação de risco ou baixa 
renda, conforme especificações previstas no Edital e seus anexos.
Endereço: Travessa Paulo Laurito, nº 49, Vila Maria, na cidade de São José do Rio Preto/SP.
Telefone: (17) 3216.5655
Data da realização: 04/11/2022 – Horário: 10:30 horas
Observações: O edital completo poderá ser obtido junto à sede da Empresa Municipal de Construções Populares – 
EMCOP, no endereço supra, ou através do site www.riopreto.sp.gov.br.
São José do Rio Preto/SP, 20 de Outubro de 2022
Ivana Cristina Hidalgo
Pregoeira
Pedro Nimer Filho
Diretor Presidente
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EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
QUARTO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 027/2022.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 006/2019.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: FIBRA ÓPTICA RIO PRETO EIRELI – EPP
OBJETO Contratação de empresa especializada para execução, sob demanda, de serviços de expansão e 
manutenção da rede de fibra óptica, conforme especificações técnicas e condições de execução contidas neste edital 
e seus anexos.
READEQUAÇÃO DA PLANILHA DE MATERAIS E SERVIÇOS SEM ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL 
CONTRATADO.

Descrição dos Serviços Unidade Quantidade 
de

Quantidade 
para

Valor 
Unitário Valor Total

Instalação de Caixa de Emenda Óptica 
FOSC Unitário

70
70

 R$ 530,36 
 R$ 37.125,20 

Instalação de Caixa de Emenda Óptica 
FIST Unitário

0
0

 R$  -   
 R$  -    

Instalação de Caixa de Emenda Óptica 
CTO Unitário

4
4

 R$ 950,30 
 R$  3.801,20 

Instalação de Ponto de Terminação 
Óptica Unitário

80
80

 R$ 173,40 
 R$ 13.872,00 

Instalação de Mini DIO Unitário
70 70  R$ 242,40  R$ 16.968,00 

Instalação de DIO de 12 FO Unitário
5 5  R$ 1.021,22  R$ 5.106,10 

Instalação de DIO de 48 FO Unitário
0 0  R$  -    R$ -    

Emenda em Fibra Óptica Unitário
1251 1251  R$ 96,00  R$ 120.096,00 

Instalação de Cabo Óptico DROP Fig8 Metro
13000

13000
 R$ 9,12 

 R$ 118.560,00 

Instalação de Cabo Óptico DROP 
Compacto Metro

4985
4985

 R$ 6,96 
 R$ 34.695,60 

Instalação de Cabo Óptico – 12 FO Metro
25370 25370  R$ 14,40  R$ 365.328,00 

Instalação de Cabo Óptico – 48 FO Metro
2500 2500  R$ 26,39  R$ 65.975,00 

Instalação de Cordoalha de Aço Metro
2500 2500  R$ 11,77  R$ 29.425,00 

Instalação de Reserva Técnica Unitário
180 180  R$ 815,93  R$ 146.867,40 

Montagem de Conector Óptico de Campo Unitário
15 15  R$ 155,99  R$ 2.339,85 

Derivação de Cabo Óptico em CEO Unitário
130 90  R$ 252,00  R$ 22.680,00 

Reentrada de Cabo Óptico em CEO Unitário
42 42  R$ 371,96  R$ 15.622,32 

Entrada de Cabo Óptico em Prédio Unitário
50 50  R$ 191,99  R$ 9.599,50 

Ativação de Rede Óptica Unitário
111 111  R$ 107,99  R$ 11.986,89 

Espinagem de Cabo Óptico Metro
2500 2500  R$ 5,04  R$ 12.600,00 

Instalação de Splitter Óptico Unitário
30 25  R$ 168,00  R$ 4.200,00 

Repuxo/Remoção Metro
7199 10449  R$ 3,36  R$ 35.108,64 

Teste de Continuidade Unitário
135 135  R$ 120,00  R$ 16.200,00 

Atendimento Técnico - Tipo I - DENTRO Unitário
40 40  R$ 2.879,73  R$ 115.189,20 

Atendimento Técnico - Tipo II - FORA Unitário
10 10  R$ 4.246,38  R$ 42.463,80 

Readequação de Poste Unitário
280 280  R$ 192,00  R$ 53.760,00 

Descida de Caixa de Emenda Óptica Unitário
302 302  R$ 143,99  R$ 43.484,98 

Instalação de Bandeja Unitário
20 20  R$ 143,99  R$ 2.879,80 

DATA ASSINATURA: 07 de outubro de 2022.
São José do Rio Preto/SP, 21 de outubro de 2022.
Angelo Bevilacqua Neto – Diretor Presidente.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.090 DE 21 DE OUTUBRO DE 2022
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) JULIEN SIMOES ROSA, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos 
desta a 19 de outubro de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 19.325
DE 21 DE OUTUBRO DE 2022.
Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade de Egidio Polachini Neto, objeto da matrícula nº 118.330 
do 2º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a fim de ser adquirida mediante desapropriação amigável ou judicial, a 
área constituída de parte do imóvel de propriedade de Egidio Polachini Neto, objeto da matrícula nº 118.330 do 2º 
O.R.I., necessária para implantação do Ponto de Atendimento Poupatempo em Engenheiro Schmitt, conforme abaixo 
descrita:
“Inicia-se na Rua São Sebastião com a Rua Voluntários da Pátria, daí segue confrontando com a Rua São Sebastião 
na distância de 25,90 metros, daí deflete à direita e segue na divisa do imóvel da matrícula 118.331, na distância de 
26,87 metros, daí vira a direita e segue na divisa com Gentil Carlos Polachini Junior, Egidio Polachini Neto e Maria das 
Graças Polachini, na distância de 25,90 metros, daí deflete à direita e segue na divisa com a Rua Voluntários da Pátria, 
na distância de 27,19 metros encerrando a área de 700,00 m², contendo um prédio com frente à Rua Voluntários da 
Pátria, sob nº 350 e um prédio com frente à Rua São Sebastião sob nº 102.”
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de natureza urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-
Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os proprietários satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com filiação quinzenária e certidão negativa de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 21 de outubro de 2022, 170º Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa local. 

DECRETO Nº 19.326
DE 21 DE OUTUBRO DE 2022.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições e de acordo com os artigos 6º e 7° da Lei nº 14.046, de 02 de dezembro de 2021;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 5.302.138,83 
(cinco milhões, trezentos e dois mil, cento e trinta e oito reais, oitenta e três centavos), conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Saúde cujas despesas terão as seguintes classificações Funcionais Programáticas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
C R E D I T A  ----------------------------------R$ 5.302.138,83
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.302.0008.2022.3350.85.01 – Contrato de gestão
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 §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 298 ---------------------------------------R$ 5.302.138,83
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.302.0008.2022.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 7.046.557,90 (sete 
milhões, quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais, noventa centavos), conforme Emenda Constitucional 
Federal nº 123 em caráter emergencial, cuja função é a complementariedade aos subsídios tarifários do transporte 
público coletivo urbano cujas despesas terão as seguintes classificações Funcionais Programáticas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
C R E D I T A  ----------------------------------R$ 7.046.557,90
Programa 17 – Modernização da Mobilidade Urbana e Segurança Pública
18.01.26.782.0017.2044.3390.39.05 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 3º decorrem do provável excesso de 
arrecadação na rubrica de receita 562 no exercício de 2022, nos termos do que dispõe o inciso II §1º e § 3º do artigo 
43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 5º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 14.622.500,00 
(quatorze milhões, seiscentos e vinte e dois mil, quinhentos reais), para reforço de dotação orçamentária a seguir 
descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 266 ---------------------------------------R$ 100.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município

07.01.10.122.0008.2001.3390.30.01 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 269 ---------------------------------------R$ 200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.32.01 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 307 ---------------------------------------R$ 1.990.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.303.0008.2014.3390.32.01 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 289 ---------------------------------------R$ 1.604.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.301.0008.2020.3390.39.02 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 308 ---------------------------------------R$ 65.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.303.0008.2014.3390.32.02 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 312 ---------------------------------------R$ 1.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.303.0008.2042.3390.32.02 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 290 ---------------------------------------R$ 2.500.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.301.0008.2020.3390.39.05 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 299 ---------------------------------------R$ 8.150.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.302.0008.2022.3390.39.05 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
IX – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 73  ----------------------------------------R$ 12.500,00
Programa 25 – Capacitação de Servidores
01.11.04.128.0025.2035.4490.52.01 – Equipamentos e material permanente
Art. 6º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 5º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 263 ---------------------------------------R$ 5.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.14.01 – Diárias civil
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 271 ---------------------------------------R$ 40.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.36.01 – Outros serviços de terceiros pessoa física
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 274 ---------------------------------------R$ 160.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 277 ---------------------------------------R$ 20.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.40.01 – Serviços de tecnologia da informação e comunicação-PJ
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 251 ---------------------------------------R$ 500.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.1017.4490.51.01 – Obras e instalações
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 255 ---------------------------------------R$ 1.565.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.1017.4490.52.01 – Equipamentos e material permanente
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 267 ---------------------------------------R$ 200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.30.02 – Material de consumo
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 270 ---------------------------------------R$ 50.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.32.02 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 275 ---------------------------------------R$ 100.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.39.02 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 252 ---------------------------------------R$ 100.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.1017.4490.51.02 – Obras e instalações
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 284 ---------------------------------------R$ 1.000.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.301.0008.2020.3390.30.02 – Material de consumo
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 287 ---------------------------------------R$ 200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.301.0008.2020.3390.36.02 – Outros serviços de terceiros pessoa física
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 324 ---------------------------------------R$ 10.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.305.0008.2016.3390.30.02 – Material de consumo
XIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 329 ---------------------------------------R$ 10.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.305.0008.2016.3390.39.02 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
XV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 265 ---------------------------------------R$ 10.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.14.05 – Diárias civil
XVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 268 ---------------------------------------R$ 170.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.30.05 – Material de consumo
XVII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 273 ---------------------------------------R$ 90.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.36.05 – Outros serviços de terceiros pessoa física
XVIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 276 ---------------------------------------R$ 180.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.39.05 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica
XIX – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 280 ---------------------------------------R$ 300.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.93.05 – Indenizações e restituições
XX – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 253 ---------------------------------------R$ 200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.1017.4490.51.05 – Obras e instalações
XXI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 283 ---------------------------------------R$ 50.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.301.0008.2020.3390.14.05 – Diárias civil
XXII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 285 ---------------------------------------R$ 1.200.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.301.0008.2020.3390.30.05 – Material de consumo
XXIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 291 ---------------------------------------R$ 80.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.301.0008.2020.3390.40.05 – Serviços de tecnologia da informação e comunicação-PJ
XXIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 293 ---------------------------------------R$ 280.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.302.0008.2002.3350.43.05 – Subvenções Sociais
XXV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 300 ---------------------------------------R$ 150.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.302.0008.2022.3390.40.05 – Serviços de tecnologia da informação e comunicação-PJ
XXVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 295 ---------------------------------------R$ 3.000.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.302.0008.2022.3390.30.05 – Material de consumo
XXVII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 296 ---------------------------------------R$ 150.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.302.0008.2022.3390.32.05 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
XXVIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 301 ---------------------------------------R$ 500.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.302.0008.2024.3332.36.05 – Outros serviços de terceiros pessoa física
XXIX – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 309 ---------------------------------------R$ 2.300.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.303.0008.2014.3390.32.05 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita
XXX – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 314 ---------------------------------------R$ 10.000,00
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Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.304.0008.2050.3390.14.05 – Diárias civil
XXXI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 316 ---------------------------------------R$ 30.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.304.0008.2050.3390.30.05 – Material de consumo
XXXII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 318 ---------------------------------------R$ 10.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.304.0008.2050.3390.36.05 – Outros serviços de terceiros pessoa 
física
XXXIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 320 ---------------------------------------R$ 20.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.304.0008.2050.3390.39.05 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
XXXIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 323 ---------------------------------------R$ 20.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.305.0008.2016.3390.14.05 – Diárias civil
XXXV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 325 ---------------------------------------R$ 280.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.305.0008.2016.3390.30.05 – Material de consumo
XXXVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 327 ---------------------------------------R$ 20.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.305.0008.2016.3390.36.05 – Outros serviços de terceiros pessoa 
física
XXXVII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 330 ---------------------------------------R$ 1.500.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.305.0008.2016.3390.39.05 – Outros serviços de terceiros pessoa 
jurídica
XXXVIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 331 ---------------------------------------R$ 100.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.305.0008.2016.3390.40.05 – Serviços de tecnologia da informação 
e comunicação-PJ
XXXIX – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Ficha 69  ----------------------------------------R$ 12.500,00
Programa 25 – Capacitação de Servidores
01.11.04.128.0025.2035.3390.36.01 – Outros serviços de terceiros pessoa 
física
Art. 7º 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. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 21 de outubro de 2022, 170º Ano de 
Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na 
mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto
EXTRATO:
TERMO DE AUTORIZAÇÃO ONEROSA PARA UTILIZAÇÃO DE ÁREA 
PÚBLICA, A TÍTULO PRECÁRIO, à empresa DANIELISON DE MORAIS 
28776546802.
ÓRGÃO: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – RIOPRETOPREV.
OBJETO: Utilização temporária de área pública localizada na Chácara 
Municipal, com acesso pelas Ruas Roberto Mange, Rua dos Radialistas 
Rio-pretenses e Rua Abdo Muanis (localizado em frente à Receita 
Federal), de Matrícula 48.456 do 2° ORI, possuindo total de 3.990,00 m2, 
com benfeitorias de 770,31 m2.
PRAZO: 22 de outubro a 20 de dezembro de 2022.
VALOR: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), correspondentes ao 
preço público e à compensação (artigo 62 da Lei Complementar Municipal 
nº 650/21).

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 126/2022
INEXIGIBILIDADE nº 05/2022– PROCESSO 81/2022
Contratada: WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 
BOMBAS LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/entrega do 
objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, inciso V, da Lei 8.6666/93, 
até o dia 24.10.2022. 
Data da autorização: 20.10.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 83/2022 – 
PROCESSO SICOM 3371/2022
Objeto: Aquisição de peças sobressalentes para o painel de acionamento 
das centrífugas.
Fica designado o dia 27.10.2022, às 14:00 h, para a retomada da sessão do 
pregão eletrônico em epígrafe, para a continuidade dos trabalhos.
S. J. R. P., 21.10.2022 – Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro - SeMAE. 
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO – CONTRATO nº 58/2019 - DISPENSA nº 
03/2019 –  PROC. SeMAE nº 125/2019 – Contratada: FUNDAÇÃO LIBERO 
BADARÓ DE ENSINO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL - FULBEAS.
Objeto: Prorrogação de contrato com reajuste de preços referente à prestação 
de serviços de operacionalização de programa de estágio para estudantes de 
nível médio e superior no SeMAE.
Valor Total do Contrato: R$36.486,00   Prazo: 12 meses    Data da 
Assinatura: 21.10.2022.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 
08/06/94, justificamos que o pagamento em questão está sendo efetuado 
independente de sua ordem cronológica, para dar continuidade aos serviços 
essenciais desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público. # CREDOR Nº 0164562 – Rosangela Moura de Campos S 
J do Rio Preto Eireli EPP. Valor: R$ 78.814,68. 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, 21.10.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do 
SeMAE.  
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NOTIFICAÇÃO 23050/2022
FICA NOTIFICADA(O): EMAIS URBANISMO SJRP 19 EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARI ENDEREÇO: AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 
- PRESIDENTE Nº: 3631 Compl.: SALA 19 Bairro: DÉBORA CRISTINA - 
COND. CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15093215 INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL / CADASTRO: 3246720 PFJ: 1308104 CPF/CNPJ/RG: 
19469919/0001-57 De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º 
inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS 
Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta 
Notificação, o abaixo relacionado: MOTIVOS: Adequar empreendimento para 
que os resíduos gasosos, fumaças, gases, poeiras ou qualquer estado de 
matérias provenientes atividades industriais, comerciais, residenciais, não 
venha poluir a atmosfera. LEI VIGENTE: Artigo 2.º, § 1.º e 2.º da Lei Municipal 
n.º2268/1978. PRAZO: 15 dia(s). NÃO CUMPRIMENTO: Multa de 50 UFM (x1 
R$3.464,50). OBSERVAÇÃO: AUMENTAR O NÚMERO E A FREQUENCIA 
DOS CAMINHÕES “PIPA” PARA UMECTAR TODOS LOCAIS EM “TERRA 
CRUA” DO EMPREENDIMENTO “COMPLEXO EPLENUM” LOCALIZADO 
NA AV. JOSÉ VITTA MEDINA - MARGINAL DA BR-153, ENTRE OS FINAS 
DAS AVENIDAS JOSÉ MUNIA E ANÍSIO HADDAD, AFIM DE ENCERRAR 
OS INCOMODOS À VIZINHANÇA. ATENÇÃO: Fica Vossa Senhoria ciente 
que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, 
o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades impostas pela legislação 
vigente. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas EDSON FRANCISCO 
DA SILVA JUNIOR. Publica-se a referida Notificação uma vez que o envio 
da mesma foi feito via e-mail do requerente, de modo que a confirmação do 
recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 1328/2022

FICA ADVERTIDA(O): MANOEL GOMES MARTINS COMPROMISSÁRIO: 
ENDEREÇO: R. ITANHAÉM Nº: 46 COMPL.: BAIRRO: ANCHIETA - VILA 
CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15050340 INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL / CADASTRO: 307696000 PFJ: 82946 CPF/CNPJ/RG: 
IRREGULARIDADES A empresa em epígrafe não cumpriu a Notificação 
nº 22413, deixando de realizar as adequações ambientais necessárias à 
prática das suas atividades econômicas, razão pela qual lavra-se a presente 
ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir: MOTIVO: Há a necessidade 
da supressão ou poda de árvore(s) de vosso imóvel, devido a risco de queda, 
comprometimento ou incompatibilidade da árvore com a vizinhança. O 
proprietário deverá executar o serviço. 3º Reincidência. CAPITULAÇÃO: 
Art. 79 da LM nº 13031/2018 e Art.1º, 2º e 10º Dec. nº 18301/2019. BASE 
DE CÁLCULO: 10 UFM. VALOR R$ 5.543,20. Do exposto, fica a empresa 
ADVERTIDA a realizar no prazo de 30 dia(s) a partir do recebimento desta, 
a(s) exigência(s) supra(s). Extinto o prazo, sem que seja atendida à presente, 
estará sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará 
de Funcionamento e Lacração do estabelecimento. Assinada pelo(a) Agente 
Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS MARINO, uma vez que ocorreu 
a devolução da missiva, acusando “NÃO PROCURADO” pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 
79339940 6 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 1355/2022
FICA ADVERTIDA(O): FABRICIO ASSIS ANGELO 39635382871 
Compromissário: Endereço: R. DARIO MATHEUS FELIX Nº: 590 Compl.: 
Bairro: ITAPEMA - JD. Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15045337 
Inscrição Municipal / Cadastro: 3822050 PFJ: 1714578 CPF/CNPJ/
RG: 42409462/0001-07. IRREGULARIDADES: A empresa em epígrafe 
não cumpriu a Notificação nº 22730, deixando de realizar as adequações 
ambientais necessárias à prática das suas atividades econômicas, razão 
pela qual lavra-se a presente. ADVERTÊNCIA nos seguintes termos a 
cumprir: MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente os resíduos 
gerados no empreendimento. Informar a destinação final desses resíduos 
1º Reincidência. CAPITULAÇÃO: Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, 
inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002. BASE DE 
CÁLCULO: 126 UFM VALOR R$ 17.461,08 OBSERVAÇÃO: APRESENTAR 
COMPROVANTE DESCARTE RESIDUOS GERADOS NA EMPRESA (FIOS, 
PEÇAS, SUCATAS E QUAISQUER OUTROS). Do exposto, fica a empresa 
ADVERTIDA a realizar no prazo de 30 dia(s) a partir do recebimento desta, 
a(s) exigência(s) supra(s). Extinto o prazo, sem que seja atendida à presente, 
estará sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará 
de Funcionamento e Lacração do estabelecimento. Assinada pelo(a) Agente 
Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma vez que ocorreu 
a devolução da missiva, acusando “NÃO PROCURADO” pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 
79340062 5 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 1379/2022
FICA ADVERTIDA(O): V B COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS EIRELI 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: R. BERNARDINO DE CAMPOS Nº: 
2349 COMPL.: BAIRRO: MACENO - VILA CIDADE: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15060010 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3824730 
PFJ: 1715576 CPF/CNPJ/RG: 42406495/0001-01. IRREGULARIDADES: 
A empresa em epígrafe não cumpriu a Notificação nº 21175, deixando de 
realizar as adequações ambientais necessárias à prática das suas atividades 
econômicas, razão pela qual lavra-se a presente ADVERTÊNCIA, nos 
seguintes termos a cumprir: MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente 
os resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação final desses 
resíduos. CAPITULAÇÃO: Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei 
Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002. BASE DE CÁLCULO: 
126 UFM VALOR R$ 8.730,54. Do exposto, fica a empresa ADVERTIDA a 
realizar no prazo de 15 dia(s) a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) 
supra(s). Extinto o prazo, sem que seja atendida à presente, estará sujeita as 
penalidades cabíveis, podem ocorrer a Cassação do Alvará de Funcionamento 
e Lacração do estabelecimento.  Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
MARILENE ANTUNES FERNANDES, uma vez que ocorreu a devolução 
da missiva, acusando “MUDOU-SE” pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79340118 9 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52082/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL: EDUARDO JOSE FRIAS PASCHOAL 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. ALBERTO ANDALÓ - DR Nº: 3564 
COMPL.: BAIRRO: CENTRO - BAIRRO CIDADE: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15015000 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 100102000 
PFJ: 253398 CPF/CNPJ/RG: 104537278-16 / 14564044-(SSP). RELATÓRIO 
DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: O infrator acima qualificado deixou de 
atender a Notificação nº 22646 de 20/07/2022 referente o(a) A exploração de 
qualquer meio de publicidade depende de Licença de Publicidade, previamente 
emitida pela municipalidade., infringindo o(a) Art. 93 da LC nº 650/2021 sujeito 
a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE CAPITULAÇÃO: ART. 101 LC 
Nº 650/2021. BASE DE CÁLCULO: 10 UFM. MULTA: R$ 692,90 (seiscentos 
e noventa e dois reais e noventa centavos). OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO: 
FLAGRANTE EM 26/09/2022. O pagamento da multa imposta não isenta o 
infrator de regularizar o acima mencionado, sob pena de aplicação de multa de 
reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas administrativas e judiciais 
cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado intimado 
a recolher o débito no montante acima discriminado, no prazo abaixo, ou 
optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme os termos dos artigos 19 
e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo para pagamento ou para 
impugnação deste Auto de Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, 
contados da CIÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 
588/2019. b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei 
Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da notificação da lavratura do Auto de Infração 
e desde que não haja Impugnação; II – de 35% (trinta e cinco por cento), 
se apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou da ciência 
da decisão proferida em Reexame Necessário, se não interposto Recurso 
Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntário, 
ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, e até o prazo de 
30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pelo Secretário 
Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar o pagamento 
do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia 
de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: https://cidadao.
riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_dam.php. d) Em 
não havendo apresentação de defesa ou a quitação do débito decorrente 
deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida ativa, com posterior 
execução fiscal. Assinado pelo(a) Agente Fiscal de Posturas JANE ADRIANA 
MORETTI, uma vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, sob o número de registro do AR: BR 79340081 5 BR, 
acusando “RECUSADO”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22855/2022
FICA NOTIFICADA(O): GIULIANNA ALTIMARI COMPROMISSÁRIO: 
ENDEREÇO: R. JOÃO BASSITT Nº: 282 COMPL.: ELIZABETH BAIRRO: 
SORAIA - JD. CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15075110 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 409244000 PFJ: 1711701 
CPF/CNPJ/RG: 823857501-04 / 1144177-1(SSP). De acordo com a Lei 
Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo 
mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo 
estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: 
MOTIVO: Há a necessidade da supressão ou poda de árvore(s) de vosso 
imóvel, devido a risco de queda, comprometimento ou incompatibilidade 
da árvore com a vizinhança. O proprietário deverá executar o serviço. 1ª 
Reincidência. LEI VIGENTE: Art. 79 da LM nº 13031/2018 e Art.1º, 2º e 
10º Dec. nº 18301/2019. PRAZO: 15 dia(s). NÃO CUMPRIMENTO: Multa 
de 10 UFM (x2 R$1.385,80). OBSERVAÇÃO: EXECUTAR A SUPRESSÃO 
DAS 02 ÁRVORES NO IMÓVEL RUA JOÃO BASSITT, 282, NO PRAZO 
ACIMA ESTABELECIDO, SOB PENA DE MULTA EM REINCIDÊNCIA. 
ATENÇÃO: Fica Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da presente 
NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes 
penalidades impostas pela legislação vigente. Assinada pelo(a) Agente 
Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS MARINO uma vez que ocorreu a 
devolução da missiva, Motivo “NÃO PROCURADO” pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79339929 
5 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22951/2022
FICA NOTIFICADA(O):EDUARDO JOSE FRIAS PASCHOAL 
COMPROMISSÁRIO: ENDEREÇO: AV. ALBERTO ANDALÓ - DR Nº: 3564 
COMPL.: BAIRRO: CENTRO - BAIRRO CIDADE: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15015000 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 100102000 
PFJ: 253398 CPF/CNPJ/RG: 104537278-16 / 14564044-(SSP). De acordo 
com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) 
Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no 
prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: 
MOTIVO: A exploração de qualquer meio de publicidade depende de 
Licença de Publicidade, previamente emitida pela municipalidade. 1º 

Reincidência. LEI VIGENTE: Art. 93 da LC nº 650/2021. PRAZO: 0 dia(s). 
NÃO CUMPRIMENTO: Multa de 10 UFM (x2 R$1.385,80). OBSERVAÇÃO: 
Providenciar licenciamento do engenho publicitário (fachadas, totens e 
afins), adequando-o conforme legislação municipal. PROTOCOLAR CÓPIA 
na Secretaria: documentação para Licenciamento de Publicidade (https://
cidadao.riopreto.sp.gov.br/ > Protocolos >Serviços: Licença de Publicidade). 
ATENÇÃO: Fica Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da presente 
NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes 
penalidades impostas pela legislação vigente. Assinada pelo(a) Agente Fiscal 
de Posturas JANE ADRIANA MORETTI   uma vez que ocorreu a devolução 
da missiva, Motivo “RECUSADO” pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79340081 5 BR.
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0518 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “AUTORIZAÇÃO EXECUÇÃO SOM 
E MÚSICA “2ª EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS” - 22 E 23/10/2022.”, 
PROTOCOLO: 2022000306248, A PEDIDO DE: FARIA VEICULOS LTDA, 
CNPJ/CPF: 01869253/0002-40; DATADA EM: 11/10/2022, localizada na 
AV. JOSÉ MUNIA, Nº 4760 - NOVA REDENTORA - JD. CEP: 15090-045; 
CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP.  Em atenção ao protocolo acima 
referenciado, informamos que nada temos a opor quanto a execução de som 
e música no evento denominado “2ª EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS”, 
a ser realizado nos dias 22 e 23 de outubro de 2022, na edificação situada 
na Av. José Munia, nº 4760 – Jd. Nova Redentora, sob responsabilidade 
da empresa FARIA VEICULOS LTDA., de Inscrição Municipal nº 119.697/0 
e CNPJ nº 01.869.253/0004-01, com sede no mesmo endereço, desde 
que respeitadas a exigências das legislações a seguir elencadas: Lei 
Complementar nº 650/2021, no que se refere à perturbação do sossego 
público e não afixação de nenhum tipo de objeto nos mobiliários públicos 
e/ ou árvores, conforme Lei Municipal nº 10219/2008 e 13031/2018; Lei 
Complementar nº 217/2005, que regra a execução de som e música: Art. 
1º, § 2º – É proibida a execução de música por radiodifusão, ao vivo, 
ou por qualquer outro meio, em calçadas e recuos; Norma ABNT/NBR 
10.151:2019: quanto aos limites estabelecidos na execução de som e 
música; e  “Art. 2º será permitida a execução de sons, nos termos do disposto 
no caput do artigo anterior, nos seguintes horários e dias: I - até 23:00 
horas de domingo à quarta-feira; II – até 24:00 horas às quintas-feiras; 
III – até 01:00 hora às sextas-feiras, sábados e véspera de feriados; 
Armazenamento, depósito e destinação correta dos resíduos gerados, 
conforme a Lei Complementar nº 650/2021, Lei Municipal nº 6499/1996. 
Ficam obrigados a, imediatamente após o término do evento, proceder 
à limpeza dos bens privados localizados em seu entorno, no raio de 100 
metros, conforme Lei Complementar nº 650/2021 e o disposto na emenda nº 
47, da Lei Orgânica do Município, e do Decreto nº 16779/2013. Neste sentido, 
a autorização do uso, da circulação e permanência nas vias públicas deverá 
ser solicitada à Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Segurança. 
Importante pontuar que, a autorização dessa Secretaria está condicionada 
as demais Secretarias, principalmente ao Alvará de Funcionamento junto a 
Secretaria Municipal da Fazenda, se necessário, e das demais Secretarias, 
tais como: Cultura, Esporte, Saúde e Educação. Publica-se o referido Ofício 
uma vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente e a respectiva 
resposta foi efetivada via e-mail do requerente, de modo que a confirmação 
do recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0527 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “AUTORIZAÇÃO EXECUÇÃO SOM E 
MÚSICA - EVENTO: “NA GRINGA” NO DIA 22/10/2022.”, PROTOCOLO: 
2022000315511, A PEDIDO DE: ANDERSON SILVA RAMOS, CNPJ/CPF: 
30706388/0001-01 ; DATADA EM: 17/10/2022, localizada na RUA JOSÉ 
CALIL FAIÇAL, 921 - SÃO MARCOS, JD., CEP: 15081-340; CIDADE: SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, 
informamos que nada temos a opor quanto a execução de som e música no 
evento denominado “NA GRINGA”, a ser realizado no dia 22 de outubro 
de 2022, na edificação situada na Av. Alfredo Folchini / João Neves, s/
nº - Entre os motéis Divine e Dorato - Zona Rural, sob responsabilidade 
do(a) Sr(a). ANDERSON SILVA RAMOS, CPF nº 361.545.408-17, RG nº 
43.086.730-X-SSP/SP, contato (17) 98210-3400 (Sigmar), com início as 
23:00 horas e término conforme determinação dos Decretos Municipais em 
vigência nas datas estabelecidas, desde que respeitadas a exigências das 
legislações a seguir elencadas: Lei Complementar nº 650/2021, no que se 
refere à perturbação do sossego público; Lei Complementar nº 217/2005, 
que regra a execução de som e música: Art. 1º, § 2º – É proibida a execução 
de música por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro meio, em 
calçadas e recuos; Norma ABNT/NBR 10.151:2019: quanto aos limites 
estabelecidos na execução de som e música; e  “Art. 2º será permitida a 
execução de sons, nos termos do disposto no caput do artigo anterior, nos 
seguintes horários e dias: I - até 23:00 horas de domingo à quarta-feira; 
II – até 24:00 horas às quintas-feiras; III – até 01:00 hora às sextas-feiras, 
sábados e véspera de feriados; e Armazenamento, depósito e destinação 
correta dos resíduos gerados, conforme a Lei Complementar nº 650/2021,  
Lei Municipal nº 6499/1996. Caso seja necessário, a autorização do uso, 
da circulação e permanência nas vias públicas deverá ser solicitada 
à Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Segurança. Ainda, 
orienta-se solicitar Autorização dos Órgãos de Segurança Pública, 
particularmente, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar. Importante pontuar 
que, a autorização dessa Secretaria está condicionada as demais Secretarias, 
principalmente ao Alvará de Funcionamento junto a Secretaria Municipal 
da Fazenda, e se necessário, das demais Secretarias que gerenciam os 
locais do evento, tais como: Esporte, Cultura, Saúde, Educação. Publica-se 
o referido Ofício uma vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente 
e a respectiva resposta foi efetivada via e-mail do requerente, de modo que a 
confirmação do recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0529 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO 
DA NOTIFICAÇÃO 22651.”, PROTOCOLO: 2022000290387, A PEDIDO 
DE: MARIA APARECIDA SENA DE MEIRELLES, CNPJ/CPF:252902338-73; 
DATADA EM: 18/10/2022, localizada na RUA JOÃO PEDRO GASPARO, 197, 
QD 17, LT 10, LOT SETPARQUE AVENIDA 2, CEP: 15045-643; CIDADE: 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, 
segundo informação fiscal, informamos o seu INDEFERIMENTO, pois em 
virtude de não ser encontrado / localizado o responsável pela empresa, o 
proprietário do imóvel responde solidariamente pelo dano ambiental. É 
necessário a apresentação de Alvará e documentos da empresa / causador 
dos danos tanto no presente endereço quanto, conforme alegado, no outro. 
Por fim, fica vedada a poluição ambiental e atividade empresarial no endereço 
da irregularidade, ou seja, na rua João Pedro Gasparo, Lot Setparque Avenida 
2, pois não há empresa constituída e registrada neste endereço. Publica-se 
o referido Ofício uma vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente 
e a respectiva resposta foi efetivada via e-mail do requerente, de modo que a 
confirmação do recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0530 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “ENTREGA DE DOCUMENTOS 
VIA EMAIL, REFERENTE NOTIFICAÇÃO 22917”, PROTOCOLO: 
2022000304594, A PEDIDO DE: 2022 PLATZ EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO SPE LTDA. DATADA EM: 18/10/2022, localizada na AV 
PRES JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 2000 - JARDIM TARRAF 
II, CEP: 15092-415; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. Em atenção 
ao protocolo acima referenciado, segundo informação fiscal, encontra-se 
incompleta, pois mostra apenas o CTR dos caminhões da obra, mas não 
informa a destinação dos resíduos despejados. A empresa deve apresentar 
CTR com carimbo do local de despejo dos resíduos da obra citada. Publica-se 
o referido Ofício uma vez que o supracitado protocolo foi aberto digitalmente 
e a respectiva resposta foi efetivada via e-mail do requerente, de modo que a 
confirmação do recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0531 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO DE LICENÇA 
PUBLICIDADE.”, PROTOCOLO: 2022000167980, A PEDIDO DE: MR 
LASER SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA, CNPJ/CPF:23668109/0001-05; 
DATADA EM: 18/10/2022, localizada na AV JOSÉ MUNIA, 4610, LOJA 03 - 
JARDIM VIVENDAS, CEP: 15090-500; CIDADE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/
SP. Em atenção ao protocolo acima referenciado, segundo informação fiscal, 
anunciamos o seu indeferimento, haja vista que os documentos apresentados 
não atendem as exigências para o licenciamento das publicidades da empresa, 
conforme Lei Complementar 650/2021. Neste sentido, o licenciamento deve 
contemplar todas as publicidades da empresa, de modo que o requerente 
deve incluir a Fachada total (não apenas os letreiros), bem como os seguintes 
documentos: FOTO MONTAGENS OU FOTOS DO LOCAL (PELO MENOS 
1 LATERAL E 1 FRONTAL) DE TODAS AS PUBLICIDADES; PROJETO DE 
INSTALAÇÃO COM DIMENSÕES E ÁREAS CARACTERIZANDO CADA 
PUBLICIDADE; DEVEM ESTAR LEGÍVEIS; MEMORIAL DESCRITIVO DE 
CADA PUBLICIDADE LICENCIADA E CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO QUANDO HOUVER; DEVE CONSTAR OS RESPONSÁVEIS 
PELA EMPRESA, COMPROVANDO ASSIM, A LOCAÇÃO DO IMÓVEL; 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) ASSINADA PELO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO ATUALIZADA E DEVIDAMENTE RECOLHIDA 
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INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PROJETO E TAMBÉM INSTALAÇÃO. 
Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos votos de apreço 
e consideração. Publica-se o referido Ofício uma vez que o supracitado 
protocolo foi aberto digitalmente e a respectiva resposta foi efetivada via 
e-mail do requerente, de modo que a confirmação do recebimento se dará 
por este meio Oficial.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Ecco Spotti Engenharia LTDA
Vimos por meio desta, informar que para que possamos efetuar a restituição do 
valor pago a maior solicitamos a apresentação de documento comprobatório 
que a empresa Trevão Rio Preto Comércio de Peças Ltda, é compromissária 
ou a apresentação dos dados bancários da empresa Ecco Spotti Engenharia.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a 
inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a outras instituições de 
proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a 
mesma voltou por motivo de “ Não Existe o Número”, na data  19,21,23/09/2022
São José do Rio Preto, 21 de outubro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Luiz Gottardi Junior
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de 
pagamento de Auto de Infração (div 379) vencimento em 03/08/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a 
inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a outras instituições de 
proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e 
a mesma voltou por motivo de “ Não Procurado”, na data  09,13,15/09/2022
São José do Rio Preto, 21 de outubro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Ronaldo Drago Stivaleli
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de 
pagamento de Auto de Infração Covid (div 459) vencimento em 05/01/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a 
inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a outras instituições de 
proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a 
mesma voltou por motivo de “Não Existe o Número”, na data  05,07/10/2022
São José do Rio Preto, 21 de outubro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Rosa Maria Zanardi
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência 
de pagamento de Multa sobre Propriedade Urbana (div 17) vencimento em 
08/11/2017.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a 
inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a outras instituições de 
proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e 
a mesma voltou por motivo de “ Não Procurado”, na data  19,21,23/09/2022
São José do Rio Preto, 21 de outubro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – PROTOCOLOS DEFERIDOS 
(17/10 A 21/10/2022)

PROTOCOLO REQUERENTE

10496-22-SJP-HAB ADRIANO DE SOUZA FLOR ZAMONARO

10460-22-SJP-HAB ADRIANO SOUZA FLOR ZAMONARO

10677-22-SJP-HAB ALDEMIR SILVA REIS

1030-22-SJP-ALV ALOISIO OSVALDO DA SILVA

9016-22-SJP-HAB ALOISIO OSVALDO DA SILVA, MARIA HELENA DE 
OLIVEIRA DA SILVA

11618-22-SJP-VIA AMANDA BATISTA TONELLI

11617-22-SJP-VIA AMANDA BATISTA TONELLI

5432-22-SJP-HAB ANDRE LUIZ DE JOÃO

5431-22-SJP-ALV ANDRE LUIZ DE JOÃO

11056-22-SJP-HAB ANDRE LUIZ MORELATO

9262-22-SJP-ALV ANGELA APARECIDA RODRIGUES

11752-22-SJP-HAB ANGELITA FLAUZINO PEREIRA

10396-22-SJP-SUB ANTONIO AFONSO GUIRRO

7116-22-SJP-ALV ANTONIO AFONSO GUIRRO

6704-22-SJP-ALV ANTONIO DE MORAES MAHKOUL

10907-22-SJP-ALV ANTONIO MARCELO BREANZA

10897-22-SJP-HAB ANTONIO MARCELO BREANZA

11681-22-SJP-HAB APARECIDO IRINEU AVEIRO

11640-22-SJP-HAB APARECIDO IRINEU AVEIRO

10998-22-SJP-HAB ARNALDO CECCONI FILHO, R...

9267-22-SJP-HAB ARNALDO NOGUEIRA BORGES

10510-22-SJP-ALV BARBARA LANIA PEREIRA

11471-22-SJP-ALV BRENDA CRISTINA FARIA

11413-22-SJP-EDI BRUNA PEREIRA ZUCOLO

11412-22-SJP-EDI BRUNA ZUCOLO

2022000290725 BUCK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

11719-22-SJP-HAB CARLOS DE OLIVEIRA FRANÇA, ELAINE CRISTINA 
RODRIGUES

9641-22-SJP-ALV CARLOS SERGIO ARANTES

12014-22-SJP-VIA CARMEM SILVIA GONZALEZ DOS SANTOS

12018-22-SJP-VIA CARMEM SILVIA GONZALEZ DOS SANTOS

8891-22-SJP-ALV CLAUDETE APARECIDA LACER...

11355-22-SJP-SUB CLAUDETE APARECIDA LACERDA

8891-22-SJP-ALV CLAUDETE APARECIDA LACERDA

11544-22-SJP-ALV CRISTIAN ANTONIO DE ALMEIDA, SIMONE MARIA 
DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA

9343-22-SJP-ALV DANIEL RICHARD RAMOS GONÇALVES

11609-22-SJP-ACE DE PAULA& ALCANTARA MATERIAIS ELETRICOS 
E HIDRAULICOS LTDA

11039-22-SJP-HAB DIRCEU ANTONIO SIQUEIRA DE BARROS

10976-22-SJP-ALV DOLORES DE JESUS GALISTEU, EDILENE 
ROSANA GALISTEU, ANTONIO ROBERTO 
GALISTEU, ELISABETE APARECIDA GALISTEU

8044-22-SJP-HAB EDNEI DE JESUS BRAGA

9740-22-SJP-GER EDSON TARRAF JUNIOR

11327-22-SJP-VIA EDUARDO RODRIGO MORELATO

11336-22-SJP-HAB EDUARDO RODRIGO MORELATO, MARCELA DA 
SILVA MORELATO

11328-22-SJP-HAB EDUARDO RODRIGO MORELATO, MARCELA DA 
SILVA MORELATO

11333-22-SJP-ALV EDUARDO RODRIGO MORELATO, MARCELA DA 
SILVA MORELATO

11236-22-SJP-HAB EDVALDO LUJAN, ROSANA PESSOPANE PEREIRA 
LUJAN

10830-22-SJP-ALV ÉLCIO DOMINGUES JÚNIOR

10115-22-SJP-ALV ELISAMARA SERROTTI, ELIZANDRA SERROTTI

11069-22-SJP-HAB ELISLENE SANCHES PAREDERO

11348-22-SJP-HAB ELIZEU RODRIGUES DOS SAN...

10841-22-SJP-HAB ELIZEU RODRIGUES DOS SANTOS

10930-22-SJP-VIA ELZO JOSÉ SANTANA, FLAVIA PERPETUA DE 
ALMEIDA SANTANA

11123-22-SJP-ALV ELZO JOSÉ SANTANA, FLAVIA PERPETUA DE 
ALMEIDA SANTANA

11530-22-SJP-ALV EMILY GABRIELE ESTIVANELI FRANCISCO

5233-22-SJP-ALV EVANDRO CARLOS CARNASSA

8491-22-SJP-ALV EVANDRO JORGE FERREIRA ROCHA

11751-22-SJP-VIA FABIANO RODRIGO SPILER

10360-22-SJP-HAB FABIO BARBOSA DE ANDRADE, JESSICA DE 
SOUSA SANTOS CARDOSO

9915-22-SJP-HAB FABIO HENRIQUE CAMARGO MORENO

5251-22-SJP-ALV FABIO HENRIQUE CAMARGO MORENO

2022000293193 FDE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA

11611-22-SJP-ALV FERNANDA JULIO LEVA MAGRIA

11627-22-SJP-VIA FERNANDA JULIO LEVA MAGRIA

8327-22-SJP-HAB FERNANDO DE SOUZA SILVA

11665-22-SJP-VIA GAIOLA DE OURO ADMINISTR...

11071-22-SJP-HAB GEOVANIO OLIVEIRA RIBEIR...

11633-22-SJP-ALV GERALDO SILVESTRE SILVA JUNIOR, GILMARA 
SANT ANA SILVESTRE SILVA

1483-22-SJP-ACE GILBERTO APARECIDO PASSARIM

11255-22-SJP-HAB HEDIO WILSON DA SILVA

11119-22-SJP-HAB HELIO SHIMOKOMAKI

11062-22-SJP-ALV HELIO SHIMOKOMAKI

10556-22-SJP-HAB HIAGO FELIPE MAGELA SILVA COELHO

11124-22-SJP-ALV HIGOR EUGENIO DUARTE

11843-22-SJP-VIA IMPERIAL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA

11845-22-SJP-VIA IMPERIAL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA

7728-22-SJP-ALV IVONEIDE ALVES LIMA

8945-22-SJP-ACE J D COMÉRCIO DE AUTOPEÇA...

10798-22-SJP-HAB JAIR MIGUEL DOS SANTOS, IGREJA PREFETICA 
DA CASA DE ORAÇÃO PARA AS NAÇÕES, MARIA 
JOANA LIMA DOS SANTOS

10923-22-SJP-HAB JESSÉ VICENT DA COSTA LIMA

11404-22-SJP-VIA JOÃO BATISTA ROMERO

11647-22-SJP-ACE JOÃO BATISTA ROMERO

11710-22-SJP-ALV JOAQUIM AJALAS BARBOSA

11127-22-SJP-HAB JOSÉ ALEXANDRE COMIM

11128-22-SJP-HAB JOSÉ HENRIQUE TANAMATI MONTESIN

11790-22-SJP-ALV JOSÉ MARIO BARBOSA

8389-22-SJP-HAB JOSÉ PAULO PONTELLI, MARIA APARECIDA 
DA SILVA, PAULO PONTELLI, MALU CRISTINI 
PONTELLI

8388-22-SJP-ALV JOSÉ PAULO PONTELLI, MARIA APARECIDA 
DA SILVA, PAULO PONTELLI, MALU CRISTINI 
PONTELLI

11332-22-SJP-VIA JOSÉ ROBERTO GIMENES

11331-22-SJP-VIA JOSÉ ROBERTO GIMENES

10557-22-SJP-HAB KATIA THAIS BOZZA DE MORAIS

11582-22-SJP-ACE KEITI BEATRIZ FEITOSA VIEIRA DE OLIVEIRA 
40529986850

9892-22-SJP-ALV KLEBER JOHNNY PEREIRA

8704-22-SJP-ACE L.G. LIMA EMPREENDIMENTO...

11948-22-SJP-VIA LARA MOREIRA DOMINGOS OLIVEIRA

11080-22-SJP-HAB LARISSA CRISTINA SENIGALI BOSSA

2022290725 LAVORO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

10816-22-SJP-ALV LEANDRO MIGUEL DE OLIVEIRA

11297-22-SJP-HAB LEONARDO RAFAEL PALADINI

9807-22-SJP-SUB LEONILDO SNACHES FURLAN

11488-22-SJP-ALV LETICIA TAMARA ROCHA

11549-22-SJP-HAB LILIAN CRISTINA DA SILVA ABILIO

11537-22-SJP-VIA LILIAN CRISTINA DA SILVA ABILIO

11517-22-SJP-ALV LILIAN CRISTINA DA SILVA ABILIO

11666-22-SJP-ALV LUCAS ALEXANDRE GONÇALVES DE PAULA

11456-22-SJP-ALV LUCAS CARDOZO IEZZI

11869-22-SJP-VIA LUCAS ROBERTO CORREA BORGES

11217-22-SJP-ALV LUCAS VERGANI

11980-22-SJP-VIA LUCIANO MONTELEONE FRIGERIO

9689-22-SJP-EDI LUCIANO PEDRIN CARVALHO FERREIRA

9682-22-SJP-EDI LUCIANO PEDRIN CARVALHO FERREIRA

4748-22-SJP-HAB LUÍS ANTÔNIO LEITE

11639-22-SJP-HAB MARCELO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR, 
JAQUELINE RODRIGUES DE MOURA

11635-22-SJP-VIA MARCO AURELIO SOUZA PETINELLI

28 28 29

10653-22-SJP-EDI MARCOS DA SILVA TAKAHASI

9335-22-SJP-HAB MARCOS EDUARDO MECA

360-22-SJP-HAB MARCUS VINICIUS DE JESUS VITORINO

10815-22-SJP-HAB MARIA APARECIDA RONDANI

8281-22-SJP-ALV MARIANA DE FÁTIMA FERREIRA SANTOS

10899-22-SJP-HAB MARIANA FERNANDA DOS SAN...

10652-22-SJP-HAB MARLI PEDRO DE CELLES

182-22-SJP-APR MRV LXXXV INCORPORACOES ...

11398-22-SJP-HAB MURILO FERNANDES JARDIM FRONER

11350-22-SJP-VIA MURILO FERNANDES JARDIM FRONER

11396-22-SJP-ALV MURILO FERNANDES JARDIM FRONER

11395-22-SJP-HAB NEDIO VIAN

11234-22-SJP-HAB NELSON LUJAN

10116-22-SJP-AUT OSMAR PELOZO, OSVALDO PE...

11551-22-SJP-HAB OSWALDO FERNANDES NETO

11664-22-SJP-ALV PATIO MALL TRÊS MARIAS LTDA

11655-22-SJP-VIA PAULO CEZAR SANTOS SILVA

10675-22-SJP-ALV PAULO HENRIQUE TRUZZI MA...

11266-22-SJP-HAB PEDRO HENRIQUE FRASSATTO, GRAZIELE 
PEREIRA DE LIMA

10979-22-SJP-HAB PRISCILA ALVES PEREIRA P...

11449-22-SJP-ALV RAFAEL BRAGA BRANDALESE

10744-22-SJP-ALV RAFAEL FAVA PESSOA

11709-22-SJP-VIA RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA

11216-22-SJP-VIA RBR TELECOM SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI

11189-22-SJP-ALV RBR TELECOM SERVIÇOS DE TELEFONIA EIRELI

8991-22-SJP-ALV REGINA MAURA CORREA

10710-22-SJP-HAB REINALDO ZEFERINO RIBEIR...

10709-22-SJP-ALV REINALDO ZEFERINO RIBEIR...

11684-22-SJP-HAB RENAN PAUDA LIM

10719-22-SJP-ALV RENATA DA SILVA BARBOSA

9636-22-SJPHAB RENATO DURAES AVELINO

11476-22-SJP-VIA RICARDO CARDOSO DE CARVA...

11516-22-SJP-EDI ROBERVAL ALVES MAGALHAES

11516-22-SJP-EDI ROBERVAL ALVES MAGALHAES

11548-22-SJP-VIA ROSANA APARECIDA JESUS M...

11583-22-SJP-SUB RUBENS GOMES CAMACHO

2635-22-SJP-SUB RUBENS GOMES CAMACHO

11326-22-SJP-HAB RUI CARLOS DA SILVA

12011-22-SJP-VIA SANDRA HADAD ABILEL

4242-22-SJP-HAB SANDRA MARIA FIGUEIREDO

4241-22-SJP-ALV SANDRA MARIA FIGUEIREDO

4240-22-SJP-HAB SANDRA MARIA FIGUEIREDO

5762-22-SJP-HAB SANDRA R. I. BUENO CONSTRUÇÕES ME

3098-22-SJP-ALV SCHIAVETTO HOLDING LTDA

9865-22-SJP-HAB SERGIO GUIMARÃES CAMPANILE

9861-22-SJP-HAB SERGIO GUIMARÃES CAMPANILE

9863-22-SJP-ALV SERGIO GUIMARÃES CAMPANILE

10970-22-SJP-HAB SILVERIO BORIN NETO

11290-22-SJP-HAB TALITA MARQUES TEIXEIRA ...

11680-22-SJP-ALV TATIANE CRISTINE FERREIRA

11183-22-SJP-HAB THIAGO AUGUSTO DO AMARAL

11191-22-SJP-VIA THIAGO AUGUSTO DO AMARAL

11184-22-SJP-ALV THIAGO AUGUSTO DO AMARAL

11112-22-SJP-ACE TWO 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA

11207-22SJP-HAB VALTER LUÍS DE ALMEIDA

6060-22-SJP-HAB VANESSA SIMEI MATEUS

6057-22-SJP-HAB VANESSA SIMEI MATEUS

11444-22-SJP-AUT VERDDAD ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

9589-22-SJP-ALV VINICIUS GARCIA COSTA

9589-22-SJP-ALV VINICIUS GARCIA COSTA

11616-22-SJP-HAB WAGNER LUIS MARQUES DE CASTRO

11414-22-SJP-ALV WALISON MARQUES DE SOUZA, REBECA 
MORAES DA SILVA

11463-22-SJP-ALV WESLEY DE PAULA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – PROTOCOLOS 
INDEFERIDOS (17/10 A 21/10/2022)

PROTOCOLO REQUERENTE

5492-22-SJP-HAB JORGE PERPETUO DE SOUZA

12145-22-SJP-GER JH AZEVEDO EMPREENDIMENT...

11186-22-SJP-COP ROGERIO MARCO SECCHES

6448-22-SJP-VIA VANDERLEY GENUA ALONSO, ...

12108-22-SJP-BIC ISABEL CRISTINA DO NASCI...

12053-22-SJP-VIA NATALIA LARISSA VALENTIM...

12050-22-SJP-VIA NATALIA LARISSA VALENTIM...

12057-22-SJP-VIA NATALIA LARISSA VALENTIM...

11679-22-SJP-ACE ALEX SANDRO AGOS

10688-22-SJP-ALV ALMIR ANDRÉ ISRAEL DE SO...

12081-22-SJP-VIA LAILA DI PATRIZI

11931-22-SJP-VIA WANDERLEY DALLAR MELINO ...

11763-22-SJP-ACE ALUIZIO DE PAIVA ROSSI

12058-22-SJP-VIA NATALIA LARISSA VALENTIM...

12054-22-SJP-VIA NATALIA LARISSA VALENTIM...

12056-22-SJP-VIA NATALIA LARISSA VALENTIM...

12051-22-SJP-VIA NATALIA LARISSA VALENTIM...

12059-22-SJP-VIA NATALIA LARISSA VALENTIM...

12055-22-SJP-VIA NATALIA LARISSA VALENTIM...

12052-22-SJP-VIA NATALIA LARISSA VALENTIM...

11079-22-SJP-ACE DENILSON CESAR MARZOCCHI

9090-22-SJP-ACE TABATA MARIA CAMPOS MORA...
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12022-22-SJP-GER CENTRO DE DIAGNOSTICO DE...

11704-22-SJP-ACE ARLEN DE ALMEIDA MURCIA

5321-22-SJP-ACE RAIA DROGASIL S/A

11822-22-SJP-VIA NATALIA LARISSA VALENTIM...

11372-22-SJP-ACE ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS ...

11958-22-SJP-VIA OSMAR CHRISPIM DE OLIVEI...

11479-22-SJP-COP HOSPITAL DR ADOLFO BEZER...

11992-22-SJP-BIC SANDRA CIONEIA LUCHETTA

11950-22-SJP-BIC DENILSON CESAR MARZOCCHI

11132-22-SJP-HAB BRUNA RODRIGUES DA FONSE...

11131-22-SJP-LCO MOISES CRISTIANO DE ALME...

11130-22-SJP-ALV MOISES CRISTIANO DE ALME...

11983-22-SJP-EDI MOISES CRISTIANO DE ALME...

11146-22-SJP-HAB JOSÉ ALVES GODOI

10706-22-SJP-ACE TAIMARA APARECIDA ROMAIN...

11498-22-SJP-ACE HAIFER AUTOMOTIVA LTDA

11646-22-SJP-ACE MARISA GARCIA BARROS LIE...

11579-22-SJP-ACE FAJ ALIMENTAÇÃO LTDA

11648-22-SJP-GER
BRENDA PAGLIONI BAPTISTA

11917-22-SJP-VIA IMPPER EMPREENDIMENTOS E...

10915-22-SJP-ACE AMANDA BATISTA TONELLI, ...

10004-22-SJP-ALV DROGARIA SÃO PAULO S.A.

10140-22-SJP-COP LUCAS CARDOSO IEZZI, BEA...

8746-22-SJP-ACE VALDIR FERRAZ DA CRUZ

11781-22-SJP-COP SOUZA COMERCIO DE AUTOPE...

11779-22-SJP-COP CALFER EMPREENDIMENTOS I...

12081-22-SJP-VIA CALFER EMPREENDIMENTOS I...

11727-22-SJP-COP DANIELA CARVALHO

11695-22-SJP-COP LETICIA CLARO RIBEIRO ZU...

11524-22-SJP-HAB GISELE FERNANDA SANTANA ...

11523-22-SJP-ALV GISELE FERNANDA SANTANA ...

11496-22-SJP-ACE MARISA GARCIA BARROS LIE...

11875-22-SJP-GER BRENDA PAGLIONI BAPTISTA

11299-22-SJP-ACE ANTONINO PASQUINI PARTIC...

11855-22-SJP-BIC SÉRGIO NOGUEIRA

11795-22-SJP-BIC TELEFONICA BRASIL S.A.

11832-22-SJP-BIC DEVAIR DIAS DOS SANTOS

11717-22-SJP-ACE DROGARIA SAO BENTO RIO P...

11561-22-SJP-PER LUIS EDUARDO PAZZOTI

11387-22-SJP-DIR PAULO NECCHI

11823-22-SJP-VIA NATALIA LARISSA VALENTIM...

11794-22-SJP-BIC DEVAIR DIAS DOS SANTOS

11797-22-SJP-BIC JOANA MARIA PRACONI REZE...

11811-22-SJP-BIC IVAN PEREIRA DA SILVA

10515-22-SJP-ACE NOKALT DEDETIZADORA E DE...

11778-22-SJP-VIA NATALIA LARISSA VALENTIM...

11238-22-SJP-COP JUMI PARTICIPAÇÕES LTDA.

Extrato da portaria nº 1011/22 de 16 de agosto de 2022, publicada em diário 
oficial em 19 de agosto de 2022, referente a SI 1011/22 CGCM/SMTTS; por 
determinação do Secretário de Trânsito, Transportes e Segurança, Sr. Amaury 
Hernandes, DECLARA-SE o SOBRESTAMENTO desta portaria com efeitos 
retroativos a 13 de outubro de 2022.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/
CORREGEDORIA/GCM

Edital

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | www.riopreto.sp.leg.br 
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OFICIO Nº 12/2022 
 
 
 
 

 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 

 

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

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

Gabinete da Presidência - Ver. PEDRO ROBERTO GOMES - PATRIOTA  
pedroroberto@riopreto.sp.leg.br - Tel. 3214-7764 / 3214-7765 
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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
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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 

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

ANDRÉ LUÍS SUMAN e KAMILA SILVA PEREIRA, sendo ELE filho de 
RÉGIS VLADIMIR SUMAN e de SONIA REGINA PALADINO SUMAN e ELA 
filha de JOSÉ RICARDO PEREIRA e de ANGELA REGINA SILVA PEREIRA;

ANILTON DOURADO VIEIRA e SUÉLEM CRISTINA DA SILVA FURQUIM, 
sendo ELE filho de ARESTIDES SOARES VIEIRA e de MARIA DOURADO 
VIEIRA e ELA filha de EDMILSON FURQUIM ALVES e de CÉLIA DA SILVA;

EDUARDO DAVI SILVA GERALDO e BEATRIZ OLIVEIRA DA COSTA, 
sendo ELE filho de ANTONIO CARLOS GERALDO e de ELISANGELA DOS 
SANTOS SILVA GERALDO e ELA filha de ROGERIO RENATO DA COSTA 
e de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA;

AILTON SOUZA DE OLIVEIRA e JUCELIA MOTA DE JESUS, sendo 
ELE filho de JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA e de GENÍ ARAGÃO DE 
SOUZA e ELA filha de ROQUE QUEIROZ DE JESUS e de MARIÊTA MOTA 
DE JESUS;

MARCELO VILERÁ JORDÃO MARTINS e GIOVANNA SILVA LOBANCO, 
sendo ELE filho de CARLOS ALBERTO JORDÃO MARTINS e de CLEILY 
PARACATU MARTINS e ELA filha de PEDRO LOBANCO JÚNIOR e de 
SILVIA MARIA DA SILVA LOBANCO;

ALEXANDER PAULA DE MORAES e JÉSSICA CRISTINA DE OLIVEIRA 
PERES, sendo ELE filho de ALEXANDRE DE MORAES e de VIVIANE 
SILVA DE PAULA MORAES e ELA filha de EUGENIO JESUS PERES e de 
ANDRÉA CANDIDO DE OLIVEIRA;

JOÃO VICTOR DOS SANTOS VALERETTO e ANA BEATRIZ RAIRA DA 
SILVA NASCIMENTO, sendo ELE filho de ADAIR ALEXANDRE VALERET-
TO e de DÉBORA CRISTINA DOS SANTOS VALERETTO e ELA filha de 
FABIANO CANDIDO DO NASCIMENTO e de DAIANE CARINE DA SILVA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum im-
pedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 2

Proclamas

Prefeitura Municipal de 
Mirassolândia

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE AS 13:00 DO DIA 11 DE NOVEM-
BRO DE 2022 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA NA RUA 
ANTONIO BATISTA RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA REALIZA-
DO O PROCESSO LICITATORIO 39/2022, NA MODALIDADE TOMADA DE 
PREÇOS 12/2022, DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA 
DO ESTADIO MUNICIPAL MARIANO SEDANO, DO MUNICIPIO DE MIRAS-
SOLANDIA, CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO DISPO-
NIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO, www.mirassolandia.sp.gov.
br - CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS - PREFEITA 
MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 19 DE OUTUBRO DE 2022.

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

EXTRATO DO CONTRATO ADM 74/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: INFODATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO - EIRELI
CNPJ sob nº 31.205.225/0001-08
OBJETO: Aquisição de material permanente e imobiliário destinado ao 
anfiteatro “Octávio Peresi”.

VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, 
com término na data da entrega final do objeto deste contrato, pelo período 
máximo de 12 meses.
VALOR TOTAL de R$ 10.990,00 (dez mil novecentos e noventa reais).

Monte Aprazível, 03 de outubro de 2022.

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal
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EXPO reserva série de atrações
à família neste fim de semana

EVENTO

A 59ª EXPO Rio Preto 
reserva uma série de atra-
ções para toda a família neste 
fim de semana. A programa-
ção de entretenimento do 
sábado (22), no Recinto de 
Exposições Alberto Bertelli 
Lucatto, reúne shows musi-
cais, performances artísticas, 
diversão para as crianças e 
possibilidades gastronômicas. 

Mais de 20 shows mar-
cam a feira, reunindo 
artistas regionais e 
grandes nomes

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

MUTIRÃO

2.920 motoristas de Rio Preto precisam 
renovar CNHs até 31 de outubro

Neste sábado (22) o Pou-
patempo realiza um mutirão 
para atender aos motoristas 
com CNH’s vencidas desde 
novembro e dezembro de 2021. 
Ao todo, são 9,8 mil vagas em 
todo o estado.  Para agilizar 
o atendimento, é importante 
realizar o agendamento prévio 
por meio do portal www.pou-
patempo.sp.gov.br, aplicativo 
Poupatempo Digital, totens 
de autoatendimento ou ainda 
pelo Assistente Virtual, o “P”. 

Segundo a assessoria de 
imprensa do Detran SP, em 
Rio Preto existem 2.920 CNHs 
que  precisam ser renovadas 
até o dia 31 de outubro deste 
ano. Esses números referem-se 
a documentos que venceram 
em novembro e dezembro de 
2021, mas ainda não foram 
regularizados. 

Neste ano, o espaço já aten-
deu cerca de 3 milhões de soli-
citações para renovar a habili-
tação, com apenas 1,2 milhão 
de forma presencial.  Em 2021, 
7 milhões de condutores de-
ram entrada na renovação da 
habilitação, sendo 4,5 milhões 
(65%) feitas de forma on-line. 

A organização destaca que 
a renovação simplificada deve 

ser feita preferencialmente 
nas plataformas digitais, tanto 
pela própria instituição quanto 
pelos canais do Detran.SP e 
sem necessidade de compare-
cimento nas unidades. Basta 
seguir o passo a passo do 
atendimento online, realizar o 
exame médico na clínica indi-
cada e aguardar o envio pelos 
Correios do novo documento 
ao endereço de cadastro. 

Os motoristas das catego-
rias C, D ou E precisam passar 
por exame toxicológico em la-
boratório credenciado pela Se-
cretaria Nacional de Trânsito 
(Senatran) com antecedência, 
pois o laudo poderá ser solici-
tado durante o exame médico. 
O teste é válido por dois anos 
e meio para menores de 70 
anos e tem a mesma validade 
da CNH para maiores de 70 

59ª EXPO reserva dezenas de atrações para a família neste fim de semana

A 59ª EXPO Rio Preto 
reserva uma série 
de atrações ; Rena-
to Teixeira encerra 
Festival de Viola 
no sábado e grupo 
Kombinados faz 
show para crianças 
no domingo

Daniela MANZANI

 
Para o público infantil, a EXPO 
preparou, a partir das 9h, um 
espaço especial com brinque-
dos como tobogãs e pula-pula, 
além de oficinas de escultura 
com bexigas e pintura facial. 

Um trenzinho fará passeios 
gratuitos todos os dias e perso-
nagens famosos dos desenhos 
animados circulam pelo recin-
to. A partir das 10h até à noite, 
as crianças poderão passear de 
trenzinho, totalmente gratuito. 
Às 18h será a vez da criançada 
se divertir com os personagens 
Hulk, Homem-Aranha, Ho-
mem de Ferro, entre outros. 

Mais de 20 shows marcam 
a feira, reunindo artistas da 
cena regional e grandes nomes 
da música popular, como Re-
nato Teixeira, que encerrará o 
2º Festival Nacional da Moda 
de Viola no sábado, às 21h. 
Além do festival, mais dois 
palcos terão atrações musicais: 
no restaurante Caboclão e no 
espaço de food trucks. 

Entre as atrações musicais 
dedicadas às crianças, o desta-
que fica para o show dos Kom-
binados, que será realizado no 
palco do Caboclão no domingo, 
às 10h. Com canções autorais 
que dialogam diretamente 
com o público infantil, o grupo 
passeia por diferentes gêneros 
musicais. 

A EXPO também sedia a 

feira de arte e artesanato Vila 
Criativa, promovida pelo Nú-
cleo de Economia Criativa da 
ACIRP (Associação Comercial 
de São José do Rio Preto), com 
diversas opções de presentes. 

A cultura popular é reve-
renciada na performance que 
o Duo Passarin apresenta nos 
dois últimos dias do evento. 
Formado pelos atores e mú-
sicos Glauco Garcia e Diego 
Guirado, o duo circula pelo 
recinto cantando e contando 
causos do imaginário popular 
do interior paulista. 

Feira de Adoção 
A Secretaria do Bem-estar 

Animal de Rio Preto marca 
presença na 59ª EXPO Rio 
Preto, com campanha de ado-
ção de animais vítimas de 
maus-tratos e atropelamentos. 
A ação acontece neste sábado, 
dia 22, das 9h às 16h. 

São cerca de 20 animais, 
entre filhotes e adultos. Para 
adotar, o interessado precisa 
ser maior de 18 anos, portar 
documento pessoal e compro-
vante de residência. Antes da 
adoção, é feita uma entrevista, 
para saber sobre a motivação 
para o ato e a rotina do tutor e 
da família. 

Os animais disponíveis es-
tão vacinados, vermifugados, 
microchipados e castrados, 
exceto os filhotes, que serão 
submetidos ao procedimento 
assim que atingirem a idade 
recomendada.

Stand up 
4 Amigos 
ganha mais 
três sessões

Um dos principais 
grupos de stand up come-
dy do país vai apresentar 
o espetáculo ‘4 Amigos’ 
na próxima sexta-fei-
ra, 28, em Rio Preto, no 
Teatro Paulo Moura. O 
anúncio provocou uma 
grande procura pelos 
ingressos, que esgotaram 
rapidamente. 

Diante do sucesso de 
público, a organização 
precisou aumentar mais 
três sessões da apresen-
tação de Dihh Lopes, 
Thiago Ventura, Afonso 
Padilha e Márcio Donato. 

Ingressos
Os ingressos estão à 

venda no site Ingresso 
Digital (www.ingressos-
digital.com), variando de 
R$ 60 a R$ 120. O horário 
da apresentação é as 21h, 
com sessões extras às 17h, 
19h e 23h. 

A proximidade entre 
os comediantes fica evi-
dente dentro e fora dos 
palcos. Além da quali-
dade individual de cada 
humorista, quando se 
juntam, a risada é ainda 
mais garantida. Os 4 se 
revezam no palco ao lon-
go do show. Os estilos 
únicos e muito bem defi-
nidos de cada comediante 
agregam qualidade e di-
versidade ao show.

anos. Outra opção é solicitar 
o rebaixamento de categoria 
também pelos canais digitais, 
inclusive durante a renovação 
simplificada. 

Renovação 
Para renovar a CNH, basta 

acessar o portal www.pou-
patempo.sp.gov.br ou o apli-
cativo Poupatempo Digital, 
clicar em Serviços > CNH > 

Renovação de CNH. Após con-
firmar ou atualizar os dados, 
o motorista agenda e realiza o 
exame médico na clínica indi-
cada pelo sistema. 

Quem exerce atividade re-
munerada ou optar pela inclu-
são do EAR na CNH também 
precisa passar por avaliação 
psicológica por profissionais 
credenciados. 

Com a aprovação nos exa-
mes, é necessário pagar a taxa 
de emissão e aguardar orienta-
ções via e-mail para acessar a 
CNH Digital, que tem a mesma 
validade do documento físico 
e fica disponível no aplicativo 
Carteira Digital de Trânsito 
(CDT). O código de segurança 
para acessar a CNH digital 
também pode ser consultado 
pelos canais eletrônicos do 
Poupatempo. 

Para evitar deslocamentos, 
a CNH física é enviada pelos 
Correios, no endereço indicado 
pelo motorista. 

A representante comercial 
Luana de Boni irá aproveitar 
para renovar o documento. “É 
sempre bom quando aconte-
cem esses mutirões. A gente 
vive na correria das demandas 
pessoais e profissionais e esses 
eventos nos ajudam a regulari-
zar a habilitação para que não 
ocorra problemas maiores”, 
disse.

A representante comercial Luana de Boni irá aproveitar para renovar o documento.

Morre Bussada, 
ex-goleiro 
campeão do 
Rio Preto EC

Morreu nesta ma-
drugada de sexta-feira 
(21) um dos ex-jogadores 
mais vitoriosos e caris-
máticos do Rio Preto Es-
porte Clube, o ex-goleiro 
Adilson Ladeia, o Bus-
sada, com 73 anos. Ele 
teve complicações após 
fazer um procedimento 
cirúrgico e não resistiu. 
No ano passado, Bussada 
foi homenageado por um 
grupo de torcedores. Lí-
der em campo, seguro e 
de excelente saída do gol, 
Bussada jogou por sete 
anos no Rio Preto e fez 
parte do grupo campeão 
do Torneio de Seleção 
para o Paulista de 1973. 
Eribelto Manoel Reino e 
Antonio Saraiva, o Minei-
ro, o levaram para o Ja-
caré em 1968, depois de 
se destacar no Botafogo 
da Vila Ercília. Assumiu 
a titularidade em 1970 e 
chegou às finais do Pau-
lista de 1971 com o técni-
co Carlos Alberto Silva. 
O velório será a partir das 
13 horas e o sepultamento 
às 17 horas, ambos no 
Jardim da Paz, em Rio 
Preto.

DE RIO PRETO

Família participa de competição de levantamento de peso
Uma família rio-preten-

se, formada pelo pai Adilson 
Zanchetta, a mãe Tatiane Es-
perandio, e os gêmeos Antony 
e Pietra, de seis anos, partici-
param de uma competição de 
levantamento de peso olímpico 

em Curitiba. Adilson, que é 
educador físico, ficou em tercei-
ro lugar no torneio após levan-
tar 130 quilos. “O levantamento 
de peso é um esporte olímpico 
e tem um caráter mundial. Na 
nossa cidade. Na nossa cidade 

ele é muito pouco difundido, 
mas com ascensão do cross-
fit, tivemos uma crescente”, 
afirmou Zanchetta. Tatiane 
comentou que costuma incenti-
var os filhos. “Eu até brinco que 
queria que minha filha fosse 

para a ginástica, pois era meu 
sonho de criança, porém não 
tinha turmas na idade dela na 
época e ela se apaixonou pelo 
levantamento de peso”, afir-
mou. As competições de levan-
tamento de peso olímpico fun-

cionam da seguinte forma: cada 
atleta tem três tentativas para 
levantar a maior quantidade de 
peso do exercício de arranco e 
de arremesso. A soma do maior 
peso levantado em cada exercí-
cio define a classificação final. 
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