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EM 5 DIAS

59ª Expo
movimenta 
R$ 8,1 mi em 
negócios

A Exposição de Animais de 
Rio Preto terminou domin-
go com um volume de ne-
gócios de R$ 8,17 milhões, 
segundo a organização. Em 
2019, foram R$ 7 milhões. 
CIDADES Pág.6

FERIADO

Limpeza de túmulos 
para dia de Finados
A Prefeitura de Rio Preto  informa que a reforma de 
túmulos nos cemitérios da cidade poderá ser feita 
até a próxima sexta-feira, dia 28. Após o prazo, 
trabalhos desse tipo só estarão liberados a partir 
do dia 3 de novembro. Já a limpeza superficial vai 
até dia 1 de novembro. CIDADES  Pág.4

ALTA DE 1,25%

Em 9 meses, Receita arrecada 
R$ 6,5 bi na região de Rio Preto

A delegacia da Receita Fe-
deral de Rio Preto arreca-
dou R$ 6.585,1 bilhões em 
contribuições entre janeiro 
e setembro. Em relação 

a 2021, o crescimento é 
de 1,25%. Ano passado, 
nos nove meses, foram R$ 
5.978,6 bilhões. O estado 
tem 18 regiões administra-

tivas. Rio Preto fica à frente 
de Alf /Guarulhos, São José 
do Campos, Araçatuba, Pre-
sidente Prudente e Franca. 
CIDADES  Pág.5

Apenas em setembro  foram recolhidos 
R$ 725 milhões contra R$ 685,1 no mes-
mo mês do ano passado. A Receita Fede-
ral de Rio Preto engloba 72 municípios.

CRF RIO PRETO

Detentas que 
fugiram ainda 
não foram  
recapturadas
Segundo a assessoria da 
SAP, nenhuma das cinco 
fugitivas foi recapturada até 
o momento. De acordo com 
a assessoria do Tribinual de 
Justiça de São Paulo, todas 
as reeducandas possuem 
condenações de, no máxi-
mo, 5 anos e 10 meses. Uma 
delas é presa provisória.            
CIDADES  Pág.4

RIO PRETO

Câmara 
aprova reabrir 
parcelamento 
a devedores

R$ 40 MILHÕES

Rillo pede para 
tirar urgência 
na votação de
empréstimo

A Câmara de Rio Preto 
aprovou por 16 votos pro-
jeto de lei complementar 
que cria um novo Programa 
de Pagamento Incentivado 
(PPI) da Prefeitura para que 
contribuintes devedores 
possam negociar seus débi-
tos. A proposta é de autoria 
do vereador Jorge Menezes 
(PSD) e agora segue para  
sanção ou veto do prefeito 
Edinho Araujo (MDB). 
POLÍTICA Pág.3

A pedido do vereador João 
Paulo Rillo (Psol) a Câmara 
derrubou solicitação para 
que projeto de Edinho que 
pretende contrair finan-
ciamento no valor de R$ 
40 milhões para obras de 
recape fosse votado em 
urgência na sessão desta 
terça-feira. Rillo diz que a 
proposta não traz locais e 
bairros que serão contem-
plados com valor milioná-
rio. POLÍTICA Pág.3

Catedral precisa de doações para reforma

NAVE MÃE

A Catedral de São José iniciou há 4 meses uma campanha para fazer caixa e concluir 
a reforma do telhado. São necessários R$ 400 mil. A obra começou há 15 dias e tem 
previsão de trocar 200 telhas e durar 60 dias. A empresa responsável é a Polizio 
Arquitetura e Engenharia Ltda, de Jales, que venceu a concorrência. As informações 
são do padre Deusdet Zanfolin. GERAL Pág.6

CAMPEÃO DO PARATAMBOR
O mirassolense Pedro Hen-
rique Cumba Sanches con-
quistou o bicampeonato 
na 15° Copa dos Campeões 
da Associação Brasileira 
do Cavalo Quarto de Milha 
(ABQM), neste último fim 
de semana, em Araçatuba.       
ESPORTES Pág.6

Novorizontino 
fará treino
aberto hoje 
na véspera de 
jogo decisivo 
no Brasileiro

FUTEBOL

ESPORTES  Pág.6

Hot Beach 
vai oferecer 
até 50% 
de desconto 
na entrada da 
Black Week

OLIMPIA

CIDADES   Pàg.5

OUTRA AÇÃO QUER 
ÔNIBUS GRÁTIS
Após ter enviado recomendação 
ao prefeito Edinho Araújo (MDB), 
agora o Defensor Júlio Tanone 
acionou a Justiça para exigir 
transporte coletivo gratuito na 
eleição em Rio Preto.
POLÍTICA Pág.2
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Eu voltei

Político só fica feliz quando tem mandato. A afirmação é 
mesmo verdadeira. Basta ver a empolgação do agora deputado 
estadual eleito Valdomiro Lopes (PSB). Fora dos holofotes 
políticos desde que deixou a prefeitura de Rio Preto em 2016, 
Vardo não obteve mais mandato, já que em 2018, devido a 
onda “bolsonaro” acabou derrotado na disputa como depu-
tado federal. Eleito neste ano para o terceiro mandato na 
Assembleia, mesmo sem ter assumido o ex-prefeito já mexe 
os pauzinhos. No último sábado, foi até Tanabi onde declarou 
apoio aos candidatos à prefeito e vice-prefeito. “Participei da 
convenção municipal para a escolha dos candidatos à prefeito 
e vice-prefeito, que são os meus amigos Xandão Alexandre 
Bertolini e o Du Coxinha. Esses são os nossos candidatos por 
uma Tanabi melhor”. Nova eleição para 28 de novembro vai 
definir o novo prefeito, após afastamento do titular Norair. 

Bicicletas 
O Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Mo-

bilidade Cicloviária, o deputado estadual reeleito Sebastião 
Santos (Republicanos), participou nesta terça-feira, 25, na 
Assembleia Legislativa, de reunião onde foram apresentadas 
novas ideias para segurança e infraestrutura do uso de bici-
cletas em todo o território Estadual. “Precisamos de políticas 
públicas para que esses projetos e ações se tornem reais. É 
preciso reunir todas as entidades pertinentes e criar meca-
nismos que possam abrir novas lacunas com as leis estaduais. 
Queremos que todos que são a favor venham debater conosco 
ideias e melhorias”, ressaltou Sebastião Santos. De acordo com 
uma pesquisa da Aliança Bike (Associação Brasileira do Setor 
de Bicicletas), no primeiro semestre de 2021 o país registrou o 
crescimento de 34,17% na venda de bicicletas, em comparação 
ao mesmo período do ano passado.

Corrupção
Durante agenda na manhã desta terça, 25, Tarcísio de 

Freitas disse ser necessário que a sociedade não deixe de lado 
a discussão sobre os escândalos de corrupção envolvendo o 
PT. O candidato pelo Republicanos ao governo de São Paulo 
afirmou ser vítima constante de fake news por parte do partido 
e alvo de uma campanha difamatória na televisão e nas mídias 
sociais. “Eu sou vítima de fake news do PT todos os dias”, 
disse durante um evento com o diretório municipal do PSDB. 
Essa atitude, segundo o candidato, se intensificou durante o 
segundo turno da eleição ao governo de São Paulo. O candidato 
comentou ainda que, atualmente, se relativiza os problemas 
do PT toda hora. “Hoje, por exemplo, é como se o mensalão, 
o petrolão, não tivessem existido.

Homem do agro
Outro que continua a pleno vapor, também reeleito, mas 

com mandato, é Itamar Borges (MDB). Costurando politica-
mente junto ao candidato ao governo de São Paulo Tarcísio 
de Freitas (Republicanos), Itamar matou saudade e retornou 
na segunda-feira, 24, a Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento, onde foi secretário. Ele participou da abertura oficial 
do Fórum Arranjos Produtivos Locais e Produtos Artesanais. 
“Trabalhamos muito para atender as demandas dos produto-
res artesanais e atualizar e simplificar a legislação do setor, 
que inibia o desenvolvimento da produção.Seguimos em frente 
trabalhando e contribuindo para um agro cada vez mais forte, 
sustentável e inovador”. 

Sem reeleição
Candidato do PT e mais votado no 1º turno, Lula reforçou 

em suas redes sociais que não buscará a reeleição em 2026 
caso seja eleito no próximo domingo (30). A fala ocorre a qua-
tro dias do 2º turno contra o atual presidente, Jair Bolsonaro 
(PL). "Eu se eleito serei um presidente de um mandato só. 
Os líderes se fazem trabalhando, no seu compromisso com 
a população", escreveu o petista, em seu Twitter. A fala não 
é uma novidade. Desde o início da campanha, em agosto, 
Lula tem dito que seu desafio será maior do que em 2002 
porque não pretende buscar um segundo mandato – que, 
se ocorresse, seria o seu quarto como presidente, junto das 
vitórias de 2002 e 2006.

Fake news
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) 

votou nesta terça-feira (25) por manter decisão do ministro 
Edson Fachin, que rejeitou o pedido do Ministério Público para 
suspender trechos da resolução do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) que busca agilizar a retirada de conteúdo com desinfor-
mação das redes sociais no período eleitoral. A resolução foi 
aprovada na sessão do TSE de quinta-feira (20). Entre outros 
pontos, prevê que o tribunal pode determinar que redes sociais 
e campanhas retirem do ar, em até duas horas, links com "fake 
news".

DHOJE ELEIÇÕES 2022
redacao@dhojeinterior.com.br

Divulgação

Divulgação

Divulgação

DOMINGO DE ELEIÇÃO

Defensoria ajuíza 2ª ação para 
prefeitura dar ônibus grátis

Após ter enviado recomenda-
ção ao prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) na última semana, 
o Defensor Público Júlio Ta-
none acionou a Justiça na 
segunda-feira, 24, para exigir 
a isenção da tarifa do trans-
porte coletivo de Rio Preto no 
próximo domingo. 30, data 
do segundo turno das elei-
ções no país. A ação já tra-
mita na 2ª Vara da Fazenda 
Pública de Rio Preto. 
O pedido, por meio judicial, 
é o segundo feito para forçar 
Edinho a conceder a gratui-
dade. Conforme o Dhoje In-
terior mostrou em reporta-
gem, o vereador João Paulo 
Rillo que preside o Psol Esta-
dual também acionou a Jus-
tiça, por meio de ação caute-
lar, fazendo o mesmo pedido. 
Rillo diz que “cidades de todo 
o País iniciaram campanhas 
de mobilização para garantir 
a gratuidade do transporte 
público no dia das eleições”. 
Já a Defensoria Pública afir-
ma que a disponibilização de 
transporte público gratuito 
no dia da eleição é uma das 
medidas que tornam o exer-
cício do direito ao voto viável 
e acessível a todos, sobretudo 
nas áreas urbanas. 

“Se a população economi-
camente vulnerável já apre-
sentava dificuldades de par-
ticipação plena nas eleições, 
o empobrecimento da popu-
lação nos últimos anos, fru-
to do grave quadro imposto 
pela pandemia de Covid-19 
no País e do aumento da in-
flação, impôs dificuldades aos 
eleitores pobres para custeio 
de seu próprio deslocamen-
to às seções eleitorais para 
o exercício de seu direito de 
voto, o qual, frisa-se, além de 
um direito, é uma obrigação 
constitucional”, afirma Júlio 
Tanone. 
Na segunda, a Prefeitura de 
São Paulo concedeu o passe li-
vre na capital. Assim como em 

Rio Preto a Defensoria Públi-
ca do Estado acionou o gover-
nador Rodrigo Garcia (PSDB) 
para adotar a medida tanto 
para os ônibus como trens e 
metros. Ainda não há decisão. 
 
Prefeito
O prefeito Edinho continua 
sem definição. Procurado 
limitou-se que estava “estu-
dando o assunto” e que o “as-
sunto ainda não foi definido”. 
Sobre um prazo para bater o 
martelo, Edinho limitou-se a 
dizer: “sem previsão”. A de-
claração por meio da assesso-
ria ocorreu na segunda. Nesta 
terça-feira, 25, procurado o 
prefeito ainda não se mani-
festou oficialmente.

Agora, ação foi ajuizada pelo defensor público Julio Tanone

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

APOIADORES

Carro de som e carreata em 
bairros na reta final da eleições

A reta final de campanha polí-
tica em Rio Preto promete ser 
bastante agitada. Lideranças 
políticas, apoiadores e empre-
sários se organizam para rea-
lizar intensas manifestações 
em apoio as candidaturas 
neste segundo turno, entre os 
presidenciáveis Jair Bolsona-
ro (PL) e Luís Inácio Lula da 
Silva (PT) e os candidatos ao 
governo de São Paulo Tarcísio 
de Freitas (Republicanos) e 
Fernando Haddad (PT). 
Do lado pró-Bolsonaro a 
agenda começa nesta quinta-
-feira, 27 por vários bairros da 
região norte. Grupo contratou 
carro de som que vai percor-
rer ruas da região mais popu-
losa da cidade para reforçar 
as candidaturas de Bolsonaro 
e Tarcísio que disputam o se-
gundo turno no domingo, 30. 
O veículo também vai rodar 
pelas ruas da cidade na sexta-
-feira, 28. 
A maior concentração de pes-
soas está prevista no sábado, 
29, véspera da eleição. Pela 
manhã, às 9 horas, apoiado-
res vão se concentrar em fren-
te ao Mercadão Municipal. Do 
local iniciam caminhada pelas 
ruas do centro com distribui-
ção de materiais de campa-
nha de Bolsonaro e Tarcísio. 

Políticos que disputaram a 
eleição no primeiro turno são 
presenças confirmadas. A ca-
minhada termina em frente 
ao Praça Shopping, na Praça 
Rui Barbosa. 
No período da tarde, a partir 
das 14 horas, o maior evento 
agendado. 
Uma super carreata vai per-
correr várias regiões de Rio 
Preto. A concentração será 
no estacionamento do Centro 
Regional de Eventos. 
De lá, os apoiadores com seus 
veículos partirão pela avenida 
José Munia até a região norte. 
Um caminhão de som foi 
alugado pelo grupo para que 
lideranças façam uso da pala-

vra durante todo o trajeto. 
“Objetivo é virar o voto, au-
mentar a votação de Bolso-
naro e Tarcísio e dar a vitória 
aos dois neste segundo turno. 
Tenho certeza que o Brasil 
vai eleger os dois para defen-
der as nossas bandeiras como 
Deus, pátria, família e liber-
dade”, afirma Danila Azeve-
do, uma das organizadoras 
do evento.

PT
A direção do PT local foi pro-
curada para comunicar quais 
atos estão previstos nos pró-
ximos dias, mas até o fecha-
mento da reportagem não 
obtivemos retorno.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Carro de som e carreata em bairros marcam final da eleições

Raphael FerrariRaphael Ferrari
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Política E-título
Eleitores têm até sábado para baixar 
ou atualizar o e-Título. O download do 
aplicativo e-Título é gratuito

Em Bangu
A justiça determinou que Roberto 
Jefferson fosse transferido para o 
presídio de Bangu 8, no Rio

A Câmara de Rio Preto 
aprovou por 16 votos durante 
sessão nesta terça-feira, 25, 
projeto de lei complementar 
que cria um novo Programa 
de Pagamento Incentiva-
do (PPI) da Prefeitura para 
que contribuintes devedores 
possam negociar seus débi-
tos. A proposta, de autoria 
do vereador Jorge Mene-
zes (PSD), entrou na pauta 
de votações em urgência 
especial quando legalida-
de e mérito são analisados. 
 

O PPI foi lançado no dia 2 de 
maio pelo governo Edinho 
Araújo (MDB) e, depois de ter 
sido prorrogado, terminou no 
dia 30 de julho. O programa 

Câmara autoriza recriar PPI 
para devedores da prefeitura

VAI A SANÇÃO

No projeto, Menezes 
quer que o PPI seja re-
tomado até o dia 31 de 
dezembro

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

rendeu R$ 36,6 milhões aos 
cofres do governo municipal. 
O PPI prevê descontos de 
juros e multas de dívidas ven-
cidas até dezembro de 2021, 
contemplando débitos de 
IPTU, ISS e taxas municipais.

 Não entram no parcela-
mento dívidas relacionadas a 
ISS retido na fonte, multas de 
trânsito, dívidas com a Emcop 
e débitos de água e esgoto com 
o Semae. 

No projeto, Menezes quer 
que o PPI seja retomado até o 
dia 31 de dezembro. 

O vereador afirmou ain-
da durante a votação que 
decidiu pedir a retomada do 
PPI devido a alta procura de 
empresários e comerciantes 
para que possam quitar seus 
débitos com descontos de 
multas e juros. 

“Muita gente deixou de 
entra no PPI devido as condi-
ções financeiras por causa da 
pandemia. Pessoas não con-
seguiram, agora em dezembro 
temos o 13º salário d vai ter 
dinheiro em caixa. Quem vai 
ganhar é a Prefeitura que 

ATÉ DIA

31
DE DEZEMBRO é a 
proposta para que fi-
que reaberto o parce-
lamento a devedores 
da prefeitura

A Câmara de Rio Preto aprovou projeto de lei complementar que cria um novo PPI

vai ter dinheiro e também 
a população. Simplesmente 
para dar maior prazo e possi-
bilidade de pagar”, declarou. 
Jean-Charles (MDB) mesmo 
votando favorável, acredita 
que o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) irá vetar a proposta. 
“Essa avaliação toda do im-
pacto deve ser do Executivo. 
Acredito que será vetado”, 
disse. 

Mesmo com a aprovação 
caberá ao prefeito Edinho 
sancionar a lei. Ele tem poder 
de veto.

URGÊNCIA RETIRADA

Empréstimo de R$ 40 mi terá 
votação em outra sessão

A pedido do vereador 
João Paulo Rillo (Psol) a Câ-
mara derrubou solicitação 
para que projeto de Edinho 
que pretende contrair finan-
ciamento no valor de R$ 40 
milhões para obras de reca-
pe fosse votado em urgência 
na sessão desta terça-feira. 

Rillo afirmou que a pro-
posta não traz os locais e 
bairros que serão contem-
plados com valor milionário 
e que não traz estudo de 
impacto financeiro, portan-
to não poderia ser votado a 
toque de caixa. 

“Projeto de endivida-
mento do município. Um 
absurdo, não tem impac-
to financeiro nenhum em 
relação as ruas, bairros, 
localidades em que o dinhei-
ro será aplicado. Não tem 
sentido votar em urgência, 
não chegar o mínimo de 
informações”, declarou. 

O líder do governo na 
Câmara, Paulo Pauléra (PP) 
afirmou que o governo irá 
apresentar detalhes sobre 
os locais que receberão os 
investimentos. “Após a vo-

tação da legalidade vamos 
fazer uma audiência e pedir 
informações. Não vai ser 
votado em urgência. Vamos 
aguardar audiência e even-
tuais outras manifestações”, 
disse. 

Com isso o projeto se-
quer foi a votação. O go-
verno ainda não adiantou 
se pretende realizar algum 
encontro com os vereadores 
para apresentar onde deverá 
ser gasto os R$ 40 milhões 
obtidos via empréstimo. 

O montante, caso au-
torizado pelo Legislativo, 
será investido em obras 
de infraestrutura viária e 
recapeamento, o famoso 
recape de ruas e avenidas 
de Rio Preto. A Desenvolve 
SP – Agência de Fomento do 
Estado de São Paulo é quem 
vai liberar o recurso. 

Segundo Edinho, o valor 
é a capacidade máxima que 
o governo tem de contrair 
o novo empréstimo mi-
lionário. No ano passado 
Edinho já obteve outros R$ 
300 milhões também via 
empréstimo.

Câmara Municipal

Marcello Casal/Agência Brasil

EDITAIS

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

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 

JULIO CESAR BINI DE SOUZA 25712065 
156.276.858-

16 25 08 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

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

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 

FABIO JÚLIO PEREIRA  35163960 
296.197.278-

78 07 06 
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ROBERTELIA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S.A.
CNPJ Nº 31.749.579/0001-13 - NIRE 3530052292-3

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03 de Outubro de 2022
Data, Hora, Local: 03.10.2022, às 13hs., na sede social, à Rua Luís Antônio da Silveira, nº 1201, sala 04, Boa 
Vista, São José do Rio Preto-SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Roberto Tebar, 
Secretária: Elia Garcia Tebar para secretariá-lo. Deliberações Aprovadas: 1. A distribuição de dividendos, com 
parte do saldo da conta de reserva estatutária, existente em 31.12.2021, no valor de R$200.000,00, sendo 
R$100.000,00 pagos a Roberto Tebar e R$100.000,00 pagos a Elia Garcia Tebar, em moeda corrente nacional, 
pagos nesta data. Encerramento: Nada mais. São José do Rio Preto, SP, 03.10.2022. Roberto Tebar - Presidente. 
Elia Garcia Tebar - Secretária. Mesa: Roberto Tebar - Presidente da Mesa, Elia Garcia Tebar - Secretária. JUCESP nº 
609.158/22-3 em 10.10.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores do Norte do Estado de São Paulo nas 
Indústrias do Vestuário - SINDINORTE, inscrito no CNPJ 56.358.989/0001-
64, de acordo com o seu Estatuto Social, convoca todos os representantes 
integrantes da categoria “trabalhadores nas Indústrias do Vestuário”, para 
comparecerem  à Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no 
próximo dia 01 de novembro de 2022, às 17:30 horas, em primeira convo-
cação, em sua sede, sito à Rua Antonio de Godoi, 3285 - centro - São José 
do Rio Preto, onde deliberarão sobre a seguinte Ordem do Dia:

a)  Alteração Estatutária.

Realizada a primeira convocação e não preenchido o “quorum” necessário, 
realizar-se-á segunda convocação no mesmo dia, às 18:30 horas.

São José do Rio Preto, 26 de outubro de 2022.

ELIMAR DAMIN CAVALETTO
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores do Norte do Estado de São Paulo nas In-
dústrias do Vestuário - SINDINORTE, inscrito no CNPJ 56.358.989/0001-
64, de acordo com o seu Estatuto Social, convoca todos os representantes 
integrantes da categoria “trabalhadores nas Indústrias do Vestuário”, para 
comparecerem  à Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no próximo dia 
01 de novembro de 2022, às 17:00 horas, em primeira convocação, em sua 
sede, sito à Rua Antonio de Godoi, 3285 - centro - São José do Rio Preto, 
onde deliberarão sobre a seguinte Ordem do Dia:

a)  Prestação de Contas do Exercício de 2021.

Realizada a primeira convocação e não preenchido o “quorum” necessário, 
realizar-se-á segunda convocação no mesmo dia, às 18:00 horas.

São José do Rio Preto, 26 de outubro de 2022.

ELIMAR DAMIN CAVALETTO
 Presidente

AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 002/2022

Processo nº SAP-PRC-2022/32273
O Centro de Detenção Provisória “Marcos Amilton Raysaro” de Icém, atra-
vés da Comissão Permanente de Licitações, torna público para conheci-
mento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Tomada 
de Preço, que será regida pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, com as 
seguintes características: 

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO 
TUBULAR PROFUNDO DO CDP "MARCOS AMILTON RAYSARO" DE 
ICÉM/SP
;
 Sessão Pública: Dia 17/11/2022 às 09h30min 
 Horário e Local: dia na sede do Centro de Detenção Provisória “Marcos 
Amilton Raysaro” de Icém, à Rodovia BR 153, Km 13, s/n – Zona Rural – 
CEP. 15460-000 – Icém/SP.
Cópias do edital poderão ser obtidas através do e-mail adm@cdpicem.sap.
sp.gov.br ou ainda, na sede desta Unidade Prisional,
Telefone (17) 3282-8402 – ramal 202

ROBERTELIA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S.A.
CNPJ Nº 31.749.579/0001-13 - NIRE 3530052292-3

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2022.
Data, Hora, Local: 24.08.2022, às 15 horas, na sede social, Rua Luís Antônio da Silveira, nº 1201, sala 04, São José 
do Rio Preto-SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Roberto Tebar - Presidente; Elia Garcia Tebar - 
Secretária.  Deliberações Aprovadas: aumento do capital social de R$1.841.956,00 para R$3.900.000,00, 
representando, portanto, um aumento efetivo de R$2.058.044,00, mediante a emissão de 2.058.044 ações ordinárias 
nominativas, pelo preço de emissão de R$1,00 cada, que serão integralizados com parte do saldo da conta Reserva 
Estatutária, correspondendo à proporção de ações que cada acionista possui na Companhia, nos termos do Boletim 
de Subscrição: Subscritor: Roberto Tebar, brasileiro, casado, RG nº 7.803.803/SSP-SP / CPF nº 161.576.728-20, 
residente em São José do Rio Preto-SP. Ações Subscritas: 1.029.022 ações ordinárias nominativas sem valor 
nominal; Valor, Forma e Prazo de Integralização: R$1.029.022,00; Subscritor: Elia Garcia Tebar, brasileira, 
casada, do lar, RG 6.156.313-4-SSP-SP / CPF 212.667.118-64, Ações Subscritas: 1.029.022 ações ordinárias 
nominativas sem valor nominal; Valor, Forma e Prazo de Integralização: R$1.029.022,00, ambos residentes 
em São José do Rio Preto-SP e que serão integralizados parte do saldo da conta Reserva Estatutária. Alteração do 
artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º - O capital social é de R$3.900.000,00, divididos em 3.900.000 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal. § Único- As ações representativas do capital social são indivisíveis e, em 
relação à Sociedade, são Ordinárias Nominativas.” De imediato, todos os diretores declaram não estar impedidos por 
qualquer crime que os impeça de exercer a mercancia. Encerramento: Nada mais. São José do Rio Preto-SP, 
24.08.2022. Mesa: Roberto Tebar - Presidente; Elia Garcia Tebar- Secretária. Acionistas: Roberto Tebar; Elia Garcia 
Tebar. JUCESP nº 478.293/22-7 em 19.09.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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CIDADES Decreto
Com objetivo de viabilizar investi-
mentos privados no setor o governo 
a chamada Lei das Ferrovias

Prisão proibida
A partir desta terça-feira (25), nenhum 
eleitor poderá ser preso ou detido, 
exceto em casos de “flagrante delito” 

Elisabete Soares de Mo-
raes, Dara Camila Sanches 
Garcies Moraes, Flávia Joice 
Costa Figueira, Amanda Jeni-
fer Arruda Silveira  e Larissa 
de Souza Feitosa planejaram 
uma estratégia para fugir da 
prisão. 

De acordo com a assessoria 
do Tribinual de Justiça de São 
Paulo, todas as reeducandas 
possuem condenações de, no 
máximo, 5 anos e 10 meses. 
Uma delas é presa provisória. 
Das outras quatro, três foram 
condenadas por tráfico de 
drogas e uma por roubo. 

Segundo a assessoria da 

Quatro dias depois detentas do CRF
de Rio Preto continuam foragidas

FUGA DE PPRESÍDIO

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br Homem tem 

cartão trocado 
e R$ 7,2 mil de 
prejuízo

Secretaria da Administração 
Penitenciária (SAP), nenhuma 
das cinco fugitivas foi recap-
turada até o momento. Eles 
informaram ainda que essa foi 
a primeira fuga do local e que, 
a Polícia Militar foi imediata-
mente acionada para fazer a 
varredura da prisão. 

O caso 
Uma das detentas, como 

líder do plano, simulou estar 
passando mal na cela para 
atrair uma funcionária, que 
foi rendida, além de outra, que 
também foi usada como isca 
sendo pega pelo pescoço com 
um caco de vidro. 

Segundo as investigações, 
as reeducandas roubaram as 
chaves dos carros das agentes 

Durante viagem a São 
Paulo, na noite do último 
sábado, 22, um rio-pre-
tense, de 45 anos, decidiu 
comprar um refrigerante 
de um ambulante, na rua 
Caraíbas, no bairro de 
Perdizes.  Mais tarde, ele 
descobriu que o cartão 
usado na operação havia 
sido trocado e furtados 
R$ 7.283,25 de sua conta 
bancária. 

Segundo o boletim de 
ocorrência registrado no 
Plantão Policial de Rio 
Preto, a vítima ao passar 
o cartão foi informada de 
que o sinal estava ruim. 

Maquininha
O vendedor teria subs-

tituído a maquininha e 
solicitado a senha nova-
mente. Para os policiais, 
o denunciante disse que 
só posteriormente perce-
beu a troca do cartão e ao 
verificar o extrato viu que 
o criminoso tinha feito 
várias transações não au-
torizadas. 

O furto será investiga-
do pelo 23º DP da capital 
paulista. Até o fechamento 
desta matéria, não havia 
pistas sobre a autoria.

Caminhão foi encaminhado ao Depósito da Receita Federal em Araraquara

Traficante é preso em flagrante
Um rapaz foi preso em fla-

grante no Bairro Sonho Meu 
em Votuporanga por tráfico 
de drogas nesta terça-feira, 25.

 A ação foi deflagrada pela 
DISE da cidade após investi-
gações. 

Segundo a polícia, o jove 
m, de 22 anos, mais conhecido 
como “Marmita”, era morador 
do bairro Sonho Meu, e já 
estava sendo investigado pela 

DISE. 
Mandado
Foi expedido um mandado 

de busca em sua casa. 
Após informações, as auto-

ridades realizaram abordagem 
em sua residência. 

Apreensões
Durante a investigação, fo-

ram localizados e apreendidos 
290 gramas de maconha que, 

após preparação, seria cerca 
97 porções para a venda, 25 
gramas de cocaína que rende-
riam 75 porções, 50 gramas 
de Crack que renderiam 250 
porções para venda a usuários.

Além disso foram apreen-
didos um  celular, 1 balança 
de precisão e uma quantia não 
mencionada em dinheiro fruto 
do comércio de drogas. 

A prisão
Ainda de acordo com as 

autoridades, foi dada voz de 
prisão ao traficante, que foi 
conduzido à delegacia sendo 
autuado em flagrante delito 
por tráfico de drogas. 

Após os trabalhos de po-
lícia judiciária o autuado foi 
conduzido para uma Unidade 
Prisional ficando a disposição 
da Justiça.

VOTUPORANGA

Da REPORTAGEM

A Receita Federal, em con-
junto com a Polícia Militar 
Rodoviária do Estado de São 
Paulo, apreendeu na tarde de 
ontem, 24 de outubro, um ca-
minhão carregado com apro-
ximadamente 350 mil maços 
de cigarros contrabandeados. 
Foi por meio da operação 
denominada Caminhos Espú-
rios, após trabalho de inteli-
gência da Receita Federal, que 
as autoridades identificaram 
um caminhão suspeito tran-
sitando pela Rodovia Washin-
gton Luís. A Polícia Militar 
Rodoviária foi acionada para 
abordagem conjunta do ca-
minhão, o que ocorreu no km 

para impedir uma provável 
perseguição e, em seguida, 
pularam os muros. Também 
foi constatado que parte dos 
uniformes das detentas es-
tavam dentro da cela; o que 
reforça a hipótese delas terem 
trocado de roupas. 

O que se sabe, até o mo-
mento, é que, nenhuma dessas 
mulheres são de Rio Preto; 
sendo três de Araçatuba, uma 
de Nhandeara e uma de Impe-
ratriz do Maranhão. 

Foi instaurado procedi-
mento administrativo para 
apurar as circunstâncias que 
possibilitaram a fuga. 

A assessoria também in-
formou que as funcionárias do 
Centro tiveram ferimentos su-
perficiais e que passam bem. 
 

Receita apreende 350 mil maços de cigarros
NA SP 310

206 da rodovia, na região de 
Itirapina/SP. 

Segundo informações da 
Receita, o motorista tentou 
fugir por uma área de mata 
mas foi preso pela Polícia Mi-
litar Rodoviária e conduzido 
à Delegacia da Polícia Federal 
em Piracicaba. 

Caminhão
Ainda segundo as autori-

dades, o caminhão foi encami-
nhado ao Depósito da Receita 
Federal em Araraquara para 
formalização do processo de 
aplicação da pena de perdi-
mento. Será também aplicado 
multa de R$ 2 por maço.

Quatro dias depois detentas do CRF de Rio Preto continuam foragidas

Traficante é preso pela Dise de Voturoporanga

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da secretaria de 
Administração, informa que 
a reforma de túmulos nos ce-
mitérios da cidade poderá ser 
feita até a próxima sexta-feira, 
dia 28/10. Após o prazo, tra-
balhos desse tipo só estarão 
liberados a partir do dia 3 de 
novembro. 

O objetivo da interrupção 
nos trabalhos de reforma é 
reservar os cemitérios para a 
visitação durante esse perío-
do. Apenas no Dia de Finados 
(2/11), há uma expectativa de 
que cerca de 50 mil pessoas 
passem pelos cemitérios mu-
nicipais. 

Limpeza de túmulos até 1º de novembro
FINADOS NOS CEMITÉRIOS

Nos dias 30 e 31 de outubro 
e 1º de novembro somente 
serão permitidos serviços de 
limpeza superficial, reservan-
do o Dia de Finados apenas 
para visitantes. 

Rio Preto tem quatro ce-
mitérios públicos: São João 
Batista (Jardim Aeroporto), 
Ressurreição (Vila Ercília), 
Schmitt e Talhado. A cidade 
conta ainda com um cemitério 
particular, o Jardim da Paz. 

Serviços 
Reformas: suspensas entre 

28 de outubro e 2 de novem-
bro. E a limpeza superficial: 
liberada até o dia 1/11. Limpeza de túmulos para Finados pode ser feita até o dia 1º

CÃES E GATOS

Expo ajuda na 
adoção de animais

Seis filhotes e dois cães 
adultos vítimas de maus-tra-
tos ou atropelamento têm um 
novo lar. 

Os animais foram adotados 
na campanha promovida pela 
Secretaria do Bem-estar Ani-
mal de Rio Preto na 59ª Expo. 
Ainda há animais disponíveis 
para adoção. 

Os tutores passaram por 
entrevista e devem receber a 
visita dos funcionários da se-
cretaria nas próximas semanas 
para checagem das condições 
de espaço e higiene e do trato 

com os animais, que foram 
entregues estão vacinados, 
castrados (os adultos), vermi-
fugados e microchipados. 

Os filhotes que ainda não 
atingiram a idade para cas-
tração serão submetidos ao 
tratamento posteriormente. 

A Secretaria do Bem-estar 
Animal promove periodica-
mente campanhas, mas é pos-
sível adotar um cão ou gato na 
sede do Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ), na Avenida 
Projetada 2, número 1.721, 
Setsul.

Arquivo DHoje/Fábio Carvalho 

Divulgação

Divulgação

Arquivo

Divulgação
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A delegacia da Receita Fede-
ral de Rio Preto arrecadou R$ 
6.585,1 bilhões em contribui-
ções fazendárias e previden-
ciárias entre janeiro e setem-
bro de 2022. Em relação a 
2021, o crescimento real é de 
1,25%. Ano passado, nos nove 
primeiros meses, foram R$ 
5.978,6 bilhões. 
Apenas em setembro deste 
ano, foram recolhidos R$ 725 
milhões contra R$ 685,1 no 
mesmo mês do ano passado. 
A Receita Federal de Rio Pre-
to e responsável por coletar 
impostos em uma região com 
72 municípios. 
O estado tem 18 regiões admi-
nistrativas, mais as Unidades 
de Arrecadação dos aeropor-
tos de Guarulhos, Viracopos, 
da Capital e Porto de Santos. 
Rio Preto fica à frente do Alf 
Guarulhos, São José do Cam-
pos, Araçatuba, Presidente 
Prudente e Franca. 

No Estado 
A arrecadação no estado, em 
setembro de 2022, chegou a 
R$ 71,79 bilhões, registrando 
acréscimo real de 6,09% em 
relação a setembro de 2021, 
quando foram arrecadados 
R$ 63,14 bilhões. 
Dos R$ 71,79 bilhões, R$ 
54,11 bilhões correspondem 
à arrecadação fazendária 
e R$ 17,68 bilhões, à arre-
cadação previdenciária. A 
arrecadação do estado res-
pondeu por 44,98% da arre-
cadação nacional de receitas 
administradas pela Receita. 
No período acumulado de 
janeiro a setembro de 2022, 
a arrecadação alcançou R$ 
673,17 bilhões, representando 
um acréscimo de 6,56% em 
relação ao mesmo período de 
2021. Em nove meses do ano 
passado oram arrecadados 
R$ 572,15 bilhões 
Em setembro, em todo o País, 
foram arrecadados R$ 159,6 
bilhões. Um acréscimo real de 
2,65% em relação ao mesmo 
mês de 2021, quando foram 
arrecadados R$ 145,07 bi-
lhões. Já o acumulado nacio-
nal chegou a R$ 1,53 trilhão, 
registrando acréscimo real de 
7,64%.

72 municípios 
Altair, Álvares Florence, 
Américo de Campos, Arira-
nha, Bady Bassitt, Bálsamo, 
Cajobi, Cardoso, Catanduva, 
Catiguá, Cedral, Cosmorama, 
Elisiário, Embaúba, Estrela 
d’Oeste, Fernando Prestes, 
Fernandópolis, Guapiaçu, 
Guaraci, Guarani d’Oeste, Ibi-
rá, Icém, Indiaporã, Ipiguá, 
Irapuã, Itajobi, Jaci, José Bo-
nifácio, Macaubal, Macedô-
nia, Marapoama, Mendonça, 
Meridiano, Mira Estrela, Mi-
rassol, Mirassolândia, Mon-
te Aprazível, Neves Paulis-
ta, Nhandeara, Nipoã, Nova 
Aliança, Nova Granada, No-
vais, Novo Horizonte, Olím-
pia, Onda Verde, Orindiúva, 
Ouroeste, Palestina, Palma-
res Paulista, Paraíso, Parisi, 
Paulo de Faria, Pedranópolis, 
Pindorama, Poloni, Pontes 
Gestal, Potirendaba, Riolân-
dia, Sales, Santa Adélia, São 
João das Duas Pontes, São 
José do Rio Preto, Sebastia-
nópolis do Sul, Severínia, Ta-
bapuã, Tanabi, Uchoa, União 
Paulista, Urupês, Valentim 
Gentil, Votuporanga.

Receita arrecada R$ 6,5 bi 
em nove meses na região

72 CIDADES

Em relação ao mesmo 
período de 2021, a arre-
cadação na região teve 
um crescimento 
real de 1,25%

Está afim de garantir dias 
de descanso e mini-ferias, 
agora é a hora. Resort e parque 
aquático em Olímpia, o Hot 
Beach está com desconto para 
uma experiência incrível com 
a família ou amigos. 

Como nos anos anteriores, 
o Hot Beach Parque & Resorts 
na Black Friday estenderá as 
vendas de seus produtos a pre-
ços especiais por uma semana. 

Para participar da Black 
Week, que acontece de 20 a 
26 de novembro, basta fazer o 
cadastramento no site do Hot 
Beach (hotbeach.com.br) para 
receber, próximo da data, con-
teúdos e promoções exclusivas. 

Quanto antes se cadastrar, 
melhores serão as promoções 

OLIMPIA

Hot Beach oferece até 50% 
de desconto na Black Week

disponíveis durante a Black 
Week. 

Em função da Copa do 
Mundo, o slogan da Black 
Week deste ano é “goleada de 
ofertas”. 

Ingressos
Estão à venda ingressos 

para o parque aquático Hot Be-
ach Olímpia, passaportes Hot 
Beach Free Anual Individual 
e diárias nos quatro resorts 
do grupo: Hot Beach Resort, 
Hot Beach Suites, Celebration 
Resort Olímpia e Thermas Park 
Resort & Spa. Os descontos 
vão até 50% nos ingressos, no 
passaporte Hot Beach Free e 
nas diárias para baixa e média 
temporada. 

Ou seja, é a oportunidade 
para comprar agora com des-
conto a viagem das próximas 
férias, da escapada ou de um 
final de semana especial, inclu-
sive para 2023. “A nossa expec-
tativa é repetir a Black Week 
de 2021, que foi excepcional. 
Como todo consumidor, o de 
produtos turísticos também 
aguarda a Black Friday para 
comprar o que vai utilizar não 
apenas de imediato, mas para 
programar com mais tranqui-
lidade viagem do próximo se-
mestre”, afirma Heber Garrido, 
diretor de Marketing e Vendas 
do Grupo Ferrasa, empresa que 
detém o Hot Beach .

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

Região de Rio Preto arrecada R$ 6,5 bilhões entre janeiro e setembro, diz Receita

Barretos 
Country  
contrata 
para o verão

Maior parque aquático 
com tematização country 
do País, o Barretos Coun-
try Park & Resort realiza 
nesta quarta-feira, 26, 
um “Feirão de Empregos” 
para o preenchimento de 
mais de 30 oportunidades 
de trabalho, entre CLTs 
(fixas) e intermitentes. 
Todas com início ime-
diato. 

As vagas são para aju-
dante geral; assistente 
de cozinha; atendente; 
auxiliar de limpeza; guar-
da-vidas; camareira; re-
cepcionista; e recreador. 
O objetivo do parque e 
resort com as contrata-
ções é atender o aumento 
da demanda com a che-
gada da alta temporada, 
nos meses de novembro, 
dezembro e janeiro. 

Os interessados deve-
rão comparecer na recep-
ção do Barretos Country 
Park & Resort, dia 26 
de outubro, das 9h às 
12h, levando documentos 
pessoais e currículo para 
entrevista. “Acreditamos 
que complexos como o 
nosso, focados no lazer 
e diversão em família e 
com atrações para todos 
os gostos e idades, esta-
rão no centro da escolha 
do viajante neste final de 
ano. Por isso, estamos nos 
preparando e qualificando 
os nossos times”, explica 
Filipe Rezende, vice-pre-
sidente de Entretenimen-
to, Engenharia e Parques 
do GR Group, responsável 
pela gestão do Barretos 
Country. 

Retenção 
No último processo 

seletivo realizado pelo 
Barretos Country, foram 
mais de 90 vagas de tra-
balho preenchidas. Cecília 
Gushiken, gerente corpo-
rativa de Gente & Gestão 
do GR Group, explica que 
na maior parte dessas 
oportunidades os colabo-
radores foram mantidos, 
principalmente aqueles 
que possuem os valores 
da empresa. 

“Nosso objetivo é tor-
nar o ambiente de traba-
lho acolhedor, trazendo 
sentido de pertencimento 
e engajamento dentro 
da unidade. Tanto que o 
índice de turnover (rota-
tividade de funcionários) 
é baixíssimo, comparado 
a outros mercados, o que 
nos mostra que o parque é 
um bom lugar para se tra-
balhar”, completa Cecília.

A Exposição de Animais 
de Rio Preto que terminou 
domingo com um volume de 
negócios de R$ 8,17 milhões, 
segundo a organizadora, Se-
cretaria de Agricultura e Abas-
tecimento. Em 2019, foram R$ 
7 milhões. 

A Exposição de Rio Preto 
vai retomando o seu prota-
gonismo no agronegócio do 
estado. Foram cinco dias de 
muitas competições, negócios, 
discussões técnicas e entrete-
nimento, com 2.499 animais. 
Desses, 1.032 passaram por 
julgamento. 

Desta forma, a EXPO Rio 
Preto reafirma seu status de 
maior feira pecuária de São 
Paulo e a segunda maior do 
País, estando atrás somente da 
ExpoZebu, em Uberaba (MG). 

Para Pedro Pezzuto, secre-
tário de Agricultura e presi-
dente da Festa, os pecuaristas 
reconhecem a Exposição como 
um espaço para aprendizagem 
e negócios. “Estamos colhendo 
frutos de um trabalho iniciado 
em 2017, quando defendemos 
fazer uma exposição técnica e 
desde então reunimos vários 
parceiros para transformá-la 
num polo de excelência para 
a pecuária nacional”, destaca. 

AGRONEGÓCIO

Expo Rio Preto movimenta 
R$ 8,1 milhões em cinco dias

ABCZ 
Um dos parceiros que aju-

dam a Feira a voltar aos seus 
tempos de importância na 
pecuária paulista, é a ABCZ 
(Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu). Ela é uma 
das responsáveis pelas raças 
Simental, Tabapuã, Guzerá, 
Nelore, Nelore Mocho, Indu-
brasil, Sindi, Girolando e Gir 
Leiteiro. O recinto também 
acolheu bovinos Senepol, ex-
clusivamente em exposição, e 
julgamento de cavalos Man-
galarga. Os leilões de gado 

de corte contaram com 1250 
animais. Os leilões de gado de 
corte realizados contaram com 
1250 animais. 

Familiar 
A Feira contou com 40 

mil pessoas ao longo de cinco 
dias. A organização e estrutura 
foram elogiadas. “Sou criador 
de Nelore há 24 anos, e a Expo 
Rio Preto sempre foi exemplo 
de estrutura e organização. 
No entanto, a edição deste 
ano foi impecável. Rio Preto 
sediou um dos grandes julga-

mentos do Nelore de 2022”, 
comentou o pecuarista Luiz 
Antônio da Silva, de Rio Preto. 
O julgamento da raça abriu o 
calendário de competição da 
raça 2022-2023. 

Para receber as famílias, a 
programação reuniu atrações 
artísticas, gastronomia e mui-
ta diversão para as crianças. 
O ponto alto foi o 2º Festival 
Nacional da Moda de Viola, 
cujas noites foram encerra-
das por nomes históricos do 
instrumento tradicional: Di-
vino & Donizete, Lourenço & 
Lourival, Cezar & Paulinho e o 
cantor Renato Teixeira. 

O primeiro lugar foi con-
quistado por Renan Reis & 
Cuiabá, de Mirassol, dupla que 
garantiu R$ 12 mil. 

Prefeito
O prefeito Edinho Araújo 

ficou satisfeito. 
“Ano que vem completare-

mos 60 edições e vamos inovar 
com uma programação de 15 
dias, que dará mais espaço ao 
pecuarista de leite e de corte, 
além de envolver equinos e ovi-
nos. Para isso, continuaremos 
investindo em infraestrutura 
com a construção dos aloja-
mentos para os tratadores.”

Expo Rio Preto movimenta R$ 8,1 milhões em cinco dias

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Hot Beach tem até 50% de desconto na Black Week
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São Paulo
Depois de passar por uma cirurgia no 
tornozelo, o zagueiro Arboleda voltou 
a treinar com o elenco do São Paulo

Timão
O Corinthians entra em campo nesta 
quarta-feira, às 21h45, para enfrentar 
o Fluminense em casa.

Novorizontino fará 
treino aberto hoje

BRASILEIRO SERIE B

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

O Novorizontino fará um 
treino aberto aos torcedores 
nesta quarta-feira (26), às 
15h15, no estádio Jorge Is-
mael Biasi. O Tigre enfrenta 
o já campeão Cruzeiro na 
penúltima rodada da Série B 
do Campeonato Brasileiro na 
quinta-feira (27) e precisa da 
vitória para escapar do rebai-
xamento. 

“O apoio da nossa torcida é 
fundamental, principalmente 
nesse momento de decisão eles 
são nosso 12º jogador dentro 
de campo. Desde já convoco a 
torcida de todos, que compare-
çam no estádio para estar nos 
apoiando, pois será fundamen-
tal para alcançarmos nosso ob-
jetivo na temporada”, afirmou 
o goleiro Lucas Pereira. 

A última rodada não foi boa 
para o time da região. 

O Norizontino ficou no 

empate em 2 a 2 com o já re-
baixado Brusque, enquanto o 
CSA  venceu a Ponte Preta por 
2 a 0 e a Chapecoense bateu o 
Tombense por 3 a 2. 

Com isso, o Novorizontino 
caiu para 16ª posição com 41 

pontos, dois pontos acima do 
CSA, primeiro time na zona 
da degola. 

“Uma semana extrema-
mente decisiva, a gente sabe da 
responsabilidade desse jogo, 
mas acredito sim que a gente 

tem plenas condições de sair 
com o resultado positivo, pela 
qualidade da nossa equipe, 
pelo trabalho que tem sido 
feito, podemos sim sair com a 
vitória na quinta-feira”, emen-
dou o goleiro do Tigre. 

Novorizontino fará treino aberto antes de decisão contra o Cruzeiro

A última rodada não 
foi boa para o time 
da região. O Novo-
rizontino ficou no 
empate em 2 a 2 
com o já rebaixado 
Brusque

A Catedral de São José 
iniciou há 4 meses uma cam-
panha para fazer caixa e con-
cluir a reforma do telhado. 
São necessários R$ 400 mil. A 
obra começou há 15 dias e tem 
previsão de trocar 200 telhas 
e durar 60 dias. 

A empresa responsável é 
a Polizio Arquitetura e En-
genharia Ltda, de Jales, que 
venceu a concorrência. As 
informações são do padre 
Deusdet Zanfolin. 

A reforma é para eliminar 
goteiras e vazamentos que 
comprometem a estrutura e a 
segurança. A Catedral come-
çou a ser construída em 1973. 

PARA REFORMA

Catedral precisa de doações
A reforma é na nave mãe da 
catedral de São José. A campa-
nha que pretende envolver os 
fiéis se chama “Edifica a Igreja 
do Senhor: a troca do telhado 
da Catedral depende de você”. 
Como igreja mãe da Diocese de 
Rio Preto, ela recebe fiéis de 36 
municípios. 

A Catedral formatou 3 pos-
sibilidades que o fiel pode op-
tar para fazer a sua doação. O 
católico pode doar uma telha e 
mão de obra, pode doar apenas 
o valor da telha ou ainda fazer 
doação espontânea, de acordo 
com a sua capacidade. Nos dois 
primeiros casos, a doação pode 
ser dividida em até 10 vezes.  

Serviço
Como entregar a 
sua contribuição 

PIX – Chave celular 
da Catedral 17 99680 
3452. 

Depósito ou Trans-
fer ênc i a  Bancár i a 
Banco do Brasil/Agên-
cia 6575-7/C.C 14.249-
2.

Ou entregar a sua 
dação na Secretaria da 
Catedral ou no Plantão 
do Dizimo

PARATAMBOR

Mirassolense é bicampeão
O mirassolense Pedro Hen-

rique Cumba Sanches con-
quistou o bicampeonato na 
15° Copa dos Campeões da 
Associação Brasileira do Ca-
valo Quarto de Milha (ABQM), 
neste último fim de semana, 
no Recinto Clibas de Almeida 
Prado, em Araçatuba. 

Pedro Henrique, que possui 

microcefalia e porta uma defi-
ciência intelectual moderada, 
disputa a categoria handicap 3. 
Ele pratica o esporte desde se-
tembro de 2020 e as provas de 
paratambor montando a égua 
Alana Peppy Lena, do Haras 
Golden Hill, aonde treina uma 
vez por semana. Ele conta com 
a orientação da treinadora 
Nataly Rafagnin. 

Em 2021, Pedro Henrique 
conquistou o título da Copa 
dos Campeões da ABQM em 
Araçatuba, após ficar em pri-
meiro lugar em seu handicap, 
na categoria paratambor. O 
paratleta tem ao seu lado a 
mãe Patrícia Helena Cumba 
Goulart e conta com o apoio 
de amigos para continuar pra-
ticando o esporte.

21 K

Maratonista de Rio Preto 
fica em 1º na Run 
Longer Athenas

A maratonista Mari Luche-
zi, atleta da Briani Assessoria 
Esportiva, ficou com o título 
da prova Run Longer Athe-
nas, neste domingo (23), nos 
21 km da prova disputada em 
São Paulo. Ela fez o tempo de 
1h20’26”. A atleta comemorou 
mais essa conquista. 

“O resultado me surpreen-
deu muito positivamente. E 
ainda consegui baixar quase 
dois minutos da última meia 
que disputei”, comentou. 

Mais de 7 mil corredores 
concluíram a prova que, além 
do percurso de 21.1K, teve tra-
jetos menores, de 7K e de 14K. 
A prova de 21.1K foi realizada 

em um novo percurso, total-
mente plano, com largada no 
parque do Povo, consolidando-
-se como uma das meias mais 
rápidas de São Paulo.

Catedral precisa de doações para concluir a reforma do telhado da nave mãe

Mirassolense é bicampeão na prova do paratambor

Maicon Andrade é bicampeão em Grand Prix de Taekwondo

GRAND PRIX

Maicon Andrade bicampeão 
de Taekwondo na Inglaterra

Três anos após conquis-
tar o primeiro ouro do Bra-
sil em um Grand Prix de 
Taekwondo, em Sofia (Bul-
gária), o mineiro Maicon 
Andrade repetiu a façanha. 
Desta vez, o lutador de 29 
anos subiu no degrau mais 
alto do pódio na edição do 
torneio em Manchester (In-
glaterra) no domingo (23), 
após derrotar o anfitrião 
Caden Cuningham, na final 
da categoria acima dos 80 
quilos. 

“Estou muito feliz e emo-
cionado com esta conquista 
[o bicampeonato]. Obrigado 
Deus por mais uma vez po-
der representar o meu país 
e defendê-lo contra toda as 
outras nações. Minha maior 
honra é levar meu Brasil no 
peito”, disse o lutador em 
postagem no Instagram. 

Antes da disputa do 
ouro, Maicon venceu ou-

tros quatro adversários. 
Na estreia levou a melhor 
Lee Meng-en e, nas oitavas, 
superou o sul-coreano Kang 
Yeon Ho. 

Depois, nas quartas o 
brasileiro – bronze na Olim-
píada Rio 2026 - levou a 
melhor sobre o mexicano 
Bryan Salazar. 

Outros 
Líder do ranking mun-

dial Ícaro Miguel se des-
pediu do Grand Prix de 
Manchester nas quartas de 
final, após perder a luta para 
Cuningham, de 19 anos, 
que mais tarde disputaria a 
final contra o compatriota 
Maicon. 

Quem também represen-
tou o Brasil foi Gabriele Si-
queira (acima de 67 kg), que 
estreou com derrota para 
Crystal Weeks (Porto Rico). 
(AGÊNCIA BRASIL)

Pedro Henrique, que 
possui microcefalia e 
porta uma deficiên-
cia intelectual mode-
rada, disputa a cate-
goria handicap 3

Divulgação
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Ozzair Júnior
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: BOM IMPRESSO EIRELI
EMPENHOS 19922/22, 22828/22 E 22895/22
Notifico o representante legal da contratada, para entregar no prazo 
de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a 
totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. 
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo 
apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. 
– SMS – DADM
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA 
CONTRATADA: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS 
CIRURGICOS S A
EMPENHO 21059/22
CONTRATADA: DENTAL ACCESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
ME
EMPENHO 22322/22
Notifico Derradeiramente os representantes legais das contratadas, 
para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. 
O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇAO DE 
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
EMPENHO 18274/22
Fica indeferida a solicitação de prorrogação. Considerando que 
até o momento não foi regularizada a entrega total do empenho 
supramencionado, DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 
8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar 
pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administrativas. Com 
fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 
6.2, I do contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 
0,8% do valor referente ao atraso das obrigações contratuais. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar 
a entrega total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 18238/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega 
total do empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento 
no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do 
instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se 
tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual 
e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei 
nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, V do contrato, aplico-lhe 
ao descumprimento contratual, multa de 30% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A 
inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo 
da penalização. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO 
MULTA
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO 17069/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega total 
do empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento no Artigo 
87, inciso II da Lei nº 8.666/93, bem como cláusula sexta, 6.2, IV 
do contrato, aplico-lhe ao descumprimento, MULTA de 20% do valor 
referente às obrigações não cumpridas. Fica concedido o prazo de 
05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos 
itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no 
agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 591/2022
CONTRATO nº PRE/0228/22
CONTRATADA: HEMILLI DA SILVA PINTO 5149953897
OBJETO: Prestação de serviços de instalação, manutenção e retirada 
de ornamentação natalina de 2022 – Item 1 – SEMDEC – Jorge Luis 
de Souza– Prazo de Vigência: 120 dias. Valor total: R$230.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 314/2022
ATA Nº 0848/22
CONTRATADA: DIPROM – DISTR. DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS E MATERIAS LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valores 
Unitários – Item 2 – R$34,75; Item 4 – R$2,15; Item 11 -  
R$20,67; Item 12 – R$41,40; Item 16 – R$3,72; Item 23 – R$25,83 - 
SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 314/2022
ATA Nº 0849/22
CONTRATADA: DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valores 
Unitários – Item 1 – R$33,30; Item 9 – R$32,90; Item 10 - R$19,95; 
Item 13 – R$2,55; Item 15 – R$1,99; Item 18 – R$1,38; Item 19 – 
R$49,00; Item 20 – R$52,00; Item 21 – R$8,00 - SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 570/2022
ATA Nº 0850/22
CONTRATADA: CCF NUTRI EIRELI
OBJETO: Fornecimento de néctar de fruta para Unidades de Saúde 
– Valores Unitários – Item 1 – R$3,45; Item 2 – R$3,45 - SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 415/2022
ATA Nº 0851/22
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores Unitários 

01 01 02 06

– Item 1 – R$0,136; Item 11 – R$1,100; Item 23 – R$1,300 - SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 415/2022
ATA Nº 0852/22
CONTRATADA: CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNSTICOS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores Unitários 
– Item 3 – R$0,160; Item 4 – R$0,130; Item 5 – R$0,130; Item 17 – 
R$0,130 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 519/2022
ATA Nº 0853/22
CONTRATADA: NEVES, HIPOLITO & SILVA LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de serviços de alinhamento e balanceamento 
dos veículos da frota Municipal – Valores Unitários – Lote 2-  Item 
1 – R$75,00; Item 2 – R$30,00; Item 3 – R$52,00 - SMA – Adilson 
Vedroni – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 519/2022
ATA Nº 0854/22
CONTRATADA: L M R DATORE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
OBJETO: Fornecimento de serviços de alinhamento e balanceamento 
dos veículos da frota Municipal – Valores Unitários – Lote 1 - Item 1 – 
R$46,01; Item 2 – R$7,00; Item 3 – R$15,00; Item 4 – R$8,10  - SMA 
– Adilson Vedroni – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 21368/2022
CONTRATO Nº: DPL/0063/22
CONTRATADA: WILLIAM HENRIQUE GARCIA - ME
OBJETO: Prestação de serviços mensal de fornecimento de internet 
via fibra óptica (500 megas) para transmissão Podcast da Radio 
Educativa – SMCS – Mario Novelino Alonso Soler - Prazo de vigência: 
12 meses. Valor Total: R$4.798,80

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 031/2022
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura dos 
envelopes: 01/DEZEMBRO/2022 às 08:30 hs
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR INFANTIL NO BAIRRO 
LUZ DA ESPERANÇA (RUA MANOEL RICARDO ESQ. C/ RUA JOSÉ 
BARBOZA ROCHA), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO 
E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. 
Valor total estimado R$ 8.411.891,13 - Prazo de Execução: 300 dias - 
Local de Entrega dos envelopes e da sessão da licitação: Av. Alberto 
Andaló nº 3030, 2º andar do Paço Municipal, Centro – Diretoria 
de Compras e Contratos. Outras informações no site: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action  
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO - EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA – LC 123/06 
TOMADA DE PREÇOS Nº 043/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO NA ESCOLA 
MUNICIPAL CÉLIA HOMSI DE MELO (RUA FRANCISCO ALVES DE 
ANDRADE, S/Nº, B. JOÃO PAULO II) – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. 
Considerando que a empresa RAC CONSTRUÇÕES RIO PRETO 
LTDA ME, no exercício de seu direito de preferência estabelecido 
na LC 123/06, apresentou, no prazo legal, nova proposta financeira, 
fica designado o dia 27/10/2022 às 08:30 hs., para a realização da 
sessão de abertura dessa proposta.  
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 659/2022, 
processo 15.534/2022 objetivando o registro de preços para serviços 
de retirada, fornecimento, instalação e substituição de bancadas 
em granito, cubas e torneiros com fornecimento de material e mão 
de obra em atendimento as unidades escolares e demais prédios. 
Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das propostas dar-
se-á até o dia 11/11/2022 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 647/2022, 
processo 15.394/2022 objetivando a aquisição de madeira para 
o Parque da Represa. Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
11/11/2022 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 680/2022, 
processo 15.633/2022 objetivando Aquisição de Gerador 
Eletrocirúrgico para o Hospital Municipal. Secretaria Municipal de 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 16/11/2022. 
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.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 489/2022 – Processo n.º 
14.007/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO PARA O HOSPITAL 
MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 27/09/2022, sendo adjudicado os 
itens à empresa declarada vencedora ENGETEC MEDICAL LTDA 

EPP (itens 1 e 2). Não houve manifestação de intenção de recurso. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana 
Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Aldenis A Borim -  Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.549/2022 – Processo n.º 
14.646/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE TAPEÇARIA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE. Sessão pública realizada on-line com início dia 
29/09/2022, sendo adjudicado os itens à empresa declarada 
vencedora INDÚSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA - ME (itens 1 e 2). 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Aldenis A Borim -  Secretário Municipal de 
Saúde.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 543/2022 
– PROCESSO Nº 14.596/2022. 
Objeto Registro de Preços para aquisição de botina de unna em 
atendimento as unidades da Secretaria Municipal de Saúde.   Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 27/10/2022 às 09h00 para continuidade dos trabalhos – 
Celia Candida Faria - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 585/2022 
– PROCESSO Nº 14.821/2022. 
Objeto AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA PARA 
MONITORAMENTO DO PQ. DA REPRESA MUNICIPAL. 
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO.   
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 27/10/2022 às 11h00 para continuidade dos trabalhos – 
Adriana Tápparo - Pregoeira.

EMCOP – Empresa Municipal de Construções Populares
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 012/2022
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de 
insumos de construção civil – AÇO, para utilização na reforma/
construção de unidades habitacionais de famílias em situação 
de risco e/ou de 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: 10/11/2022 – 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, 21 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 013/2022
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de insumos 
de construção civil – MATERIAL HIDRÁULICO, 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: 10/11/2022 – 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, 21 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 014/2022
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de insumos 
de construção civil – MATERIAL ELÉTRICO, 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: 10/11/2022 – Horário: 14:00 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, 21 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 015/2022
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de insumos 
de construção civil – MADEIRA, 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.
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Telefone: (17) 3216.5655
Data da realização: 10/11/2022 – Horário: 15:00 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, 21 de Outubro de 2022
Ivana Cristina Hidalgo
Pregoeira
Pedro Nimer Filho
Diretor Presidente
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EMCOP – Empresa Municipal de Construções Populares
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 016/2022
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de insumos 
de construção civil – ESQUADRIAS, 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: 11/11/2022 – 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, 21 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 017/2022
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de insumos de 
construção civil – FORRO, 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: 11/11/2022 – 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, 21 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 018/2022
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de insumos 
de construção civil – PINTURA 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: 11/11/2022 – Horário: 14:00 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, 21 de Outubro de 2022
Ivana Cristina Hidalgo
Pregoeira
Pedro Nimer Filho
Diretor Presidente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
- EMURB
PORTARIA N° 042 / 2022
DE 25 DE OUTUBRO DE 2022
Rodrigo Ildebrando Juliano, Diretor-Presidente da EMPRESA 
MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 
EMURB, no uso de suas atribuições legais, e no disposto no artigo 4° 
do Decreto Municipal n.º 19307 de 07 de Outubro de 2022;
Considerando, que os dias 28 de Outubro, 14 de Novembro, 9 e 26 
de dezembro de 2022 e 02 de janeiro de 2023, foram declarados 
pontos facultativos pelo Prefeito Municipal;
Considerando os serviços de natureza essencial, os serviços de 
interesse público, administração e atendimento à população na 
Estação Rodoviária, Terminal Urbano, Estacionamento Rotativo (Área 
Azul), serviços de manutenção, limpeza e conservação em todos 
os pontos onde a EMURB presta serviços e cuja interrupção pode 
causar prejuízos aos munícipes, assim como Mercado Municipal e 
Shopping Azul.
DETERMINA:
Art. 1º - Nos dias 28 de Outubro, 14 de Novembro e 09 de Dezembro 
de 2022 a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB não seguirá os pontos facultativos 
decretados cumprindo a jornada normal de trabalho, não sendo 
computadas como extraordinárias as horas trabalhadas na jornada 
de trabalho neste dia. Os funcionários em escala deverão cumprir a 
jornada normal de trabalho.
Art. 2º - Nos dias 26 de Dezembro de 2022 e 02 de Janeiro de 2023 
a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO – EMURB seguirá os pontos facultativos decretados. Os 
funcionários em escala deverão cumprir a jornada normal de trabalho.
Art. 3° - Fica declarado facultativo o ponto nas repartições públicas 
municipais onde á EMURB presta seus serviços nos dias dos jogos 
da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol de 2022, nas 
seguintes condições:
I - quando o(s) jogo(s) do Brasil na Copa do Mundo acontecer(em) 
às 16 horas, fica concedido ponto facultativo a partir das 15 horas, 
não sendo computadas como extraordinárias as horas trabalhadas 
na jornada de trabalho neste dia. Os funcionários em escala deverão 
cumprir a jornada normal de trabalho.
II - quando o(s) jogo(s) do Brasil na Copa do Mundo acontecer(em) 
às 13 horas a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB não seguirá os pontos facultativos 
decretados cumprindo a jornada normal de trabalho, não sendo 
computadas como extraordinárias as horas trabalhadas na jornada 
de trabalho neste dia. Os funcionários em escala deverão cumprir a 
jornada normal de trabalho.
III - quando o(s) jogo(s) do Brasil na Copa do Mundo acontecer(em) 
às 12 horas a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB não seguirá os pontos facultativos 
decretados cumprindo a jornada normal de trabalho, não sendo 
computadas como extraordinárias as horas trabalhadas na jornada 
de trabalho neste dia. Os funcionários em escala deverão cumprir a 
jornada normal de trabalho.
Art. 4° - Somente poderão realizar intervalos para descanso os 
funcionários que tiverem de cumprir jornada de trabalho superior a 
6 (seis) horas;
Art. 5° - Os servidores que desempenham atividades essenciais e 
de interesse público, sendo aqueles que desempenham as suas 
atividades no Mercado Municipal, Shopping Azul, Estação Rodoviária, 
Terminal Urbano, Estacionamento Rotativo (Área Azul), serviços de 
manutenção, limpeza e conservação em todos os pontos onde a 
EMURB presta serviços que trabalharem nestas respectivas datas, 
não terão computadas como extraordinárias as horas trabalhadas em 
sua jornada usual.
§1º - Caberá aos gestores e responsáveis pelos contratos em todos 
os pontos onde a EMURB prestar serviços, expedir informativos 

necessários ás disciplinar a manutenção dos serviços essenciais 
e eventuais serviços de interesse público que ficarão mantidos em 
funcionamento normal nas datas acima citadas.
Art. 6º Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor-Presidente EMURB

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o 
Pregão Eletrônico SeMAE nº 86/2022, Processo SICOM 3390/2022 
objetivando a Contratação de empresa para realização de retrofit 
do painel elétrico, sistema de sinalização e segurança da ponte 
rolante da Estação Elevatória de Esgoto Bruto (EEEB) da ETE 
Rio Preto.
Prazo de execução/entrega: 120 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 16.11.2022, às 08h30 e abertura a partir das 
08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 19.10.2022 - Wagner Castilho Botaro - Diretor do 
Departamento de Sistema de Esgoto.
EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 37/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO 54/2022 – 
PROCESSO 63/2022
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto para 
fornecimento de combustíveis líquidos por um período de 12 meses 
para abastecimento dos veículos da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 25.10.2022. Valor do acréscimo: 
R$19.860,76 Valor total: R$1.716.585,98.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 44/2022
CONCORRÊNCIA 02/2022 – PROC. nº 45/2022
Contratada: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA
Objeto: Alteração do cronograma físico financeiro - Construção 
de interceptor de esgoto na margem esquerda do Rio Preto – Av. 
Philadelpho M. Gouveia Neto no trecho entre a rua Primeiro Mestre 
e a av. Marginal Piedade, incluindo fornecimento de materiais, mão 
de obra, máquinas e equipamentos necessários à execução dos 
serviços, conforme descrito no Anexo 1 – Memorial Descritivo.
 Assinatura: 25.10.2022 
Nicanor Batista Junior - Superintendente
EXTRATO DO CONTRATO Nº 55/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 
81/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 96/2022. Contratada: 
BORRACHARIA BORGES – MARIA DO SOCORRO DIAS BORGES.
Objeto: Contratação de empresa para troca e vulcanização dos 
pneus dos veículos e socorro 24 horas no perímetro do munícipio 
de São José do Rio Preto e aos distritos de Engenheiro Schmitt e 
Talhados (zona urbana e rural) da frota de veículos do SeMAE. 
Valor:  R$36.855,00 Prazo de execução: 12 meses      
Data da assinatura: 25.10.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 50/2019 - 
PREGÃO ELETRÔNICO 64/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 82/2019 
- Contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS.
Objeto: Alteração contratual com acréscimo de valor referente à 
contratação de empresa para seguro dos veículos da frota do SeMAE.
Valor do acréscimo: R$ 7.499,82   Valor do Total: R$ 185.141,93   
Data da assinatura: 11.10.2022
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 136 de 25/10/2022 – CONSIDERANDO que 
o Diretor Geral de Gestão, José Roberto Biroli, afastar-se-á do 
exercício de suas funções, temporariamente, a partir do dia 24 de 
outubro de 2022.  R E S O L V E:  ARTIGO 1º- Designar a servidora, 
Jaqueline Freitas Reis, matrícula 148, para responder interinamente 
pela Diretoria Geral de Gestão do SeMAE, a partir de 24/10/2022, 
enquanto durar a ausência do titular. ARTIGO 2º – Esta portaria entra 
em vigor na data de sua publicação, surtindo efeito a partir de 24 de 
outubro de 2022.
S.J. Rio Preto, 25.10.2022 – Nicanor Batista Junior – 
Superintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VAGAS POTENCIAIS – PEB I – RETIFICAÇÃO 
Remoção para o ano letivo de 2023 - Resolução SME Nº 10/2022

UNIDADE ESCOLAR VAGAS
EM ADELAIDE KAUAM MEDINA 2
EM ALBERTO JOSÉ ISMAEL 6
EM ALVARO LUIZ ANGELONI 2
EM ANA MENDES DE OLIVEIRA CASTRO 2
EM ANAZIA JOSE BOLCONE 6
EM ANTÔNIO DE PÁDUA PEROSA 4
EM ANTONIO DE SOUZA 1
EM ANTONIO ESPADA FILHO 1
EM ANTONIO TEIXEIRA MARQUES 4
EM APARECIDA HOMSI DE SALLES CUNHA 3
EM ARLINDO DOS SANTOS 1
EM BEATRIZ DE CARVALHO SEIXAS 6

EM CACHINHOS DE OURO 6
EM CARLOS MILANESI ENG. 7
EM CARMEN NELITA ANSELMO VETTORAZZO 2
EM CASTELO DO BOSQUE 1
EM CELESTE MARIA ALMEIDA GOUVEIA 12
EM CENOBELINO DE BARROS SERRA 4
EM CÉU ENCANTADO 1
EM CHAFIC BALURA 2
EM CHAPEUZINHO VERMELHO 1
EM CINDERELA 1
EM CLEOPHAS BELTRAN SILVENTE 1
EM CLOVIS SANFELICE 2
EM DAISY ROLLEMBERG TREFIGLIO 3
EM DÉCIO MONZONI LANG 2
EM ELVIRA DE GUZZI RIBEIRO 2
EM EURIDES GARCIA GARCIA 8
EM EZEQUIEL RAMOS 1
EM FADA AZUL 2
EM FRANCISCO FELIPE CAPUTO 3
EM GEORGINA ATRA HAWILLA 5
EM GRACIA MARIA DA SILVA BORTOLETO 1
EM GRACILIANO RAMOS 2
EM GUIOMAR MAIA 2
EM IRMA DULCE 3
EM IRMA MARTHA MARIA 4
EM ISRAEL CESTARI 1
EM JACY SALLES DA SILVA 2
EM JANDIRA CAETANO RIBEIRO 4
EM JOÃO JORGE SABINO 3
EM JOAO JOSE FERIS 6
EM JOSE JOAQUIM GONCALVES 4
EM JOSÉ MARIA ROLLEMBERG SAMPAIO 3
EM JULIO DE FARIA E SOUZA JUNIOR 1
EM LOTF JOÃO BASSITT 4
EM LOURIVAL PIRES FRAGA 1
EM LYDIA SANFELICE 10
EM MARIA FARIA DE VASCONCELOS 3
EM MENINO JESUS 2
EM MEU AMOR 6
EM MICHEL PEDRO SAWAYA 2
EM MODESTO RODRIGUES MARQUES 3
EM NEIDE EGEA LAGUNA 8
EM NICE BEOLCHI NUNES FERREIRA 3
EM NORBERTO BUZZINI 4
EM ORESTES QUERCIA 4
EM ORLANDO GUARESCHI 1
EM OSCAR ARANTES PIRES 1
EM OSVALDO DE CARVALHO 4
EM PANTERA COR DE ROSA 9
EM PATO DONALD 2
EM PAUL PERCY HARRIS 1
EM RAIO DE SOL 5
EM REGINA MALLOUK 3
EM RISCIERI BERTO 1
EM RITA MENDES MAMBREU 2
EM RUBENS CINTRA DAMIAO 4
EM RUY NAZARETH 1
EM SACI PERERE 1
EM SERGIO CAMARGO 3
EM SILVIO DE MELO 1
EM SOLDADINHO DE CHUMBO 1
EM SYLVIA PURITA 1
EM SYLVIO BENITO MARTINI 3
EM TACLA SAID BENETTI 5
EM VERA 1
EM WALFREDO DE ANDRADE FOGAÇA 9
EM YOLANDA FERRARI VARGAS 1
EM ZILDA NATEL 2

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 24 DE OUTUBRO DE 2022.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)
3° TRIMESTRE DE 2022

Arrecadação
até o Período

Proprios 585.447.809,80 Valor % Valor % Valor %
Transferências da União 86.709.242,34 EDUCAÇÃO INFANTIL 76.370.316,28 6,98% 52.804.419,21 4,83% 50.558.509,29 4,62%
Transferencias do Estado 421.538.026,16 ENSINO FUNDAMENTAL 156.111.924,54 14,27% 121.755.446,00 11,13% 117.746.089,47 10,77%
Total 1.093.695.078,30 RETENÇÕES AO FUNDEB 100.583.599,42 9,20% 100.583.599,42 9,20% 100.583.599,42 9,20%
Retenções ao FUNDEB 100.583.599,42 TOTAL 333.065.840,24 30,45% 275.143.464,63 25,16% 268.888.198,18 24,59%
Receitas Líquidas 993.111.478,88

Receitas de Transferências 189.584.990,96
Receitas de Aplicação Financeira - Fundeb 2.915.286,37
Total 192.500.277,33 Valor % Valor % Valor %

OUTROS 20.510.648,56 10,65% 20.005.987,36 10,39% 19.798.074,34 10,28%
Profissionais da Educação 141.897.487,21 73,71% 141.809.315,24 73,67% 141.227.353,07 73,36%

TOTAL 192.500.277,33 TOTAL 162.408.135,77 84,36% 161.815.302,60 84,06% 161.025.427,41 83,64%
MAGISTÉRIO (70%) 134.750.194,13

Transf. Federais (QESE, PDDE, PNAE, PNATE) 30.165.253,88
Convênios Federais e Estaduais 0,00
Receitas Aplic.Financeiras (QESE, PDE, PNAE, PNATE) 2.567.357,28 Valor Valor Valor
Total 32.732.611,16 TOTAL 34.180.645,94 15.902.549,10 14.825.780,88

RECEITAS DO FUNDEB DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS DO FUNDEB

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NO ENSINO

RECEITA DE IMPOSTOS DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS PRÓPRIOS EM EDUCAÇÃO
Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga

(até o Período) (até o Período) (até o Período)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
(até o Período) (até o Período) (até o Período)

(até o Período) (até o Período) (até o Período)

RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO
Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
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Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1982-1
Fica notificado, Bruno Antonio, compromissário do imóvel sito à Rua Leonor de Lima Neto, nº 504, quadra 
08, lote 08, Residencial Villa Madalena, que em virtude de ter sido enviado o Auto de Multa nº 1982-
1, emitido em 14/10/2022, assinado pelo agente fiscal de posturas Claudio Roberto Silva, tratando de 
construção em desacordo com a Lei de Zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado (falta de alvará de 
construção), em desacordo com as Leis Municipais 13.709/2021, 649/2021 – art. 352, 10.290/2008 – art. 
9, de que deverá recolher aos Cofres Municipais , no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação, 
a multa no valor de R$ 692,60 (seiscentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), uma vez que o 
referido Auto de Multa nos foi devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do 
objeto AR BR 78250647 5 BR, acusando “mudou-se conforme informação dada pela Sra. Ana Aparecida.”
Informamos ainda a intimação e benefício da multa:
a) o prazo para pagamento ou para a impugnação deste Auto de Infração e Imposição de Multa é de 30 
(trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 588/2019.
b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019):
I- de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da lavratura 
do Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; 
II- de 35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou da ciência da decisão proferida 
em Reexame Necessário, se não interposto Recurso Voluntário; 
III- de 20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame 
Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pelo Secretário 
Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário
c) Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia 
de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_
cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_dam.php.
d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do débito decorrente deste Auto de Infração, 
o mesmo será inscrito em dívida ativa, com posterior execução fiscal.
São José do Rio Preto, 25 de outubro de 2022.
Claudio Roberto Silva
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
Notificação 6201/2022
Fica notificada, Marcilene Soares da Silva, compromissária do imóvel sito à Rua Gabriel Rodrigues, 
quadra 13, lote 03, Setparque Horizonte, que em virtude de ter sido enviado a Notificação de Embargo 
nº 006201/2022, datada em 19/09/2022, assinada pelo agente fiscal de posturas Nazareno Marinho de 
Souza Junior, tratando de baixa de responsabilidade técnica (apresentar a substituição do responsável 
técnico) de acordo com a Lei de Zoneamento e Código de Obras e Edificações em vigor e/ou projeto 
aprovado, em desacordo com as Leis Municipais nº 13.709/2021 e 649/2021 art. 352 e Lei nº 10.290/2008 
– art. 9º, sendo que foi devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR BR 78250638 7 BR 
acusando “não procurado”.
Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas 
citadas leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e providenciada no prazo de 15 (quinze) 
dias a eliminação da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será aplicada a multa no valor 
de R$ 692,90 (seiscentos e noventa e dois reais e noventa centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 25 de outubro de 2022.
Nazareno Marinho de Souza Junior
Agente Fiscal de Posturas - Obras

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal de Obras, informa a 
Antonio Marcos Alves de Oliveira, proprietário do imóvel sito à Rua Alfredo Sonagli, quadra 25, lote 17, 
Residencial Jardim Vista Bela, cadastro 266301000, que caso V.S. não apresente no prazo de sessenta 
dias, a contar da ciência desta publicação, a regularização total do imóvel citado, objeto da notificação 
nº 5610, emitida em 05 de dezembro de 2019, onde foi edificada uma construção acima da taxa de 
ocupação, em desacordo com a Lei de Zoneamento, será lançada a licença de construção de embargo 
no valor de R$ 2.579,40 (dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), que deverá 
ser anualmente cobrada, com valor corrigido, referente à área de 37,50 m2, enquanto a irregularidade 
notificada não for sanada, foi devolvido  pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR BR 78250645 8 BR 
acusando “mudou-se” – encaminhado para o endereço de correspondência do cadastro. 
São José do Rio Preto, 25 de outubro de 2022. 
José Eduardo Lopes Meucci
Arquiteto e Urbanista – Secretaria Municipal de Obras

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

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
AMERICA FUTEBOL CLUBE 01447/22 AIF-M-P 000009
CENTRO TERAPEUTICO HOPE LTDA 01445/22 AIF-S-C 000004
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUICAO 01451/22 AIF-M-C 000297
EMPORIUM PIAZZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01450/22 AIF-A-M 000315
FOURLAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 01444/22 AIF-P-C 000362
IRMAOS MUFFATO S/A 01443/22 AIF-A-M 000314
LUIZ ANTONIO FERREIRA 01448/22 AIF-A-L 000325
M W A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 01449/22 AIF-A-L 000326
RESIDENCIAL SENIOR LP INSTITUICAO DE LONGA 
PERMANENCIA PARA IDOSOS LTDA ME 01446/22 AIF-S-E 000190

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO CANCELADOS E ARQUIVADOS
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

LUIZ CARLOS BARIA 00902/19 AIF-M-C 00183

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

ALESSANDRO PIMENTEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI 01795/20 AIF-L-C 000097
BDN ACADEMIA DE GINASTICA LTDA 02075/20 AIF-A-N 000274
CARVALHO & RIGHETO LTDA 01315/20 AIF-S-F 000112
CONDOMINIO EDIFICIO ITAPARICA 02667/18 AIF-M-C 00120
CONDOMINIO PRACA SHOPPING 01470/20 AIF-A-N 000235
DAYANE FERNANDA CONTE PEREZ 43633744894 01331/20 AIF-P-C 000118
FR BOLDRINA SUPERMERCADO LTDA 00451/20 AIF-S-F 000103
FRANCISCO BARBOSA ALVARES SÃO JOSE DO RIO PRETO ME 02165/20 AIF-A-LF 000171
LOTERICA VITTORELO E LACERDA LTDA 01922/20 AIF-A-N 000263
LUCAS BILAQUI ZUKOVSKI 02417/20 AIF-A-M 00277
MANICI AUTOMOVEIS LTDA 01851/20 AIF-P-H 000067
PAULA ANDREA PRAMPERO 00405/20 AIF-S-V 000023
S M GIORGI ADMINISTRAÇÃO DE BENS ME 01728/20 AIF-P-A 000128
SAINT JAMES BARBERSHOP LTDA ME 01876/20 AIF-P-C 000194
SJR PRESENTES LTDA EPP 02083/20 AIF-P-C 000238

São José do Rio Preto, 26 de Outubro de 2022.
Karina Elias de Souza
Gerente da Vigilância Sanitária

Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 145/2022; 
Processo licitatório n° 225/2022.
TIPO: DE MAIOR LANCE, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL.
OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE DE 
RECEBIMENTO VOLUNTÁRIO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS, TRIAGEM, RECICLAGEM E COMERCIALIZAÇÃO 
DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO ECOPONTO, LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, S/N, ESQUINA COM 
A RUA ROZO GARCIA FERNANDES, BAIRRO CENTRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.151/2021, LEI 
MUNICIPAL Nº 2.240/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 2.502/2022, E PROJETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 25/11/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 24/10/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 140/2022; 
Processo licitatório n° 220/2022.
TIPO: DE MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO 
ITEM.
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PREGÃO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
NO ANEXO I DO EDITAL.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 14/11/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 24/10/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 141/2022; 
Processo licitatório n° 221/2022.
TIPO: DE MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO 
DO ITEM.
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PREGÃO O REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA, 
GELO EM CUBOS, KIT REGISTRO REGULADOR, CILINDROS DE BOTIJÕES DE GÁS E RECARGA DE ÁGUA 
MINERAL EM GALÃO E EM COPO PARA DIVERSOS SETORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
NO ANEXO I DO EDITAL.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 16/11/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 24/10/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 142/2022; 
Processo licitatório n° 222/2022.
TIPO: DE MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO 
DO ITEM.
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PREGÃO O REGISTRO DE PREÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
FORMULADOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, INFANTIL, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 
E ADMINISTRAÇÃO AO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, QUE SERÁ UTILIZADO NO PERÍODO DE 12 MESES A 
CONTAR DA DATA DA LICITAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 18/11/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 24/10/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 143/2022; 
Processo licitatório n° 223/2022.
TIPO: DE MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO 
ITEM.
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PREGÃO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS 
PERMANENTE PARA SETOR DE SAÚDE DE ACORDO COM EMENDA FEDERAL Nº 14021.490000/1210-02, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 21/11/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 24/10/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 144/2022; 
Processo licitatório n° 224/2022.
TIPO: DE MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO 
ITEM.
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PREGÃO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROJETO 
COZINHA ALIMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 23/11/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 24/10/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

Prefeitura 
Municipal de 
Tanabi

PREFEITURA DO 
MUNICIPIO DE TANABI

Chamada Pública n° 02/2022. Objeto: 
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL: CASA LAR – 
PROJETO MOSAÍCO – NIVEL 
DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE 
ALTA COMPLEXIDADE. Entrega e 
Abertura dos envelopes (sessão): 28 
de novembro de 2022, as 09h30min. 
O edital poderá ser adquirido na 
Prefeitura do Município de Tanabi, 
sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – 
Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS 
DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo 
site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 
25 de outubro de 2022.  Alexandre 
Silveira Bertoline – Prefeito Interino 
do Município. 

Proclamas 

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

1. DERNERVAL BRANDÃO MENEZES DOS REIS e TATIANA APARECIDA MARTINEZ, sendo ELE filho 
de LOURIVAL MENEZES DOS REIS e de DILMA FRANCISCA BRANDÃO e ELA filha de FRANCISCO FERNAN-
DES MARTINEZ e de RUTH APARECIDA ALBIERI MARINEZ;

2. DOUGLAS DIAS DA CONCEIÇÃO e SÁMELA PIRES COSTA, sendo ELE filho de ANTONIO DA CON-
CEIÇÃO e de MARIA DO SOCORRO DIAS CONCEIÇÃO e ELA filha de PAULO DA COSTA e de JOVANA APARE-
CIDA ALONSO DE MELO COSTA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedi-
mento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 25/10/2022
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GEORGINA SQUARE GARDEN
A H. Dauff, empresa da família do saudoso J. Hawilla, reúne 
hoje as principais imobiliárias da cidade para o lançamen-
to do Georgina Square Garden,aquele complexo em frente 
à Praça J.Hawilla, que compreende o hotel Hilton Garden 
Inn,que terá 134 apartamentos e as duas alas laterais que 
terão ao todo,74 apartamentos residenciais.Esses, serão 
entregues em dezembro.O mall,no andar térreo,terá 14 
lojas de cada lado,de diferentes dimensões- de 45,70,80 
m2- para bares ,boutiques e serviços- até 2 de 400m2, 
para restaurantes. O subsolo terá um estacionamento 
com 600 vagas com valet para os hóspedes do hotel e 
clientes dos bares, restaurantes e lojas.O complexo abri-
gará também,um centro de convenções que ainda não foi 
construído. A preferência será para empresas rio-preten-
se e se as vagas do mall não forem todas ocupadas ,aí 
sim, será permitida a presença de outras empresas.

NOVENTA ANOS
Pré-nonagenária, D. Maria Menezes continua altiva, ágil e 
sempre elegante. Viúva de Abelardo Menezes, um dos fun-
dadores do Harmonia Tênis Clube-chega aos 90 anos, em 
julho do ano que vem. E deve ganhar dos filhos Sônia Ma-
ria, Eliane e Abelardinho uma festa no Varanda do Golfe.

TEMPOS DE ÓDIO
Estamos vivendo uma época de esgotamento emocio-
nal,de belicismos produzidos pela tensão política,que an-
tecipam as eleições do próximo domingo.O ativismo polí-
tico cria comportamentos intolerantes,conflitos verbais 
e de resiliência para ver quem suporta mais,propiciando 
um caldo de insatisfação e uma overdose injustificável 
que,para desconstruir uma amizade de muitos anos,bas-
ta uma palavra mal pronunciada numa conversa infor-
mal,um texto colocado à gauche no Facebook,uma silêncio 
no outro lado da linha.As contundentes reações,provocam 
discussão ampla e profunda,com uma combustão instan-
tânea e cavam distâncias abissais entre dois grandes ami-
gos que sempre compartilharam afeições,aproveitando 
os doces e alegres encontros para aprendizados,de suas 
vivências.Presencia-se frequentemente,nos grupos de 
whatsapp,pelo facebook,nos encontros de happy hour,u-
ma discussão de violência verbal entre amigos de mais de 
50 anos.Cenas e bate-botas de causar constrangimento e  
náusea.Esse padrão egocêntrico que escancara os egos de 
imensas proporções até agora camuflados sob verniz,traz 
à tona incoerências humanas que são,acredito eu,fruto das 
redes sociais que  expõem nossa vulnerabilidade capaz de 
desidratar uma história de amizade desde a infância.Essas 
convulsões internas que dominam a alma das pessoas e as 
preenche de desamor bruto e tosco – colocam na vitrine,o 
quanto somos frágeis e trazemos desejos submersos, pro-
vocando um comportamento desabrido que aciona hábitos 
de intemperança e desrespeito ao próximo.A nossa política 
está cada vez mais hostil e não tem lugar para a diversidade 
de pensamento.O rancor, a arrogância e a prepotência,fi-
lhos diletos da intolerância e do ódio,maculam reputações 
sem nenhum escrúpulo,com assustadora leviandade,a-
través das redes sociais,hoje instrumento de difusão de 
mentiras e agressões verbais.Terminamos no vindouro 
domingo,uma temporada de intensa movimentação políti-
ca,em que a enorme fervura na qual o país mergulhou,deve 
chegar ao fim,encerrando um radicalismo de ações entre 
direita e esquerda,que nos faz orar para que tudo se resol-
va em paz.Porque quando a raiva e o amor deitam-se na 
mesma cama,o ódio e a compaixão sentam-se à mesma 
mesa,a dor e o prazer dão-se as mãos no sofá.Que vença a 
Democracia,a Liberdade de expressão,a verdade cristalina 
e o sentimento de amor à nossa Pátria.Há maneiras mais 
saudáveis e prazerosas para se fugir do tédio do que mon-
tar um politburo em cada aparelho celular.

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

PRESIDENTE DA DIRETORIA
SOCIAL DA 

A rio-pretense Patrícia Locatelli Garcia Ribeiro, irmã do gover-
nador Rodrigo Garcia, demonstrando sua admiração pelo nosso 
presidente Jair Messias Bolsonaro.

São os melhores 
possíveis, os co-
mentários sobre 
o casamento de 
Renata Câmara 
Mattos e Henri-
que Munia Erbo-
lato, realizado 
sábado passado 
no Palácio Tanga-
rá, em São Paulo. 
Irretocável e ma-
ravilhoso, foram 
os adjetivos que 
espocaram por 
todos os cantos 
da cerimônia e 
da festa. O noivo, 
advogado, é filho 
da rio - pretense 
Silvia Maria de 
Freitas Munia Er-
bolato - falecida 
recentemente - e 
de Flávio Erbo-
lato. E vem a ser 
neto de uma das 
mais tradicionais 
famílias da cida-

Este ano não pude fazer uma foto com Roberto Carlos, após mais 
um show memorável no Centro Regional de Eventos. Depois da 
pandemia do Covid, a cada show, o rei vai embora sem receber 
ninguém no Camarim.

PRÊMIO
O pesquisador comporta-
mental e um dos mais im-
portantes marqueteiros 
brasileiros, Dado Shneider, 
pós-graduado em marke-
ting pela Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul, 
master-doutorado em Co-
municação pela PUC/RS e 
ex-professor da Faculdade 
Fernando Pessoa,em Lis-
boa, vai fazer uma palestra 
imperdível no Teatro Paulo 
Moura,na próxima terça-
-feira, dia 1º de novembro, 
durante a solenidade de en-
trega do 64º. Prêmio Acirp.
Ele é o autor do Best-seller 
“O mundo mudou,Bem na 
minha vez!” A noitada deve-
rá laurear 9 empresas e terá 
show dos Filhos da Música, 
que reúne Wilson Simoni-
nha, Leo Maia(filho de Tim 
Maia e primo de Ed Motta) e 
Luciana Mello Rodrigues (fi-
lha de Jair Rodrigues).

FESTA GASTRO-
NÔMICA I
Com sua precisa batuta,o 
advogado e benemérito 
Manoel das Neves rege 
dia 5 de novembro no Cen-
tro Social Estoril,o evento 
“Chef Solidário”, um tipo 
de quermesse, com open 
food e música ao vivo.O 
ingresso custa R$ 70,00 
e dá direito a um leque de 
opções gastronômicas.

FESTA GASTRO-
NÔMICA II
No cardápio,comida ja-
ponesa (preparada pela 
Barraca do Cacildis), Gali-
nhada (Barraca Bernietra), 
Cordeiro à paraguaia com 
molho de hortelã (Barraca 
do Mané), Arroz de carre-
teiro e feijão gordo (Bar-
raca dos Artistas), Espetos 
(barraca Saco Roxo), En-
trevero prato gaúcho (Bar-
raca do Jefim), Bauru de 
Pernil (Barraca Terras do 
Bem), Costela & acompa-
nhamentos (Barraca Equi-
pe Fraterna), Pastéis (Bar 
Rio de Janeiro), Porco pu-
ruruca (Allianza Solidária).

*Mais uma vez, o show de Roberto Carlos, sábado 
no Centro de Eventos, esteve irretocável. Deixou a pla-

teia em êxtase. As mesmas músicas de sempre, a mesma 
interpretação de sempre, mas capazes, sempre, de levar a 

plateia ao delírio. Tudo absolutamente perfeito.

*O privé Harmonia Tênis Clube deverá realizar 
no final de novembro, um grande torneio de beach tennis 

oportunidade em que  a diretoria pretende inaugurar as 
novas obras feitas como o novo playground e uma praça 

gramada para eventos. 

*E já que faz assunto,o clube promove ama-
nhã,um jantar de adesões para festejar o encerramento 

doo Torneio de Duplas de tênis.

*Avançado pecuarista araçatubense,Garon 
Maia,que durante dez anos lutou contra um câncer,faleceu 

segunda-feira, aos 64 anos.Desta coluna, os sentimentos 
de profundo pesar à esposa,Cristina,aos três filhos, três 

noras e seis netos e demais familiares.

*Jorge e Matheus, Luan Santana,Si-
mone Mendes- que fazia dupla com sua irmã Simaria-se 

apresentam dia 2 de dezembro no Estádio do Teixeirão,no 
Festival Canta BB. 

*Anselmo e Carla Lemos Assunção,pas-
sam o réveillon em Orlando, ao lado de Lita Lemos e de 
alguns familiares.Em janeiro,Lita,viaja  de Orlando para 

Boca Raton,onde será hóspede de Vera Figueiredo Ferraz.
Alguns dias depois,Lita e Vera partem para Las Vegas, 

porque ninguém é de ferro. 

*Exímia no quesito culinária,Dinorath Ribeiro 
Falavina vai abrir sua casa nova,no Condomínio Golden 

Park,para a ceia e o almoço de Natal,preparados por ela.

*O Automóvel Clube quer reunir seus asso-
ciados no domingo das eleições, depois de terem deposi-

tado seus votos.Acena-lhes com um delicioso cardápio de 
comida árabe,desde os frios aos pratos principais.O bar 

Aperitivo vai ferver.

*Eliane Menezes Hawilla recebe familia-
res em sua estância para um almoço de Natal e promove 

um réveillon em sua casa em Iporanga.

*Quem gosta de filme de Oscar, anote 
aí:”Triângulo da Tristeza”,sarcástica comédia dirigida e 

escrita pelo sueco Ruben Östlund, que venceu o  Festival 
de Cannes deste ano.

de, cujo avô José Munia, empresta seu nome a uma das prin-
cipais avenidas da cidade.  O casal curte a lua de mel nas Ilhas 
Maldivas e Butão.


