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GOVERNO DE SP

Pasta da 
Saúde pode 
ser ocupada 
por Eleuses

Um dos nomes cotados para 
assumir a Secretaria da Saú-
de no governo de Tarcísio 
de Freitas é o do médico 
rio-pretense, ex-deputado 
federal e ex-vice prefeito 
Eleuses Paiva (PSD).
        POLÍTICA Pág.3

NO PÓS ELEIÇÃO

Na região, a primeira a ser 
fechada às 6h desta segun-
da-feira foi a BR 153. Rea-
berta após um acordo, foi 
novamente fechada no KM 

52 à tarde, reabriu às 18h e 
voltou a ser fechada meia 
hora depois. 
Manifestantes diziam que a 
eleição foi fraudada e per-

mitiram a passagem apenas 
de ambulâncias, veículos 
policiais e de suprimentos 
que podem estragar. 
            POLÍTICA Pág.3

Caminhoneiros e militantes bolsonaristas 
realizaram 19 manifestações com fecha-
mento de rodovias estaduais e federais na 
região de Rio Preto nesta segunda-feira.

IDOSOS

Queda é a 
terceira 
maior causa 
de morte
A queda é o acidente do-
méstico mais frequente que 
acomete os idosos, sendo 
considerada a terceira cau-
sa de mortalidade entre as 
pessoas com mais de 65 
anos no Brasil e sua eleva-
da ocorrência acontece por 
múltiplos fatores. O alerta é 
da médica Isabella Ferrari.    
   CIDADES  Pág.5

COM LULA 

PT Rio Preto 
defende volta
do Minha Casa, 
Minha Vida

NOVO CENÁRIO

Vereadores 
analisam
vitórias de 
Lula e Tarcísio

O retorno de programas 
sociais como o ‘Minha Casa, 
Minha Vida’ e maiores in-
vestimentos na área da 
saúde e educação. Estas 
são algumas das políticas 
públicas que o diretório mu-
nicipal do PT de Rio Preto 
acredita que a região irá ser 
beneficiada com o retorno 
de Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) ao poder a partir de 
janeiro de 2023.
        POLÍTICA Pág.3

Vereadores de Rio Preto 
conversaram com o Dhoje 
Interior e analisaram o 
cenário político com as elei-
ções de Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) para a Presidên-
cia e de Tarcísio de Freitas 
(Republicanos) para o go-
verno de São Paulo.    
Para o vereador Paulo Pau-
léra (PP), a democracia foi 
assegurada e os vencedores 
deverão fazer uma excelen-
te gestão.  POLÍTICA Pág.2

Piracema começa hoje nos rios da região

FISCALIZAÇÃO

A partir deste 1º de novembro de 2022, até 28 de fevereiro de 2023, inicia-se a Pira-
cema, período de reprodução dos peixes. Na região as proibições durante o período 
valem para rios como o Preto, Grande, Paraná, Tietê, Turvo, Mogi, Pardo e São José 
dos Dourados.  CIDADES Pág.4

WEILERS VENCE MAIS UMA Neto joga
 panela na
 cabeça da 
avó e vai 

preso 

VIOLÊNCIA

CIDADES  Pág.4

Em protesto, apoiadores de 
Bolsonaro fecham rodovias

ESPORTES  Pág.6

CONFIRA O QUE
ABRE E FECHA
Parte dos serviços municipais 
terá horários alterados por 
conta do feriado de Finados.
CIDADES  Pág.5

Zé Rafael
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Política SEM FRAUDE
Eleições correram de acordo com 
padrões internacionais, dizem 
observadores da CPLP

RELAÇÕES
Pacheco conversa com Lula e 
diz a petista que ele terá 'toda 
colaboração' do Senado

NOVO CENÁRIO

Vereadores analisam vitórias de Lula e Tarcísio

Vereadores de Rio Preto 
conversaram com o Dhoje In-
terior e analisaram o cenário 
político com as eleições de Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) para 
a Presidência e de Tarcísio de 
Freitas (Republicanos) para o 
governo de São Paulo.

Para o vereador Paulo Pau-
léra (PP), a democracia foi asse-
gurada e os vencedores deverão 
fazer uma excelente gestão. 
“Lula já governou o país por 
oito anos, foi uma administra-
ção tranquila. Logicamente foi 
condenado pelos maus feitos, 
roubalheira e a Justiça cancelou 
tudo, temos de respeitar. Vida 
nova. Está maduro para fazer 
uma administração de interesse 
dos brasileiros”, afirmou.

Sobre o novo governador 
Tarcísio, Pauléra também diz 
que a atuação a frente do Mi-
nistério da Infraestrutura o cre-

dencia ao cargo. “Nosso partido 
apoiou o Rodrigo Garcia, a nível 
de Rio Preto seria importante 
a eleição do Rodrigo, mas o 
Tarcísio vejo com muita alegria. 
Pessoa técnica, limpa, tem uma 
visão administrativa. Estou 
muito confiante”, frisou.

Renato Pupo (PSDB) disse 
que a eleição de Lula se deve a 

sua capacidade de articulação, 
mas que encontrará um Con-
gresso fiscalizador. “Carrega 
uma marca negativa de seu 
passado que pode dificultar um 
pouco seu trabalho. Ele terá 
pela frente um Congresso forte, 
fiscalizador e por isso não creio 
que ele irá incidir nos mesmos 
erros novamente. Ameaça de 

socialismo eu não acredito nis-
so. Ele teve apoio de grandes 
capitalistas como Henrique 
Meirelles, Tasso Jereissati. Não 
teria esses apoios se houvesse 
alguma ameaça neste sentido”, 
analisou.

O vereador Odélio Chaves 
(Progressistas) foi mais direto 
na sua avaliação. “Candidaturas 
tão antagônicas, todavia, foi o 
que as urnas ratificaram para os 
próximos quatro anos, desejan-
do a ambos que possam realizar 
os anseios de seus eleitores”, 
ressaltou.

O vereador e presidente do 
diretório estadual do Psol, vere-
ador João Paulo Rillo, apoiador 
de Lula e Haddad, disse que a 
esquerda derrotou um fascista, 
mas não derrotou o fascismo 
e que a unidade tem que ser 
muito ampla para garantir a 
democracia. “Há 20 anos, quan-
do o vencemos, ganhamos o 
direito de administrar um país. 
Hoje, temos que reconstruir a 
democracia, a nação”, concluiu.

Caminhoneiros e militan-
tes bolsonaristas realizaram 
19 manifestações com fecha-
mento de rodovias estaduais 
e federais na região de Rio 
Preto nesta segunda-feira (31) 
em protesto contra o resultado 
das eleições presidenciais no 
domingo (30). No Brasil todo, 
eram centenas de trechos pa-
rados até às 19h em 16 estados. 
A paralisação mais duradoura 
está na Via Dutra, na altura de 
Barra Mana, no Rio de janeiro.

Na região, a primeira a ser 
fechada às 6h desta segunda-
-feira foi a BR 153. Reaberta 
após um acordo, foi novamente 
fechada no KM 52 à tarde, 
reabriu às 18h e voltou a ser 
fechada meia hora depois. Na 
região de José Bonifácio ela 
foi fechada às 14h30 e liberada 
às 18h. Nas manifestações do 
período da tarde, os caminho-
neiros foram engrossados por 
grupos bolsonaristas. No KM 
52, no final do dia, os mani-
festantes diziam que a eleição 
foi fraudada.

Os manifestantes estavam 
permitindo a passagem ape-
nas de ambulâncias, veículos 
policiais e de suprimentos que 
podem estragar. Em todas as 
manifestações com paralisa-
ções houve congestionamento 
nas duas pistas das rodovias. 
Na BR 153 houve congestio-
namento de mais de 5 quilô-
metros.

Na manhã desta segunda, 
as paralisações foram em 12 

Um dia após eleição, Rio Preto 
e região têm 19 paralisações

EM RODOVIAS

Elas começaram na BR 
153 às 6h e persistem 
nas rodovias estaduais 
e federais

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

estados do país e em 70 pontos 
de diversas estradas federais. A 
partir da tarde já eram cente-
nas de pontos de paralisação 
em 16 estados do pais, em 
estradas estaduais e federais. 
As paralisações foram feitas 
com os próprios caminhões ou 
com fogo em pneus. Apenas em 
Santa Catarina, pela manhã, 
foram 18 pontos de bloqueio.

A palavra de ordem “gol-
pe militar” já era ouvida nas 
manifestações do período da 
manhã. No entanto, a partir 
das manifestações da tarde, 
o pedido ficou mais intenso. 
Mesmo com toda a parali-

sação, até o final do dia não 
havia uma liderança nacional, 
alguém que convocou o movi-
mento. O Ministério Público 
Federal (MPF) deu 24h para 
que a Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) resolva o problema e 
retire os caminhoneiros.

Paralisações na região 
de Rio Preto e Araçatuba

Meridiano – Rodovia Eucli-
des da Cunha

Penápolis – Rodovia Assis 
Chateaubriand (continua)

Birigui – Na Marechal Ron-
don (continua)

Auriflama – Rodovia Feli-

Caminhoneiros e apoiadores bolsonaristas bloquearam passagem de veículos que não fossem de emergência, policiais e de produtos perecíveis

Primeira visita

‘Tocar o barco’

Transição 

O presidente eleito Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) se 
encontrou nesta segunda-fei-
ra (31) com o presidente ar-
gentino, Alberto Fernández, 
em um hotel de São Paulo. 
Fernández veio para o Brasil 
para parabenizar Lula pela 
vitória. "O Brasil se expressou 
livre e democraticamente. 
Democraticamente, elege-
ram um extraordinário líder 
latino-americano. Preservar a 
democracia é a primeira coisa 
que devemos fazer, e cuidar 
da vontade popular é funda-
mental para pensar o pro-
gresso da América Latina", 
disse o presidente argentino 
durante a reunião. De acordo 
com o jornal "La Nación", é 
a primeira vez que Alberto 
Fernández viaja ao Brasil 
desde que assumiu o cargo, 
em 2019. Ele nunca teve um 
encontro bilateral presencial 
com Jair Bolsonaro (PL), com 
quem teve desentendimen-
tos, principalmente em 2020, 
na pandemia.

Governador eleito de São 
Paulo, Tarcísio de Freitas 
(Republicanos), disse nesta 
segunda-feira (31), que ainda 
não conversou com o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL), 
mas acredita que ele fará "o 
melhor possível" para o país 
até o final do mandato. "Eu 
compreendo a situação ago-
ra do presidente, eu tenho 
certeza que ele fez o melhor 
pelo Brasil, pegou crises mui-
to duras", disse Tarcísio em 
entrevista ao SP1 no início da 
tarde. "Eu tenho certeza que 
ele vai fazer o melhor possível 
até o final do seu mandato". 
"Eu tenho certeza que ele vai 
tocar o barco, é o grande líder 
da direita, tem um legado aí 
de 59 milhões de votos, fez 
senadores, fez governado-
res, fez deputados federais. 
Então, realmente, tem uma 
grande força política, eu acho 
que a gente não pode conside-
rar esse resultado como uma 
derrota de forma nenhuma."

Eleito neste domingo (30) 
com 50,9% dos votos válidos, 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) terá direito 
a uma "equipe de transição" 
para os próximos dois meses. 
Se for efetivado, o grupo terá 
a missão de se inteirar do 
funcionamento dos órgãos e 
entidades da administração 
pública federal – e preparar 
os primeiros atos do novo 
governo, geralmente editados 
já no primeiro dia do ano. O 
presidente Bolsonaro passa 
o cargo a Lula no dia 1º de 
janeiro de 2023. Durante a 
campanha presidencial, Lula 
afirmou que, entre os seus 
primeiros atos, estará a revo-
gação dos decretos de Bolso-
naro sob sigilo de 100 anos. 
No primeiro discurso após 
o resultado, neste domingo, 
o ex-presidente disse que o 
"compromisso mais urgente é 
acabar outra vez com a fome".

ELEIÇÕES 
redacao@dhojeinterior.com.br

Estado de SP
O governador Rodrigo 

Garcia designou o secre-
tário de Governo, Marcos 
Penido, para coordenação 
do processo de transição 
da atual gestão do Estado 
de São Paulo para a do 
governador eleito, Tarcísio 
de Freitas.

. “Desejo sucesso a Tar-
císio de Freitas. Faremos a 
transição que o povo de São 
Paulo espera, com transpa-
rência e diálogo. Entregarei 
um Estado pronto, para 
um inédito salto de desen-
volvimento, contas em dia 
e mais de R$ 30 bilhões 
para investimentos”, disse 
Rodrigo.

Durante a transição, 
Penido deverá fornecer à 
nova equipe os detalhes 
referentes ao orçamento do 
Estado e os investimentos 
em andamento no Governo 
de São Paulo. Ao todo, são 
cerca de 8 mil obras, in-
cluindo grandes projetos de 
mobilidade e saneamento. 

ciano Sales Cunha
Vicinal Roberto Mário Pe-

rosa (acabou)
Catanduva – Rodovia Wa-

shington Luiz
Santa Fé do Sul – Rodovia 

Euclides da Cunha km625
Novo Horizonte – SP-321 

com SP-304 (Em andamento)
José Bonifácio – BR-153 

(Em andamento)
Clementina – Na rodovia 

Assis Chateaubriand (Em an-
damento)

Monte Aprazível
São José do Rio Preto – Na 

BR-153 (Ainda em andamento)
Araçatuba – Rodovia Elye-

ser Montenegro Magalhães 
(Em andamento)

Braúna – Rodovia 425 km 
311 (Em andamento)

Jales – Euclides da Cunha
Barbosa – 425 km 265 (Em 

andamento)
Alto Alegre – 419 km 

016+700 (Em andamento)
Meridiano – Rodovia Eucli-

des da Cunha
Birigui – Na Marechal Ron-

don (Em andamento
General Salgado- Rodovia 

Feliciano Sales Cunha
Araçatuba – Rodovia Ma-

rechal Rondon – km 536 (Em 
andamento)

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Câmara Municipal

Fotos: Samia DIAS
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Governador eleito de São 
Paulo, Tarcísio de Freitas (Re-
publicanos) disse nesta segun-
da-feira, 31, que irá montar 
um secretariado novo e não 
pretende aproveitar nomes da 
atual gestão tucana. “Em termos 
de secretariado, a gente deve 
ter um secretariado todo novo”, 
afirmou em entrevista ao SP1 da 
Rede Globo.

Ele também afirmou que não 
planeja incorporar ministros do 
atual governo de Bolsonaro na 
sua gestão.

“Hoje eu não tenho isso no 
radar (trazer ministros do Bol-
sonaro para serem secretários). 
Nós vamos, obviamente, discu-
tir ao longo do tempo. O que eu 
vou procurar são os melhores 
quadros com conhecimento 
do estado de São Paulo, com 
conhecimento dos problemas, 
para montar um secretariado 
muito técnico, capaz de dar as 
respostas que os cidadãos estão 
precisando”, declarou.

Questionado sobre as prio-
ridades, Tarcísio disse não 
ter definido ainda qual será o 
primeiro ato de sua gestão, que 
terá início em janeiro de 2023.

“Ainda não sei. Nós vamos 
estudar uma série de medidas 
para os 100 primeiros dias. 
Não vou dizer qual vai ser exa-
tamente o primeiro ato. A gente 
vai atuar muito no campo tribu-
tário, no campo da diminuição 
da carga tributária”, salientou.

Eleuses
Um dos nomes muito bem 

cotados para assumir a Secreta-
ria da Saúde é o do médico rio-
-pretense, ex-deputado federal 
e ex-vice prefeito Eleuses Paiva 
(PSD). Eleuses foi o responsável 
por elaborar o plano de Tarcísio 
para a área da saúde que foi 
apresentado durante toda a 
campanha.

O assunto é tratado de forma 
sigilosa entre Eleuses e Tarcísio, 
mas fontes dão conta de que o 
médico será mesmo o indicado. 
Nesta segunda-feira, o Dhoje 
Interior tentou contato por di-
versas vezes com Eleuses, mas 
ele não retornou nossas ligações 
para comentar a possibilidade 
de vir a compor o novo secreta-
riado do governo estadual.

Tarcísio repetiu ao longo da 
campanha que iria montar um 
secretariado técnico, especial-
mente em áreas que considera 
sensíveis e nas quais tem mais 
familiaridade, como Transporte 
e Logística e Habitação.

Além de nomes como de 
Guilherme Afif, ex-governador 
de São Paulo que foi assessor 
especial do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes e de Rafael 
Benini, que atuou na Agência 
de Transporte do Estado de São 
Paulo; Tarcísio já indicou que 
a diretora executiva do Banco 
Interamericano de Desenvol-
vimento, Martha Seillier, pode 
assumir uma das pastas da área.

O economista Samuel Ki-
noshita, a engenheira Priscilla 
Perdicaris e o administrador 
Marcelo Branco, ligado a Gil-
berto Kassab, são outros nomes 
considerados para compor o 
governo.

Após receber o apoio do 
governador Rodrigo Garcia 
(PSDB), os tucanos também 
esperam espaço na máquina 
que comandaram por quase três 
décadas. O deputado estadual 
reeleito Itamar Borges (MDB) 
tem mantido intensas conversas 
com o governador eleito. Ele foi 
secretário de Agricultura do go-
verno de João Doria e tem bom 
trânsito com o agro, em especial 
do interior, onde Tarcísio foi 
o mais votado e praticamente 
definiu sua eleição no domingo.

Tarcísio fala sobre secretariado; 
Eleuses é nome forte para Saúde

NOVO GOVERNADOR

Os vereadores de Rio Preto 
analisam na sessão desta terça-
-feira, 1º de novembro, projeto 
de lei complementar do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) que pre-
vê alteração da nomenclatura 
e atribuições relacionadas à 
estrutura da Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM).

Consta na proposta que a 
função de Diretor da Guarda 
Municipal, cargo de livre no-
meação do prefeito, passará a 
ser chamada de Comandante 
da Guarda Municipal. O salário 
será mantido: R$ 7.867,28.

No novo texto o Comandan-
te terá entre outras atribuições 
exercer a direção, em plano 

LEGISLATIVO

Novos nomes para GCM entram na pauta de hoje
estratégico da execução, do 
Plano de Ação Governamental, 
mediante a avaliação perma-
nente das diretrizes políticas 
direcionadas ao órgão e dirigir 
a Guarda Municipal “tecnica-
mente, operacionalmente e 
disciplinarmente”.

Ainda terá de “promover 
ajustes de direcionamento da 
execução das políticas públi-
cas, planejar medidas e decidir 
sobre o momento e a forma de 
execução das ações de sua uni-
dade, orientando e coordenan-
do condutas para os organismos 
subordinados, e em especial; 
planejar, coordenar e fiscalizar 
todos os serviços que forem 

estiverem sob a égide de com-
petência da Guarda Municipal”, 
diz trecho do projeto.

Para ocupar o cargo será exi-
gido como requisito formação 
profissional preferencialmente 
adequada, com graduação em 
nível superior compatível com 
o exercício do referido cargo de 
provimento em comissão.

Edinho também deseja a 
alteração da nomenclatura 
para o cargo de Assessor Ampla 
Assistência I que passará a ser 
chamado de Subcomandante 
da Guarda Municipal. O salá-
rio também será mantido: R$ 
5.931,57.

Para a função será exigido 

como requisito formação pro-
fissional preferencialmente 
adequada, com graduação em 
nível superior compatível com 
o exercício do referido cargo de 
provimento em comissão.

Novo cargo
Também do prefeito consta 

na pauta de votações projeto 
de lei complementar em que 
cria novo cargo de engenheiro 
eletricista na Prefeitura. Caso a 
Câmara autorize cargo será pre-
enchido por meio de concurso 
público já realizado, conforme 
específica a proposta.

A função tem 40 horas se-
manais e requisito como Ensi-

Tarcísio Freitas e Eleuses Paiva: parceria na área da saúde

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

União se 
iguala a PT 
com quatro 
estados cada

O União Brasil, par-
tido que surgiu em 2021 
da fusão entre o DEM 
e o PSL, alcançou o PT 
como legenda com mais 
governadores eleitos em 
2022. Ambos conquista-
ram quatro estados cada.

Nestas eleições, o PT 
manteve o comando do 
mesmo número de es-
tados que em 2018. No 
primeiro turno, o partido 
já havia eleito os governa-
dores do Ceará (Elmano 
De Freitas), Piauí (Rafael 
Fonteles) e Rio Grande do 
Norte (Fátima Bezerra). 
Com o resultado do 2º 
turno na Bahia, Jerônimo 
completa a lista.

Já o União Brasil ele-
geu os governadores de 
Goiás (Ronaldo Caiado) 
e de Mato Grosso (Mau-
ro Mendes) no primeiro 
turno, e do Amazonas 
(Mauro Mendes) e Ron-
dônia (Marcos Rocha) 
no segundo turno. Nas 
eleições de 2018, o PSL 
havia conquistado três 
estados e o DEM, dois.

Outros três partidos 
elegeram três governado-
res cada um: MDB, PSB 
e PSDB. Quatro partidos 
elegeram dois governa-
dores: PL, PP, PSD e Re-
publicanos. Dois partidos 
elegeram apenas um re-
presentante cada: Novo 
e Solidariedade.

Reeleitos
As eleições de 2022 

bateram recorde de go-
vernadores reeleitos des-
de 2006 – dos 20 candi-
datos, 18 confirmaram o 
segundo mandato. Ape-
nas em dois estados, São 
Paulo e Santa Catarina, 
os eleitores escolheram 
em não dar continuidade 
ao governo atual.

Dos 18 governadores 
reeleitos, 12 tiveram a 
vitória ainda no primeiro 
turno. Outros seis esta-
dos precisaram dos dois 
turnos.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O retorno de programas 
sociais como o ‘Minha Casa, Mi-
nha Vida’ e maiores investimen-
tos na área da saúde e educação. 
Estas são algumas das políticas 
públicas que o diretório munici-
pal do PT de Rio Preto acredita 
que a região irá ser beneficiada 
com o retorno de Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) ao poder a 
partir de janeiro de 2023.

Eleito neste domingo, 30, 
com 50,90% dos votos válidos 
(60.311.642 votos) em todo o 
país, o PT local começa a fazer 
projeções sobre o que esperar do 
terceiro mandato de Lula, fato 
inédito na República brasileira.

“A vitória do presidente Lula 
foi uma festa da democracia. 
Precisamos voltar a construir 
nossa democracia. Outra vitó-
ria muito grande é que o povo 
brasileiro vai ter a comida no 
seu prato todos os dias”, afirma 
ao Dhoje Interior a presidente 
do PT Rio Preto, a ex-vereadora 
Celi Regina.

Segundo ela, historicamente 
os governos do PT têm na área 
social seu maior foco. “Vamos 
reconstruir o SUS que foi re-
tirado muito dinheiro com as 

APÓS LULA VENCER

PT de Rio Preto fala em volta do 
‘Minha Casa, Minha vida’ na região

emendas do teto de gastos. 
Precisa de mais investimento e 
não de corte, por exemplo, da 
Farmácia Popular, aos pacientes 
de câncer, HIV. Não será fácil”, 
acrescenta.

Sobre os programas habita-
cionais destaque para o ‘Minha 
Casa, Minha Vida’, implementa-
do durante o governo de Lula e 
mantido no de Dilma Rousseff 
(PT). “A população da nossa 
região será contemplada com 
a volta do Minha Casa, Minha 
Vida. Terão acesso a casa para 
morar”, frisa.

Celi repete uma das promes-
sas de Lula durante a campanha, 

a de rever o chamado Teto dos 
Gastos, criado durante o gover-
no de Michel Temer (MDB) que 
limita gastos na saúde e edu-
cação, por exemplo, para não 
elevar os gastos previstos dentro 
do orçamento anual da União.

“Investimentos serão maio-
res em educação, em pesquisa, 
na ciência, do ensino infantil 
a universidades. Essa emen-
da constitucional do Teto dos 
Gastos tem que cair porque não 
é possível um governante não 
pensar primeiro nas pessoas. O 
mais importante de um governo 
democrático, com justiça social, 
é pensar primeiro nas pessoas”, 

salienta Celi Regina.

Haddad derrotado
O candidato do PT ao governo 

de São Paulo Fernando Haddad 
foi derrotado neste domingo. O 
ex-ministro da Infraestrutura do 
governo Bolsonaro, Tarcísio de 
Freitas (Republicanos) foi eleito 
novo governador com 55,27% 
dos votos, ou 13.480.643 votos. 
Haddad teve 44,73% dos votos, 
10.909.371 no total.

Mesmo com a vitória Tar-
císio sinalizou durante coletiva 
no domingo que está aberto a 
conversas com o presidente elei-
to Lula e que quer “olhar para 
frente”. Para a presidente do PT 
local, o gesto mostra que gover-
no federal e estadual deverão ca-
minhar juntos, diferentemente 
do que ocorre no atual governo 
do presidente Bolsonaro.

“Em um governo democrá-
tico existe o republicanismo, 
coisa que infelizmente o gover-
no Bolsonaro não soube e não 
sabe fazer na prática. Todo o 
tempo que os governo do PT 
estiveram na Presidência não se 
olhou para cor partidária para 
mandar verbas para os estados e 
municípios brasileiro. Teremos 
um país mais democrático e 
justo”, avalia.

Reprodução Redes Sociais
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Divulgação

Divulgação

no Superior Completo em En-
genharia Elétrica, reconhecido 
pelo Ministério da Educação 
(MEC) e registro no Conselho 
Regional de Engenharia e Agro-
nomia do Estado de São Paulo.

O Artigo 4º do projeto de 
Edinho trata da possibilidade 
de pessoas portadoras de defi-
ciência. “É assegurado o direito 
de se inscrever em concurso 
público para a investidura 
de emprego ou cargo, cujas 
atribuições sejam compatíveis 
com a deficiência de que são 
portadoras, para as quais se-
rão reservadas 5% (cinco por 
cento) das vagas oferecidas no 
concurso”.
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CIDADES Marido chega bêbado em casa, bate na mulher e filho e ameaça cunhada
Uma dona de casa, de 36 anos, e sua irmã, de 44 anos, procuraram ajuda no Plantão Policial, na noite 
deste domingo, 30, após a primeira ter sido ofendida e agredida pelo marido, de 38, e a segunda ter sido 
ameaçada de morte. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito chegou em casa alcoolizado e 
após discussão com a esposa, passou a lhe agredir fisicamente.

A partir deste 1º de no-
vembro de 2022, até 28 de 
fevereiro de 2023, inicia-se a 
Piracema, período de repro-
dução dos peixes. Durante 
essa época, eles se deslocam 
até as nascentes dos rios ou 
regiões rasas dos rios com 
ervas para desovar.

Segundo a Polícia Ambien-
tal, esse período definido para 
o defeso da Piracema pauta-se 
em critérios técnicos, base-
ados na interação biológica 
entre os peixes e seu habitat 
natural. “A importância da 
piracema para a conservação 
dos peixes de água doce se 
torna mais evidente quando 
compreendemos o porquê dos 
peixes praticarem esse deslo-
camento. No período anterior 
ao começo das chuvas, os 
peixes vão acumulando gran-
de quantidade de gordura na 
cavidade abdominal. O início 
da estação chuvosa e o au-
mento do volume de água nos 
rios sinalizam para os peixes 
que o período mais adequado 
à reprodução está se aproxi-
mando”, explica Alessandro 
Daleck Moreira, Comandante 
do 4º Batalhão da Polícia Am-
biental de Rio Preto.

A bacia hidrográfica com-
preende o rio principal, seus 
formadores, afluentes, lagos, 
lagoas marginais, reserva-
tórios e demais coleções de 
água inseridas na bacia de 
contribuição do rio. A bacia 
hidrográfica do rio Paraná, 
abrange importantes manan-
ciais do Estado de São Paulo.

Em Rio Preto e região es-
sas abrangências estão no rio 
Grande, rio Paraná, rio Tietê, 
rio Turvo, rio Preto, rio São 
José dos Dourados, rio Mogi 

Piracema começa a partir desta 
quinta-feira nos rios da região

PESCA PROIBIDA

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Discussão 
familiar tem 
tiro e prisão 
de homem 

e rio Pardo entre outros.
Os locais mais adequados 

para a desova são as cabecei-
ras de rios, onde os ovos estão 
mais protegidos de predadores 
e é para esses locais que os 
peixes de piracema migram. 
Nesse esforço de subir até as 
cabeceiras, os peixes vão quei-
mando a gordura acumulada e, 
ao mesmo tempo, estimulando 
a liberação de hormônios que 
atuam no amadurecimento dos 
óvulos e espermatozóides.

Durante este período os 
peixes praticamente não se 
alimentam, depositando todo 
seu esforço no deslocamento 
rio acima. Uma vez fecunda-
dos, os ovos crescem até se 
transformarem em alevinos 
que, posteriormente, migram 
rio abaixo e completam seu 
desenvolvimento em lagoas 
marginais e/ou em ribeirões, 
locais com abundância de ali-

mento e abrigos.
PROIBIÇÕES
Segundo Daleck, está proi-

bido praticar pescaria em lago-
as marginais a menos de 500 
metros de confluências e de-
sembocaduras de rios, lagoas, 
canais e tubulações de esgoto; 
até 1.500 metros a montante e 
jusante das barragens de reser-
vatórios de empreendimento 
hidrelétrico, e de mecanismo 
de transposição de peixes 
(escadas de peixes); até 1.500 
metros a montante e jusante 
de cachoeiras e corredeiras, 
dentre outros locais proibidos.

No Rio São José dos Doura-
dos e seus respectivos afluen-
tes. No período defeso está 
proibida a captura, o trans-
porte e o armazenamento de 
espécies nativas da bacia

hidrográfica do rio Paraná, 
incluindo espécies utilizadas 
para fins ornamentais e de 

Uma discussão fami-
liar terminou com um 
tiro que atingiu portão de 
vizinho e um homem, de 
39 anos, preso em flagran-
te por descumprimento 
de medida protetiva de 
urgência, à 0h35 desta 
segunda-feira, 31, no Jar-
dim Nunes, em Rio Preto.

No Plantão, o caso foi 
registrado como violência 
doméstica e disparo de 
arma de fogo. Segundo 
o boletim de ocorrência, 
o acusado teria ido até 
a casa do ex-sogro para 
questionar porque a filha, 
que é criança, não foi le-
vada até ele para passar o 
final de semana e acabou 
discutindo com a ex-es-
posa e o ex-cunhado, que 
foi buscar um revólver e 
atirou na direção do sus-
peito, após luta corporal.

Para a PM, a mulher, 
de 32 anos, disse que dis-
cutia com o ex-marido 
quando o irmão veio em 
seu auxílio e do pai, de 
65 anos.

No Plantão, a prisão 
foi convertida em preven-
tiva e o autuado levado à 
carceragem. O ex-cunha-
do fugiu antes da chegada 
da viatura e segue sendo 
investigado pela Polícia 
Civil.

Entre as proibições no período está a pesca em lagoas marginais a me-
nos de 500 metros de confluências e desembocaduras de rios e lagoas

VILA ELMAZ

Neto joga panela e 
ameaça matar avó

Um jovem, de 28 anos, foi 
preso em flagrante por poli-
ciais militares, na Vila Elmaz, 
em Rio Preto, na tarde deste 
domingo, 30, após jogar uma 
panela na cabeça da avó, de 73 
anos, e ameaçar matá-la com 
um facão usado em jardinagem.

Para a PM, a idosa disse 
que criou o acusado, que há 
dois anos passou a ser usuário 
de crack. Ela afirmou que já foi 
agredida em outras ocasiões, 
mas por medo e pena não de-
nunciou o neto.

Ao ouvirem os gritos de so-

corro, vizinhos chamaram o fi-
lho, de 46 anos, da aposentada 
e ele acionou a Polícia Militar.

A guarnição encontrou o 
suspeito na esquina do imóvel, 
segurando o ‘podão’ e bastante 
agressivo, aparentando estar 
em ‘surto’. Ele foi algemado e 
levado para o Plantão.

O delegado converteu a 
prisão por lesão corporal, vio-
lência doméstica e ameaça 
em preventiva e o indiciado 
foi levado para a carceragem 
rio-pretense, onde aguardará 
decisão judicial.

aquariofilia.
Alguns peixes nativos cuja 

captura está proibida: o Pinta-
do, o Dourado, o Piau, a

Piapara, o Curimbatá, o 
Mandi, o Lambari e o Jaú, en-
tre outros, bastante apreciados 
na nossa região.

A pesca subaquática; ou 
com redes, tarrafas, espinhéis 
e outros apetrechos utilizados 
na pesca profissional; bem 
como utilização de peixes, 
camarões, caramujos, caran-
guejos, vivos ou mortos (in-
teiros ou em pedaços), como 
iscas, exceto os peixes vivos 
de ocorrência natural da ba-
cia hidrográfica, oriundos de 
criações, acompanhados de 
nota fiscal ou nota do produtor 
(Exemplo:Lambari e Tuvira). 
Também é proibido o uso de 
trapiche ou plataforma flu-
tuante de qualquer natureza; 
também é proibido ao pesca-
dor profissional e amador ar-
mazenar e transportar peixes 
sem cabeça ou em forma de 
postas ou filés.

PRÁTICAS 
PERMITIDAS

Pescar em reservatórios nas 
modalidades desembarcada e 
embarcada, com linha de mão 
ou vara, linha e anzol, caniço 
simples, com molinete ou car-
retilha com uso de

iscas naturais e artificiais; 
exclusivamente a pesca de 
espécies não nativas, alócto-
nes (de origem e ocorrência 
natural em outras bacias bra-
sileiras) e exóticas (de origem 
e ocorrência natural somente 
em águas de outros países) 
e híbridos (organismo resul-
tante do cruzamento de duas 
espécies), tais como: apaiari; 
bagre-africano; black-bass; 
carpa; corvina; peixe-rei; sar-

dinha-de água-doce; piranha 
preta; tilápias; tucunaré; pira-
rucu, zoiudo; porquinho, entre 
outros, exceto o Piauçu.

Ainda de acordo com Da-
leck, a captura e transporte 
sem limite de cota para o 
pescador profissional e cota 
de 10 Kg mais um exemplar 
para o pescador amador, mas 
ambos pescadores deverão es-
tar devidamente autorizados/
licenciados. Não se aplica as 
normas da piracema ao pesca-
do proveniente de piscicultura 
ou pesque-pagues/pesqueiros 
registrados no órgão compe-
tente e cadastrado no IBAMA, 
devendo estar acompanhado 
de nota fiscal. É permitida a 
utilização de minhoca, salsicha 
ou mortadela como isca.

“O transporte de pescado 
por via fluvial somente é per-
mitido em locais cuja pesca 
embarcada é permitida, ou 
seja, somente em reservató-
rios. Os estoques de peixes in 
natura, resfriados ou conge-
lados, provenientes de águas 
continentais, armazenados 
por pescadores profissionais 
e os existentes nas colônias 
e associações de pescadores, 
nos frigoríficos, nas peixarias, 
nos entrepostos, nos postos 
de venda, nos hotéis, nos res-
taurantes, nos bares e simi-
lares, deverão ser declarados 
ao IBAMA ou órgão estadual 
competente, até o segundo dia 
útil após o início do defeso”, 
orienta o comandante.

O pescado deverá estar 
acompanhado das respectivas 
notas fiscais. Daleck destaca 
que aquele que descumprir o 
regramento estabelecido para 
o período de Piracema estará 
cometendo crime previsto na 
Lei de Crimes Ambientais (Lei 
nº 9.605/98),

Homem rouba celular e relógio e tenta escapar do flagrante 
Policiais militares prende-

rem em flagrante por roubo, 
às 13 horas deste domingo, 
30, um homem, de 45 anos. 
Ele fugiu após o crime, mas 
foi encontrado pela guarni-
ção quando entrava em sua 
casa. Na tentativa de escapar 
da cadeia, o bandido acusou 
a vítima, de 25 anos, de ter 
trocado celular e relógio por 
pedras de crack.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a jovem caminhava na 
avenida Mirassolândia, no 
bairro Solo Sagrado, quando o 
marginal apareceu e arrancou 
os objetos, indo embora em 
seguida.

Ela ligou no 190 e durante 
patrulhamento o suspeito foi 
visto tentando se esconder na 
residência.

Para os pms, o indiciado 

disse que tinha problemas com 
a justiça. O telefone e o relógio, 
avaliados em R$ 3,5 mil e R$ 
350, respectivamente, foram 
devolvidos à sua proprietária.

O delegado plantonista 
converteu a prisão em pre-
ventiva e o autuado foi enca-
minhado à carceragem local.

Segundo Roubo
Um adolescente, de 16 anos, 

acompanhado da mãe, regis-
trou boletim de ocorrência de 
roubo, no Plantão Policial, na 
noite deste domingo, 30.

Segundo a vítima, ele e um 
amigo tiveram os celulares 
levados por dois marginais 
no último dia 27, às 23 horas, 
quando caminhavam em dire-
ção a uma pracinha existente 
na frente do condomínio onde 
moram, no bairro Eldorado.

ACUSOU A VÍTIMA

MENOR COM DEFICIÊNCIA

Polícia investiga 
denúncia de abuso 

Uma auxiliar de cozinha, de 
30 anos, denunciou abuso se-
xual, na tarde deste domingo, 
30, na Central de Flagrantes de 
Rio Preto, que teria sido pra-
ticado contra sua filha, de 14 
anos. A vítima tem deficiência 
intelectual e ficou em estado 
de choque, tendo contado para 
a mãe somente uma semana 
depois do crime.

Para a Polícia Civil, a decla-
rante afirmou que para poder 
trabalhar deixa a menor e seu 
filho de três anos sob os cui-
dados de uma vizinha e que o 

pai dessa cuidadora frequenta 
a casa.

Segundo o boletim de ocor-
rência, esse homem, de idade 
desconhecida, teria passado 
a mão no corpo, beijado de 
língua na boca e acariciado 
a genitália da adolescente, 
tentando puxá-la para um 
cômodo.

Conforme o registro poli-
cial, ao ter o assédio descober-
to o acusado teria se internado 
no Hospital Bezerra de Mene-
zes. O 7º DP investiga o caso 
como estupro de vulnerável.

FURTO DE FIOS 

Dupla é presa em 
casa abandonada 

O dono de uma cafeteria na 
Vila Bom Jesus, em Rio Preto, 
percebeu uma movimentação 
estranha na casa ao lado, cujo 
proprietário morreu há dois 
meses, e ao verificar suas câ-
meras de segurança viu duas 
bicicletas no imóvel vizinho. 
Ele chamou a PM que, em 
patrulhamento, prendeu dois 
homens em flagrante por furto, 
na manhã deste domingo, 30.

Quando a viatura chegou 
no endereço os suspeitos já 
tinham fugido. As gravações 
do circuito interno do esta-

belecimento comercial possi-
bilitaram detalhes das carac-
terísticas físicas e o primeiro 
acusado, de 22 anos, foi en-
contrado na rua Rubião Júnior 
carregando uma mochila com 
vários fios de cobre e uma faca. 
Seu cúmplice, de 36 anos, foi 
localizado na rua Antônio de 
Godoy.

Para os policiais, a dupla 
alegou que invadiu a resi-
dência desocupada para usar 
drogas. Eles disseram ainda 
que a fiação já estava cortada 
e espalhada pelo imóvel.

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

Divulgação
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De acordo com a Socie-
dade Brasileira de Geriatria 
e Gerontologia, um terço da 
população acima dos 65 anos 
sofre ao menos uma queda por 
ano, proporção que aumenta 
com o envelhecimento.

Segundo Isabella Olivei-
ra Ferrari, representante da 
Liga de Geriatria e Geron-
tologia da Famerp de Rio 
Preto, a progressão da idade 
é acompanhada de mudanças 
fisiológicas e previsíveis em 
praticamente todos os órgãos 
e sistemas do organismo. Tais 
modificações, embora carac-
terísticas da idade avançada, 
não são inevitáveis. Desta 
forma, o risco de acidentes se 
torna maior entre as pessoas 
idosas, que têm a mobilidade 
limitada e os sentidos e refle-
xos reduzidos, ou que podem 
sofrer de doenças que tendem 
a fragilizá-los fisicamente.

“A queda é o acidente do-
méstico mais frequente que 
acomete os idosos, sendo 
considerada a terceira causa 
de mortalidade entre as pes-
soas com mais de 65 anos no 
Brasil e que sua elevada ocor-
rência acontece por múltiplos 
fatores. Seguido pelas quei-
maduras, intoxicações, cortes 

Queda é a terceira maior 
causa de morte entre idosos

ACIDENTE DOMÉSTICO

Especialista orienta 
como minimizar situa-
ções que resultam em 
acidentes domiciliares

e acidentes elétricos”, alerta.
Isabella orienta sobre me-

didas que reduzem fatores 
de risco, como não andar em 
pisos úmidos ou molhados, 
evitar trancar a porta do 
banheiro, trocar pisos escor-
regadios por pisos antiderra-
pantes, utilizar suportes de 
apoio no box e vaso sanitário, 
instalar corrimão e faixas 
antiderrapantes em escadas 
ou rampas, evitar o uso de 
tapetes na residência, evitar 

o uso de chinelos, não andar 
de meias pela casa, manter os 
cabos de panelas voltados para 
dentro do fogão, não deixar o 
ferro de passar e outros apa-
relhos elétricos de fácil acesso 
ligados, não utilizar medica-
mentos sem orientação mé-
dica, substituir fios elétricos 
descascados, proteger quinas e 
manter objetos cortantes fora 
do alcance.

A profissional explica que 
adaptar a casa é primordial 

para preservar a saúde dos 
idosos, considerando as limi-
tações ou mesmo evitar o uso 
de objetos que possam apre-
sentar riscos ajuda a reduzir 
as chances de acidentes.

“O ideal é manter apenas 
os móveis necessários e aco-
modá-los, de forma que não 
tornem-se obstáculos no ca-
minho do idoso. A iluminação 
é outro ponto de atenção para 
evitar possíveis tropeços. É 
preciso ter em mente que não 
só a disposição dos móveis 
da casa e a iluminação sejam 
suficientes, mas toda a sua 
rotina deve ser pensada para 
facilitar ao máximo a vida do 
idoso”, adverte.

Ainda segundo a especialis-
ta, pequenas mudanças como 
uma cama mais baixa para 
que a pessoa possa sair dela 
com os pés no chão; eliminar 
peças perigosas, como mesas 
de vidro, e muita atenção com 
fios soltos e qualquer coisa que 
possa causar tropeções.

“Garanta também que os 
itens usados com maior frequ-
ência pelo idoso sejam de fácil 
acesso. Assim, ele mantém a 
liberdade na rotina sem correr 
riscos desnecessários. É muito 
importante que o idoso sinta 
que ele tem sua autonomia 
respeitada”, observa.

Questionada sobre o núme-
ro de ocorrências em virtude 
de acidentes por queda, Isa-
bella pontua que são condições 
graves que variam mensal-
mente, não sendo possível 
mensurar o número de casos 
ao mês.

O Programa Viveiro Itine-
rante, realizado pelo Viveiro 
Municipal, órgão da Secretaria 
de Meio Ambiente e Urbanis-
mo (Smaurb), voltou a circular 
e distribuiu 424 mudas de 
árvores em quatro regiões da 
cidade, por onde passou nos 
últimos quatro dias.

Arborização Urbana
Com o intuito de contribuir 

para o aumento da arbori-
zação urbana em Rio Preto, 
a Smaurb, em 2018, criou 
o projeto que se tornou o 
Programa Viveiro Itinerante, 
com caráter permanente. Por 
meio dele, um caminhão da 
secretaria leva a pontos fixos 
de cada uma das dez macrorre-
giões do município mudas de 
árvores do Viveiro Municipal 
para serem distribuídas aos 
moradores. Técnicos também 
ficam disponíveis para esclare-
cer dúvidas sobre os cuidados 
com as plantas.

O projeto vai passar pelas 
dez macrorregiões da cidade: 
Bosque, Central, CEU das 
Artes, Cidade da Criança, HB, 
Pinheirinho, Represa, Vila To-
ninho, Schmitt e Talhado. Em 
cada região, um equipamento 
público – Unidades Básicas 
de Saúde (UBS), Centro de 
Referência da Assistência 
Social (CRAS), escola, praça e 
outras instituições – receberá 
o projeto, cada uma em dia 
diferente até 10 de novembro.

Programação
Nesta rodada, o primeiro 

da segunda semana, será em 
1/11, com distribuição na Re-
gião do CEU das Artes, na ECO 
– Escola de Competências 
Deputado Roberto Rollem-

MEIO AMBIENTE

Viveiro Itinerante inicia 
novo ciclo de doações 

berg, localizada à Rua Geraldo 
Barbosa de Oliveira, 2901, Vila 
Santo Antônio, das 8h às 11h 
(confira abaixo o cronograma 
completo).

Os interessados devem 
comparecer ao local de distri-
buição com documento pessoal 
e comprovante de residên-
cia para o preenchimento do 
formulário e a retirada das 
mudas. Serão doadas até duas 
mudas por endereço.

Durante o Viveiro Itine-
rante, serão apresentados ao 
munícipes um ‘cardápio’ de 
espécies de árvores dispo-
níveis, para que o munícipe 
possa escolher conforme o 
espaço adequado existente e 
sua preferência.

O avanço na elevação do 
número de árvores estabe-
lecidas é fundamental para 
melhorar não só o nível de 
arborização, mas tudo o que 
vem com ele: melhora no mi-
croclima, com temperaturas 
mais amenas devido à sombra 
e umidade do ar; permeabili-
dade do solo; diminuição da 
poluição; melhor qualidade de 
vida e diminuição das doenças 
respiratórias, especialmente 
em estiagem.

Isabella Ferrari - Coordenadora responsável pela Liga Acadêmica de 
Geriatria e Gerontologia FAMERP

Da REPORTAGEM 
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FINADOS

Confira o que abre e o 
que fecha no feriado

Por conta do feriado, parte 
dos serviços municipais terá 
alteração de horário

O feriado de Dia de Fina-
dos, neste 2 de novembro, traz 
mudanças no funcionamento 
das repartições e serviços pú-
blicos na quarta-feira.

Farmácia Municipal:
8h às 14h
Unidades Básicas de 

Saúde:
Fechadas
Unidades de Pronto-A-

tendimento:
Abertas 24 horas para 

atendimento de urgência e 
emergência

Atendimento pediátrico 
na UPA Norte e Tangará, 24 
horas

Poupatempo:
Fechado
Prefeitura Regional 

Norte:
Fechada
E-digital (Estaciona-

mento Rotativo):
Não será cobrado
Retomam atendimento 

presencial na quinta-fei-

ra, 03/11:
Procon, Semae e secreta-

rias da Fazenda, Trânsito e 
Obras

Shopping HB:
Fechado
Shopping Azul:
Fechado
Mercado Municipal:
Funciona das 8h às 12h
Feiras Livres:
Serão realizadas normal-

mente, das 6h30 às 12h
Pontos de apoio:
Funcionam normalmente, 

das 8h30 às 11h e das 12h às 
18h30

Lazer
Cidade da Criança:
9h às 17h
Parques Ecológicos 

Educativos Norte e Sul:
9h às 17h
Zoológico Municipal:
9h às 17h
Viveiro Municipal:
Fechado
Pet Park:
Das 07h às 11h e das 14h 

às 19h
Museus, Casa de Cultu-

ra, bibliotecas, pinacoteca 
e núcleos municipais:

Fechados

Da REPORTAGEM

João Candido Pereira, natural de 
Condeuba-BA, faleceu aos 93 anos 
de idade. Viúvo, deixa os filhos 
Maria Candida, Janete, Silvonete, 
Genesio e Nilson. O sepultamen-
to foi dia 30/10/2022, saiu seu 
féretro do velório Capelas Prever 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Edvar Antonio Curti, natural de São 
José do Rio Preto-SP, faleceu aos 

89 anos de idade. Deixa a esposa 
Mariza, e os filhos Maria Fernan-
da, Maria Claudia e Edvar Junior. O 
sepultamento foi dia 30/10/2022, 
saiu seu féretro do velório Ercília 
para o Cemitério da Ressureição. 
 
Alzira Gibin Garcia, natural de 
Tanabi-SP, faleceu aos 76 anos de 
idade. Viúva, deixa os filhos Lu-
ciana, Nilton e Sandra. O sepulta-

mento foi dia 30/10/2022, saiu seu 
féretro do velório Capelas Prever 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Maria Teresa Costa da Silva, na-
tural de Uchoa-SP, faleceu aos 93 
anos de idade. Viúva. O sepulta-
mento foi dia 31/10/2022, saiu seu 
féretro do velório Capelas Prever 
para o Cemitério Municipal de Ce-
dral.

FALECIMENTOS E MISSAS

COMO VAI SUA SAÚDE PSIQUICA?!
No artigo de hoje vamos 

retomar um pouco o assunto 
que mais tem se mostrado 
em consultórios médicos e 
de psicologia, a Ansiedade!

O que chamamos de an-
siedade trata-se de sintomas 
que o organismo apresenta, 
e que se apresentam em con-
junto com ou sem reações 
físicas, ou seja, sensações, 
percepções, sentimentos, 
emoções, que mediante um 
acontecimento, situação, pro-
blema, podem aparecer como 
consequências amenas, mo-
deradas ou grave do sentir. 

Como exemplo, uma pro-
va na escola, uma entrevista 
de emprego, a chegada de al-
guém querido, entre outras, 
que são sentidas pela pessoa 
e que podem ser supera-
das mediante aprendizado 
de tolerância à frustrações, 
reforço da auto estima e au-
toconhecimento da pessoa 
desde a tenra idade. 

Cada pessoa tem uma 
mistura única de sentimentos 
que chamam de ansiedade, e 
algumas, poderão apresentar 
características que não se 
adequam perfeitamente a 
essa categoria. O sentir-se 
ansioso(a) pode então tor-
nar-se complexo, com uma 
sensação mais avassaladora 
de pânico e fobias, com ma-
nifestações autonômicas, que 
incluem sudorese excessiva, 
frequência respiratória e car-
díaca aumentada, diarreia, 
insônia, tremores e sensação 
de terror. 

Neste caso, faz-se ne-
cessária a intervenção de 
profissionais treinados para 
ajudar a pessoa com tais 
desconfortos, podendo ser 
de valor terapêutico e ou 
medicamentoso. 

A ansiedade pode estar li-
gada a um medo consciente e 
tolerável, mas que pode mas-
carar uma preocupação mais 
profunda e menos aceitável. 
Poderá também ser compre-
endida como sentimento de 
culpa ou sofrimentos agudos 
relacionados a questões e 
padrões morais sociais.

Algumas pessoas podem 
apresentar o sintoma de an-
siedade e não saber o porquê 
estão se sentindo ansiosas. 
Então, a tarefa do(a) te-
rapeuta clínico(a) será de 
compreender as origens de 
tais sintomas e oferecer ajuda 
psicológica e orientações de 
como aliviá-las.

Ansiedade e medo estão 
intimamente ligados, são 
estados aversivos que podem 
ser engatilhados por uma si-
tuação ameaçadora, embora 
o medo seja provocado por 
um estímulo imediato, aqui e 
agora! Já a ansiedade emerge 
de uma ameaça futura, que 
poderá ou não acontecer. 
São percepções e sensações 
que nos deixam quase que 
paralisados. 

Se o medo nos prepara 
para uma reação imediata 
e ou até uma certa paralisia 
diante do fato, o sentimento 
de ansiedade nos motiva a 
evitá-la ou que até a bloqueie 
e não ocorra.

Um exemplo do medo 
seria se dois homens em 
uma moto vierem em minha 
direção, em uma rua solitária, 
devo correr? devo parar e 
ficar ali a espera? Essa an-
tecipação de consequência 
envolve glândulas, músculos 
estriado, córtex cingulado 
anterior e o córtex pré-fron-
tal. É um comportamento 
interno que regulará minhas 
atitudes de fuga ou esquiva 

dessa situação. 
Podemos comparar a an-

siedade com o luto, que neste, 
teríamos uma reação a uma 
perda passada e a ansiedade 
é uma reação a uma perda fu-
tura. O sentir-se ansioso nos 
deixa preocupados sem saber 
exatamente o porquê! Não se 
consegue identificar o gatilho 
pois ele não existe! Tal gatilho 
poderá vir acontecer ou não, 
mas isso basta para que fique-
mos em estado de alerta para 
uma resposta motora de fuga. 

Uma coisa interessante 
seria a impossibilidade de 
se sentir medo sem se sentir 
ansioso, pois ao sentir medo 
começamos a nos preocupar 
com suas consequências, 
com as situações e ou com-
portamentos que nos geram 
tais desconfortos. Portanto 
qualquer incerteza ou impre-
visibilidade podem se tornar 
gatilhos para a ansiedade. 

De todo, a ansiedade nos 
é benéfica, na evolução das 
espécies, segundo Darwin, ela 
contribuiu para que apren-
dêssemos a fugir, esquivar e 
até enfrentar para conseguir 
o que queremos. Em nos-
sos problemas cotidianos, 
fazemos isso e observamos 
também o mesmo comporta-
mento em animais que fogem 
de serem presas de outros, de 
serem destruídos ou devora-
dos. Claro que o ser humano 
não age assim, mas nos defen-
demos e também atacamos os 
outros em consideração a algo 
ou alguém que pleiteamos, 
queremos.

Uma dica para você, seria 
o de agir em estados ansiosos 
fazendo um exercício de res-
piração profunda, contando 
em três tempos a inspiração 
e soltando também em três 
tempos. Isso ajuda na regula-
ção emocional e baixa a taxa 
de excitação corpórea em que 
se encontra. 

Também se pode sair 
para se distrair e observar 
a natureza, fazer exercícios 
físicos, tente focar no mo-
mento presente e menos no 
futuro, alimente-se com na-
turalidade dando preferência 
ao saudável, ouça músicas 
que tenham letras positivas, 
que relaxem, fique um tempo 
sozinho consigo mesmo, ligue 
para um amigo se sentir que 
não consegue dar conta sozi-
nho para que este o auxilie se 
precisar buscar ajuda clínica 
e dentre outros, tenha um 
pet! Atualmente estudos vem 
demonstrando que cuidar de 
um bichinho de estimação 
tem trazido muitos benefícios 
à saúde mental. 

Um amigo pet faz au-
mentar a estima e a ação 
(comportamento) da pessoa 
em relação a si mesma e aos 
demais.

Demais terapêuticas em-
basam tal discussão mas aqui 
será pautada sob a ótica da 
Análise do Comportamento. 
Daremos sequência a este as-
sunto em um outro momento.

 Vale lembrar que o(a) 
terapeuta psicólogo(a), é o 
profissional que pode ofere-
cer um acolhimento comple-
to e avaliar os sofrimentos 
psíquicos de cada pessoa de 
maneira individual e única. 
Se você deseja saber mais so-
bre este assunto nos procure! 
Estamos sempre à disposição!

*E-mail: psicorose-
ballestero1967@gmail.
com / instagram: @
comportamentoskin-
n e r i a n o  /  w h a t s a -
pp:(14)997215150.

SAÚDE PSICOLÓGICA

ROSEMEIRE
BALLISTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 
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Rio Preto Weilers vence e avança 
para semifinal do Brasileiro

5ª VITÓRIA

Da REPORTAGEM
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O Rio Preto Weilers ven-
ceu o Brown Spiders por 32 a 
3, na tarde deste sábado, 29,  
no estádio Teixeirão, em Rio 
Preto, e garantiu vaga entre 
os quatro melhores times do 
Campeonato Brasileiro de 
Futebol Americano, promovi-
do pela CBFA. Agora, o time 
aguarda o vencedor de Galo 
FA e Flamengo Imperadores, 
que será disputado em 5 de 
novembro, em Belo Horizonte. 
Foi a quinta vitória do atual 
campeão paulista na compe-
tição e os grandes nomes do 
triunfo foram o wide receiver 
Thalys e o quarterback Cody 
James Lamoreaux, que mar-
caram dois touchdowns.

“Foi uma partida difícil. 
O Brown Spiders trouxe um 
estilo de jogo diferente do que 
a gente estava enfrentando até 
o momento, mas nossos atletas 
conseguiram assimilar os ajus-
tes que a comissão organizou 
e a vitória veio”, afirmou o 
dirigente da equipe, Matheus 
Camargo.

O treinador de ataque do 
Weilers, Heitor Medeiros, 

comentou sobre o jogo. “Nossa 
equipe estudou o jogo deles, 
mas sabiamos que eles iriam 
explorar alternativas e foi o 
que fizeram, usaram muitos 
passess curtos e corridas para 
pequenos avanços. Já a gente 
fez o que sabemos bem, uma 
defesa agressiva e um ataque 
rápido e dominante:”

E, apesar da vitória, os do-
nos da casa saíram atrás no 
placar, já que o Brown Spiders 
converteu um field goal na pri-
meira campanha de ataque com 
o kicker Fracaro. Mas a virada 
não demorou a acontecer: o 
wide receiver Thalysanotou um 

touchdown e deixou o placar 
em 6 a 3. Os Weilers tentaram 
uma conversão de dois pontos, 
mas não tiveram sucesso.

No segundo quarto, o quar-
terback Cody James Lamore-
aux também marcou o seu TD. 
O time voltou a apostar em 
uma conversão de dois pontos 
e, desta vez, teve sucesso com 
o running back Wellington 
Fidélis. Os dois times foram 
para o intervalo com o placar 
marcando 14 a 3.

Na volta do intervalo, os 
donos da casa aumentaram 
o placar com um safety após 
o quarterback Dandan, do 

Brown Spiders, ter sido sacka-
do dentro da endozone do time 
paranaense.

No último período, o QB 
Cody James Lamoreaux anotou 
o seu segundo TD na partida 
e, mais uma vez, o time teve 
sucesso em uma conversão de 
dois pontos do wide receiver 
Thalys. No final e já com alguns 
jogadores poupados, Tally 
recebeu passe do quarterback 
reserva Caravita e marcou mais 
um touchdown na partida. O 
wide receiver João Henrique 
Lima também teve sucesso 
na conversão de dois pontos, 
finalizando o placar em 32 a 3.

Equipe rio-pretense aguarda o vencedor de Galo FA e Flamengo Imperadores, que será disputado 
dia 5, em Belo Horizonte

Time é o atual cam-
peão paulista e os 
grandes nomes do 
triunfo foram o wide 
receiver Thalys e o 
quarterback Cody 
James Lamoreaux

Fora de casa, no ginásio 
do Sesi Sorocaba, as meninas 
do vôlei Rio Preto perderam 
para Sorocaba o segundo jogo 
da semifinal do Campeonato 
Paulista de Vôlei Feminino – 
Copa Piratininga – por 3 sets 
a 0, com parciais de 25/15, 
25/12 e 25/18, e deram adeus a 
competição estadual neste fim 
de semana.

Como já havia perdido o 
primeiro confronto em casa, 
por 3 sets a 2, a equipe rio-pre-
tense precisava vencer o jogo 
e o golden set (set desempate) 
para ficar com a vaga na final. 
Porém, o time não teve uma 
boa atuação e acabou adiando 
por mais um ano o sonho do 
acesso à elite para a principal 
divisão do voleibol paulista.

Agora, o time rio-preten-
se encara o Realizar/Fupes/
TCDS, equipe da cidade de 
Santos, na disputa do terceiro 

FINAL DO VÔLEI 

Rio Preto perde 
e fica fora 

lugar. O título será decidido 
em dois jogos entre Sorocaba 
e Bradesco, já que também no 
fim de semana, a equipe de 
Osasco conseguiu devolver a 
derrota do primeiro jogo para 
o Realizar e vencer o golden 
set para confirmar a classifi-
cação para a final. O campeão 
garante a vaga na elite do vôlei 
Paulista em 2023.

Sem chances de acesso 
no Paulista, Rio Preto volta à 
quadra já nesta quarta-feira, 
2, para fazer o último jogo da 
fase de classificação da Liga 
APV (Associação Pró Voleibol) 
contra a equipe de Itobi.

Líderes, invictas e com a 
vaga já confirmada nas se-
mifinais da competição, as 
meninas rio-pretenses jogam 
a partir das 11h, no Ginásio 
Municipal Dr. José Valdes 
Conte, em Itobi. 

Já no próximo sábado, 5, 
Rio Preto inicia sua caminha-
da na Superliga C. A equipe 
está na chave com sede em 
Sorocaba.

Zé Rafael

Da REPORTAGEM
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Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

54ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2022
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

01 DE NOVEMBRO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS

ORDEM DO DIA

VETO
01 – Veto Total nº 48/22,  ao autógrafo nº 15.811/22, originado do Projeto de Lei 
Complementar nº 16/22, do Ver. Celso Luiz de Oliveira, que insere o §5º, no art. 1º, 
da Lei Complementar nº 347, de 26 de agosto de 2011, que dispõe sobre a criação 
da GRADAD – Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada, nos termos 
que especifica, a ser paga aos policiais militares que exercem atividade municipal 
delegada do Estado de São Paulo por meio de convênio celebrado com o Município 
de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR
02 – 29/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT
Dispõe sobre a alteração da nomenclatura e atribuições relacionadas à estrutura da 
Guarda Municipal, conforme disposições da Lei Complementar nº 685, de 13 de junho 
de 2022 e modifica, onde couber, a Lei Complementar nº 331, de 30 de dezembro de 
2010 e suas alterações, conforme estabelece, e dá outras providências. (QUÓRUM: 
MAIORIA ABSOLUTA) 

03 – 30/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT
Dispõe sobre a criação de cargo de Engenheiro Eletricista na estrutura administrativa 
do Município, conforme estabelece, e dá outras providências. (QUÓRUM: 
MAIORIA ABSOLUTA) 

PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA
04 – 02/22 – VER BRUNO MOURA E OUTROS – 1º TURNO
Dispõe sobre a criação da Emenda Impositiva na Lei Orgânica do Município de São 
José do Rio Preto, conforme estabelece. (QUORUM: DOIS TERÇOS) 

PROJETOS DE LEI
05 – 152/22 – VER. JOÃO PAULO RILLO – 2ª DISC./VOT 
Inclui no Calendário Oficial do Município de São José do Rio Preto – SP o “Dia 
Municipal de Conscientização sobre a Fissura Labiopalatina”, a ser comemorado, 
anualmente, no dia 24 de junho. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 

06 – 153/22 – VER. JOÃO PAULO RILLO – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre as condições para o tratamento das malformações congênitas fissura 
labiopalatina e/ou anomalias craniofaciais e síndromes correlatas no município de São 
José do Rio Preto e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  

07 – 165/22 – VER. PAULO PAULERA – 1ª DISC./VOT 
“Dispõe sobre as informações contidas nas placas de inauguração das obras públicas 
no município de São José do Rio Preto – SP”. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)

08 – 169/22 – VER. PAULO PAULERA – 1ª DISC./VOT 
Fica obrigado os Condomínios e Associações residenciais e comerciais localizados 
no Município de São José do Rio Preto Estado de São Paulo a comunicar aos órgãos 
de segurança pública a ocorrência de casos de maus-tratos a animais. (QUÓRUM: 
MAIORIA SIMPLES)  
   
09 – 172/22 – VER. DIEGO MAHFOUZ FARIA LIMA – 1ª DISC./VOT
Cria a premiação “Educador Destaque” para professores e gestores da educação 
infantil, ensino fundamental e médio na rede pública de ensino do município de São 
José do Rio Preto, e dá outras providências.  (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
  Presidente da Câmara – 27/10/2022

 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 

 
EXTRATO DE CONTRATO  
PROCESSO Nº 67/2022.  DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2022. 
CONTRATO Nº 022/2022. CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO 
EMPRESA ESCOLA – CIEE. OBJETO: Desenvolvimento de atividades 
conjuntas, que propiciem a promoção da integração do Aprendiz ao mercado 
de trabalho e a sua formação para o trabalho de acordo com a Constituição 
Federal vigente, Art. 7º, inciso XXXIII, com redação dada pela Emenda 
Constitucional n.º 20, de 15/12/1998, Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV, e a 
Consolidação das Leis do Trabalho –CLT, título III, capítulo IV, seção IV, 
entendida a aprendizagem como estratégia de formação técnico profissional 
metódica, compatível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico do 
adolescente. Vigência do Contrato: 01 de novembro de 2022 a 31 de outubro 
de 2023. Data da assinatura: 27 de outubro de 2022. Valor Global: R$ 
61.573,69 (sessenta e um mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta e 
nove centavos). Recursos orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. Base Legal: Artigo 24, inciso XIII da Lei 8.666/93. 
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2022. PEDRO ROBERTO GOMES -
Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA 

“ASSOCIAÇÃO QUINTA DO GOLFE JARDINS” 
 

Pelo presente edital e nos termos do Estatuto da Associação 
Quinta do Golfe Jardins, ficam convocados todos os associados a se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no dia 10 de 
Novembro de 2022 às 19 horas em primeira convocação, com quórum mínimo de 
50% (cinquenta por cento), ou em segunda convocação às 19h30 minutos, com a 
presença de qualquer número de associados, no salão de festas da “Associação 
Quinta do Golfe Jardins,  nesta cidade de São José do Rio Preto- SP. 

 
Assembleia Geral Extraordinária. 
 

1) Apreciar e votar regulamentação para execução de pergolados nos recuos. 
2) Apreciar e votar execução de bancos de alveiraria (Fire Place). 
3) Apreciar e votar atualização de taxa para aprovação de projetos e criação de taxa 

para reformas e benfeitorias.  
4) Posicionamento dos projetos arquitetônicos das melhorias na área de lazer e portaria. 
5) Apreciar e votar material e modelo de telas de proteção para bolas de golfe. 
6) Outros assuntos de interesse da Associação. 

 
Observações: 
 

Os associados presentes só terão direito a voto se estiverem em dia com as taxas 
associativas, conforme § 2º do artigo 35 do Estatuto Social. Os associados que não 
puderem estar presentes, só poderão ser representados através de procuração 
específica com firma reconhecida conforme § 2º do artigo 47 do Estatuto Social. Os 
associados ausentes estarão sujeitos as decisões da assembleia, não cabendo 
arguições posteriores. Todas as decisões tomadas em assembleia são de suma 
importância para os associados, assim contamos com a participação de todos. 

 

São José do Rio Preto, 31 de Outubro de 2022. 
 
 
 
Associação Quinta do Golfe Jardins  
                Rafael Barufi 
             Diretor Presidente  

CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT
Aviso de Licitação

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
Órgão Licitante: Câmara Municipal de Bady Bassitt/SP. Modalidade: 
Tomada de Preços, do tipo “menor preço”. Objeto: locação de licen-
ciamento de uso e manutenção de sistema integrado completo de 
gerenciamento administrativo informatizado na área de finanças para 
Administração Pública. Sessão: 10h00 do dia 17/11/2022, na sede 
da Câmara Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 426, Centro, Bady 
Bassitt/SP, 15115-000. Edital completo e maiores informações pode-
rão ser obtidas na sede da Câmara Municipal, no site www.camara-
badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail camarabady@terra.com.br. 

Bady Bassitt, 27 de outubro de 2022.
 Paulo César Pereira – Presidente.

AVISO DE ABERTURA 
Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Javert de Andrade” COMUNICA 
a abertura de LICITAÇÃO na modalidade CHAMADA PUBLICA sob o nº. 
003/2022 CPPSJRP, objeto do processo nº. SAP-PRC-2022/43291, que trata 
da despesa com a compra de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, leite 
e derivados através do Programa Paulista de Agricultura e Interesse Social – 
PPAIS, (entrega parcelada a critério da Administração), para uso no preparo 
das refeições aos funcionários e sentenciados desta Unidade Prisional e do 
CDP de São José do Rio Preto durante o período de 30/11/2022 a 31/12/2022 
(32) trinta e dois dias. Os documentos de habilitação e as propostas de venda 
apresentadas serão analisados, na data de 16/11/2022, a partir das 09:00h, em 
uma única etapa, pela Comissão de Avaliação e Credenciamento, que verifi-
cará sua conformidade com os requisitos do edital e na legislação vigente. As 
informações que se fizerem necessárias serão fornecidas através do telefone 
(17) 3234-5522 ramal 236, no Centro de Progressão Penitenciária “Dr. Javert 
de Andrade” sito à Rod. BR 153, km 47,5 São José do Rio Preto - SP ou pelo 
endereço eletrônico: cpp@sjrp.sap.sp.gov.br. O edital na integra será dispo-
nibilizado para leitura e impressão na internet no endereço: www.sap.sp.gov.
br, www.itesp.sp.gov.br e www.imesp.com.br, e ainda poderá ser consultado e 
ou retirado na Diretoria do Núcleo de finanças e Suprimentos desta Unidade.  



Editais & 
Publicidade Legal O conteúdo completo desta edi-

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

com.br/dhoje-oficial/ e pelo  
QR Code acima 
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ATO DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA 
BOLSA ESCOLA
A Comissão Gestora – Portaria SME nº 272/2020, considerando a necessária renovação do Conselho 
Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Escola, gestão 2023-2025, solicita aos representantes 
do poder público e da sociedade civil que encaminhem os nomes indicados para integrar este Colegiado, 
conforme Lei Municipal n.º 8.423, de 05 de setembro de 2001 e Decreto nº 11.232, de 05 de outubro de 
2001.   
Nos termos do artigo 2º do Decreto nº 11.232, de 05 de outubro de 2001, o referido colegiado é composto 
por 08 (oito) membros, nomeados pelo Chefe do Poder Executivo e indicados por órgãos e representantes 
da sociedade civil, conforme a seguir discriminados:
I – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
II – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
III – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento;
IV – 01 (um) representante dos Conselhos Tutelares do Município; 
V – 04 (quatro) representantes da Sociedade Civil, de livre escolha.
Compete ao Conselho:
I – acompanhar e avaliar a execução do Programa do Bolsa Escola do Município de São José do Rio 
Preto;
II – aprovar a relação de famílias cadastradas pelo Poder Executivo municipal para percepção dos 
benefícios do programa;
III – estimular a participação comunitária no controle da execução do programa no âmbito municipal;
IV – elaborar, aprovar e modificar o seu regimento interno, e 
V – exercer, outras atribuições estabelecidas em normas complementares.
O exercício do mandato de Conselheiro é considerado serviço público relevante, não remunerado, por 
um período de 02 (dois) anos.
O prazo das inscrições permanecerá aberto para as representações que, eventualmente, não receberem 
interessados.
Período das inscrições: de 07 a 18/11/2022.
Local para encaminhamento: Protocolo da SME.
São José do Rio Preto, 01 de novembro de 2022.
Maria das Graças do Carmo Bertasso
Presidente

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO 22456/22
CONTRATADA: DENTAL ACCESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
EMPENHO 22340/22
CONTRATADA: JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S A
EMPENHO 21150/22
CONTRATADA: M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
EMPENHO 21694/22
CONTRATADA: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 23923/22
Notifico os representantes legais das contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
EMPENHOS 15262/22 E 15275/22
CONTRATADA: NOVARTIS BIOCIENCIAS AS
EMPENHO 16230/22
Notifico Derradeiramente os representantes legais das contratadas, para entregarem no prazo de 03 
dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. 
O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. 
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO                                                                                          
CONTRATADA: NOBRE FACILITIES LTDA
Contrato: PRE/0140/21 - Pregão Eletrônico nº 336/2020
Notifico para que a contratada atenda o que foi requerido nos termos do ofício 0023/2022. Concedo 5 
(cinco) dias úteis para a empresa, em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais, tendo em vista a possibilidade de, não atendimento da notificação, fica a empresa sujeita 
as penalidades legais e contratuais. A. Pedro Pezzuto Jr. SMAA.
EXTRATO DE CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2022
CONTRATO Nº CHP/0009/22
CONTRATADA: COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - 
COOPERIOPRETO
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, através da execução do PROGRAMA 
ALIMENTA BRASIL – PAB - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior- Valor Total: R$200.003,30- Prazo de 
vigência: 4 meses. 
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 16/2022
CONTRATO Nº COC/0031/22
CONTRATADA: LGR CONSTRUTORA LTDA
OBJETO: Contratação de empreitada de mão de obra com fornecimento de materiais e equipamentos 
visando a execução de reforma/revitalização do Complexo Esportivo Integrado do Eldorado (2ª Etapa) - 
SMO – Israel Cestari Júnior - Prazo de vigência: 405 dias – Valor Total R$9.979.938,51
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 494/2022  
CONTRATO nº PRE/0227/22
CONTRATADA: BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.
OBJETO: Execução de serviços bancários compreendendo a arrecadação de tributos municipais (IPTU, 
ISS-fixo e taxas) da dívida ativa e de outras receitas municipais – Item 1 – SMF – José Martinho Wolf 
Ravazzi Neto – Prazo de Vigência: 60 meses. Valor unitário: R$0,86
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 415/2022
ATA Nº 0857/22
CONTRATADA: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores Unitários – Item 21 – R$3,590; Item 24 – 
R$0,090 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 473/2022
ATA Nº 0858/22
CONTRATADA: DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de sonda de aspiração traqueal – Valores Unitários – Item 2 – R$39,40; Item 
3 – R$39,40 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 314/2022
ATA Nº 0859/22
CONTRATADA: FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valor Unitário – Item 7 – R$19,69 – SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 583/2022
ATA Nº 0860/22
CONTRATADA: CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA
OBJETO: Fornecimento de concreto usinado – Valor Unitário – Item 2 – R$530,00 – SMSG – Ulisses R. 
Almeida – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 610/2022
ATA Nº 0861/22
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de cimento CPII-32 – Valores Unitários – Item 1 – R$38,79; Item 2 – R$38,79 – 
SMSG – Ulisses R. Almeida – Prazo de vigência: 12 meses.    
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 024/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
E EQUIPAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PISTAS 
DE CAMINHADA E CICLISMO NO PARQUE LINEAR DO RIO PRETO AO LONGO DA AVENIDA 
PHILADELPHO GOUVEIA NETO E REPRESA MUNICIPAL (LAGO III) INCLUINDO PASSARELA 
METÁLICA – SEC. MUN. OBRAS. À vista dos autos e do parecer técnico elaborado pela Secretaria 
Municipal de Obras, que é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão, 
a Comissão Municipal de Licitações prolata a classificação da proposta: 1º Colocado: CONSTROESTE 
CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA  R$  5.332.206,12 - O inteiro teor dessa decisão se acha 
encartada nos autos do processo à disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
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 651/2022, processo 15.400/2022 objetivando Registro de Preços para aquisição 
de eletrodomésticos, em atendimento as unidades escolares. Secretaria Municipal de Educação.  O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 17/11/2022 às 08h30min e abertura a partir das 08h32 min. 
O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o 
pregão eletrônico nº 703/2022, processo 15.819/2022 objetivando Registro de preços para aquisição 
de software (sistema operacional). Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.  O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 17/11/2022 às 08h30min e abertura a partir das 08h32 min. O edital, 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 542/2022 – PROCESSO Nº 15.049/2022. 
Objeto: Aquisição de mobiliários para a sala do empreendedor (divisão de apoio as ações de apoio ao 
crédito municipal) e gabinete da Secretaria Mun. de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 03/11/2022 às 16h00 
para continuidade dos trabalhos – Celia Candida Faria - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 622/2022 – PROCESSO Nº 15.050/2022. 
Objeto: Aquisição de equipamento (tomógrafo de coerência ótica) para o Hospital Municipal. Secretaria 
Municipal de Saúde de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 04/11/2022 às 10h30 para continuidade dos 
trabalhos – Celia Candida Faria - Pregoeira. 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 609/2022 – Processo n.º 14.914/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de cal, fixador e tijolo para manutenção de diversos serviços 
executados pela Secretaria Municipal de Serviços Gerais, Sessão pública realizada on-line com início dia 
24/10/2022, sendo adjudicado os itens à empresa declarada vencedora:  INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. 
LTDA ME–( itens: 1, 2, 3, 4, 5). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Sandra Cristina D. Neves Saeki - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Ulisses Ramalho 
de Almeida- Secretário Municipal de Serviços Gerais.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 615/2022 – PROCESSO Nº 15.011/2022. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
03/11/2022 às 11h00 para continuidade dos trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira
REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 635/2022 – PROCESSO: 15.251/2022
Objeto: Aquisição de veículo (onibus executivo) para transporte de passageiros com mobilidade reduzida. 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. DESPACHO: Tendo em vista as divergências constantes do 
edital, que somente agora foram constatadas, a fim de preservar a isonomia do certame, o princípio da 
legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, REVOGO este processo licitatório, para melhor 
análise do objeto. Fabio Ferreira dias Marcondes – Secretário Municipal de Esportes e Lazer.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 340/2022 – PROCESSO Nº 12.796/2022. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de mobiliários em geral. Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 03/11/2022 às 15h30 para 
continuidade dos trabalhos – Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira. 

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO
EXTRATO 1ª TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 020/2022
PERMITENTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-EMURB
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA
Considerando o art. 57 da Lei Municipal nº 8.828/02 e o Regimento 
Interno do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de São José do Rio Preto/SP, o CMDCA informa a Escala Mensal do 
Plantão dos Conselhos Tutelares.
Plantão: Segunda à Sexta-feira, das 17h às 8h horas do dia seguinte, 
as Quartas-feiras das 8h às 13h, aos
Sábados, Domingos, Feriados e pontos facultativos dados pelo Poder 
Público Municipal em regime de
plantão alcançável para atendimento de casos emergenciais e 
considerados graves que coloque em risco a
integridade da criança e do adolescente. (art. 5º - inciso II do 
Regimento Interno)
Conselho Tutelar Norte – telefone (17) 99608-0407
Conselho Tutelar Sul – telefone (17) 99608-0514
Aceitam chamadas a cobrar.

Novembro/2022

Conselho Tutelar Norte

Conselheiros de plantão

Conselho Tutelar Sul

01 Terça-feira Josimar Elisângela
02 Quarta-Feira Marciele Elisângela
03 Quinta-feira Ana Carolina Kellen
04 Sexta-feira Dayani Lorrayne
05 Sábado Dayani Lorrayne
06 Domingo Dayani Lorrayne
07 Segunda-feira Josimar Lívia
08 Terça-feira Marciele Elisângela
09 Quarta-Feira Ana Carolina Lívia
10 Quinta-feira Dayani Lorrayne
11 Sexta-feira Luciano Kellen
12 Sábado Luciano Kellen
13 Domingo Luciano Kellen
14 Segunda-feira Marciele Kellen
15 Terça-feira Ana Carolina Kellen
16 Quarta-Feira Dayani Lorrayne
17 Quinta-feira Luciano Lucimara
18 Sexta-feira Josimar Wilson
19 Sábado Jodimar Wilson
20 Domingo Josimar Wilson
21 Segunda-feira Ana Carolina Kellen
22 Terça-feira Dayani Lorrayne
23 Quarta-Feira Luciano Lucimara
24 Quinta-feira Josimar Wilson
25 Sexta-feira Marciele Elisângela
26 Sábado Marciele Elisângela
27 Domingo Marciele Elisângela
28 Segunda-feira Dayani Elisângela
29 Terça-feira Luciano Lucimara
30 Quarta-Feira Josimar Wilson

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 1.002 , 04 DE JANEIRO DE 2022 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): CARLOS MOREIRA GOMES NETO 
Resultado: aplicação do inciso II, do artigo 215, por infração aos 
I, II e III do artigo 204 e inciso XVIII do artigo 205, todos da Lei 
Complementar nº 05/90, por 05 (cinco) dias.
Advogada: LEONARDO FURQUIM DE FARIA - OAB/SP. 307.731
MARCO ANTÔNIO CAIS -  OAB/SP. 97.584 
PORTARIA N.º 1.034 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa 
Macedo, Cleine Zavanella Calvo Mariz  e Diego Ferreira Paulo, 
para, sob a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão 
Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a fim de que, 
tendo em vista as intercorrências narradas no Interno nº 182/2022 da 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas, que segue anexo, o servidor 
SÉRGIO LUIZ DA COSTA SOBRAL , responda como incurso nas 
penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IV e V do artigo 204; 
incisos IV e XV do artigo 205 e inciso VI  do artigo 220; todos da Lei 
Complementar n.º 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a 
disposição do servidor público. 
PORTARIA N.º 1.035 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Cleine 
Zavanella Calvo Mariz e Rosemeire Rodrigues Costa Macedo , 
para, sob a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão 
Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a fim de que, 
tendo em vista as intercorrências narradas no Interno nº 183/2022 
da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, que segue anexo, a 
empregada púbica municipal SANDRA MARIA PIRANI, responda 
como incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos I, III, IX, X e 
XI do artigo 204; da Lei Complementar n.º 05/90. O inteiro teor desta 
Portaria encontra-se a disposição da empregada pública. 
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
EXTRATO 1ª TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 019/2022
PERMITENTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO-EMURB
PERMISSIONÁRIO: - EURÍPEDES CARLOS DO PRADO 
025575577845
OBJETO: Permissão de Uso ÁREA  001 - base de concreto 
(Radier) medindo 14m X 5,20m (72,80 m2 de área) em concreto 
aramado FCK 25, polido, com espessura de 0,10 cm; com a 
construção de mureta na parte superior do radier em blocos 
de concreto estrutural 14m X 19m X 39m aparente, totalizando 
19 m lineares; com caixa de esgoto com arranque para ligação 
futura e Container, construídos em estrutura metálica, em 
formato Molhado (Lanchonete), e com área de 9,00 m² e 2,35 
m de altura, todo adequado às exigências da Resolução-RDC 
ANVISA nº 216/04 e Resolução RDC ANVISA n. 79, de 28/08/2000, 
bem como em total conformidade às exigências Normativas da 
ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária), localizado no 
Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – Pq. Setorial – Jd. 
Mona São José do Rio Preto – SP – CEP: 15030-390, para fins de 
alimentação,  modernizando  a Feira de Automóveis, no município 
de São José do Rio Preto, para atividade de lanchonete, Casa de 
chás, Casa de Sucos e Similares
VALOR TOTAL: R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contrato será 
por 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do Termo 
de Inspeção, entrega das chaves e posse, sendo de 01/11/2022 à 
31/10/2023, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 
60 (sessenta) meses.
DATA DA ASSINATURA:  15/09/2022 – Termo de Inspeção e Posse 
31/11/2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência Pública nº 001/2022 
e Processo Licitatório nº 008/2022; Lei Federal n° 13.303/06, 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie.
São José do Rio Preto-SP, 31/10/2022.
RODRIGO IDELBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

Escala de Atendimento Funerário – NOVEMBRO 2022
Em cumprimento ao Artigo 2º da Portaria Conjunta 01/2020 das 
Secretarias Municipais de Administração, Assistência Social e Saúde, 
a Secretaria de Assistência Social publica a: 

Escala de Atendimento Funerário – NOVEMBRO 2022

Dia Semana Concessionária

1 Terça Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME

2 Quarta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME

3 Quinta Prever Serviços Póstumos LTDA 

4 Sexta Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME

5 Sábado Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME

6 Domingo Prever Serviços Póstumos LTDA 

7 Segunda Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME

8 Terça Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME

9 Quarta Prever Serviços Póstumos LTDA

10 Quinta Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME

11 Sexta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME

12 Sábado Prever Serviços Póstumos LTDA 

13 Domingo Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME

14 Segunda Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME

15 Terça Prever Serviços Póstumos LTDA

16 Quarta Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME

17 Quinta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME

18 Sexta Prever Serviços Póstumos LTDA

19 Sábado Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME

20 Domingo Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME

21 Segunda Prever Serviços Póstumos LTDA

22 Terça Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME

23 Quarta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME

24 Quinta Prever Serviços Póstumos LTDA

25 Sexta Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME

26 Sábado Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME

27 Domingo Prever Serviços Póstumos LTDA

28 Segunda Social de Luto Metropolitana Rio Preto LTDA ME

29 Terça Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto LTDA ME

30 Quarta Prever Serviços Póstumos LTDA

Concessionárias do Serviço Funerário:
1) SOCIAL DE LUTO METROPOLITANA RIO PRETO LTDA. – ME
Avenida: Bady Bassitt n.º 3552 – Boa Vista
Telefone: (17) 3224-8080
2) FORTALEZA ASSISTÊNCIA FAMILIAR RIO PRETO LTDA. - ME
Rua: Fritz Jacobs n.º 1129 – Boa Vista
Telefone: (17) 3121-8007
3) PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA.
Rua: General Glicério nº 3524 - Centro
Telefone: (17) 3233-5499
Rua: Bernardino de Campos nº 3760 - Centro
Telefone: (17) 3233-7233

PERMISSIONÁRIO: - PATRICIA APARECIDA FERREIRA – ME
OBJETO: Permissão de Uso ÁREA  002 - base de concreto 
(Radier) medindo 14m X 5,20m (72,80 m2 de área) em concreto 
aramado FCK 25, polido, com espessura de 0,10 cm; com a 
construção de mureta na parte superior do radier em blocos 
de concreto estrutural 14m X 19m X 39m aparente, totalizando 
19 m lineares; com caixa de esgoto com arranque para ligação 
futura e Container, construídos em estrutura metálica, em 
formato Molhado (Lanchonete), e com área de 9,00 m² e 2,35 
m de altura, todo adequado às exigências da Resolução-RDC 
ANVISA nº 216/04 e Resolução RDC ANVISA n. 79, de 28/08/2000, 
bem como em total conformidade às exigências Normativas da 
ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária), localizado no 
Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – Pq. Setorial – Jd. 
Mona São José do Rio Preto – SP – CEP: 15030-390, para fins de 
alimentação,  modernizando  a Feira de Automóveis, no município 
de São José do Rio Preto, para atividade de lanchonete, Casa de 
chás, Casa de Sucos e Similares
VALOR TOTAL: R$ 18.959,88 (Dezoito mil, novecentos e 
cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contrato será 
por 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do Termo 
de Inspeção, entrega das chaves e posse, sendo de 01/11/2022 à 
31/10/2023, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 
60 (sessenta) meses.
DATA DA ASSINATURA:  15/09/2022 – Termo de Inspeção e Posse 
31/11/2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência Pública nº 002/2022 
e Processo Licitatório nº 009/2022; Lei Federal n° 13.303/06, 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie.
São José do Rio Preto-SP, 31/10/2022.
RODRIGO IDELBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE
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DECRETO Nº 19.333
DE 31 DE OUTUBRO DE 2022.
Altera o Decreto nº 18.418, de 23 de setembro de 2019, que enquadra 
o empreendimento “Loteamento Egydio Zani”, nesta cidade, no 
Programa Municipal de Habitação de Interesse Social, nos termos da 
Lei Complementar nº 564/18.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo 
com o inciso VI do artigo 64 da LOM;
D E C R E T A:
Art. 1º O inciso II do art. 1º do Decreto nº 18.418, de 23 de setembro 
de 2019, alterado pelo Decreto nº 19.082, de 22 de dezembro de 
2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ……
II – 460 (quatrocentos e sessenta) lotes destinados a população com 
renda familiar de até 05 (cinco) salários mínimos.” (NR)
Art. 2º As consequências tributárias e administrativas decorrentes 
da redução de 500 (quinhentos) para 460 (quatrocentos e sessenta) 
lotes, serão verificadas pelas Secretarias e órgãos responsáveis pelo 
tema e poderão implicar diminuição ou perda de eventuais benefícios 
fiscais antes existentes.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 31 de outubro de 2022; 170º 
Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
MANOEL DE JESUS GONÇALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PEDRO NIMER FILHO

DIRETOR PRESIDENTE DA EMCOP
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrada no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação 
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 71/2022 
- PROCESSO SICOM 3301
Objeto: Registro de preços para aquisição de 60.000 (sessenta 
mil) kg de Carvão Ativado Pulverizado (CAP) – pré-umidificado para 
Tratamento de Água para Abastecimento Público.
Fica designado o dia 01.11.2022, às 14:00 h, para a retomada 
da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para divulgação do 
resultado da análise da amostra.
S. J. R. P., 31.10.2022 – Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro 
- SeMAE. 
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 
8.883 de 08/06/94, justificamos que o pagamento em questão está 
sendo efetuado independente de sua ordem cronológica, para dar 
continuidade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão 
presentes relevantes razões de interesse público. # CREDOR Nº 
1214001 – PWR Serviços Elétricos e Eletrônicos Ltda. Valor: R$ 
172.373,12. Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de 
serviços essenciais desta autarquia. Publicada por afixação no 
local de costume, e pela imprensa local. 
João Marcelino Ruiz – Diretor do Dep. Administrativo Financeiro 
e de Pessoal
Nicanor Batista Junior – Superintendente
S.J. Rio Preto, 31.10.2022 – Nicanor Batista Junior – 
Superintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
10º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017.
Processo Administrativo nº 017/2017-Dispensa de Chamamento 
Público.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do art. 50 do 
Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, torna 
público o extrato do aditivo ao Termo de Colaboração que entre si 
celebram, o município de São José do Rio Preto, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e a Associação e Oficina 
de Caridade Santa Rita de Cássia, para prorrogação da vigência 
do Termo e ainda revisão do plano de trabalho, considerando o 
aperfeiçoamento do serviço e o melhor atendimento aos usuários. 
OBJETO DO TERMO: Constitui objeto do Termo de Colaboração 
a execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas 
Idosas, que objetiva proporcionar proteção integral e cuidados 
provisórios e, excepcionalmente de longa permanência para idosos 
que não dispõem de condições para permanecer com a família, com 
vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua, 
com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, no âmbito da Rede 
de Proteção Social Especial - Sistema Único da Assistência Social do 
Município, conforme Plano de Trabalho que integra o presente ajuste. 
VALOR DO ADITIVO: até R$ 301.859,20 (trezentos e um mil e 
oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) sendo até R$ 
255.434,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e 
quatro reais) com recursos de origem municipal e até R$ 46.425,20 
(quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte 
centavos) com recursos de origem estadual, conforme previsto nos 
Cronogramas de Desembolso e Planos de Aplicação, constantes do 
Plano de Trabalho aprovado, anexos do processo.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 1º de novembro de 2022 a 31 de dezembro 
de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 31 de outubro de 2022.  
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS nº 31.943 - 
Secretária M. de Assistência Social
Rita Oczkowski - Presidente da Associação e Oficina de Caridade 
Santa Rita de Cássia

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018.
Processo Administrativo nº 014/2017 - Dispensa de Chamamento 
Público 
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do art. 50 do Decreto 
Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, torna público o 
extrato do aditivo ao Termo de Colaboração que entre si celebram, 
o município de São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e o Instituto Lar Esperança, para 
prorrogação da vigência do Termo e ainda uma revisão do Plano 
de Trabalho considerando o aperfeiçoamento do serviço e o melhor 
atendimento aos usuários. 
OBJETO: O Termo de Colaboração tem por objeto a execução do 
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para 
pessoas idosas e suas famílias em Centro Dia, objetivando promover 
autonomia, inclusão social e a melhoria na qualidade de vida das 
pessoas idosas, seus cuidadores e suas famílias, no âmbito da Rede 
de Proteção Social Especial - Sistema Único da Assistência Social 
do Município.
VALOR DO ADITIVO: Até R$ 53.671,20 (cinquenta e três mil, 
seiscentos e setenta e um reais e vinte centavos), sendo de até R$ 
52.154,00 (cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais) com 
recurso de origem municipal e de até R$ 1.517,20 (um mil, quinhentos 
e dezessete reais e vinte centavos) com recurso de origem estadual, 
conforme previsto nos Cronogramas de Desembolso e Planos de 
Aplicação, constantes do Plano de Trabalho aprovado, anexos do 
processo.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 1º de novembro de 2.022 a 31 de dezembro 
de 2.022.
DATA DA ASSINATURA: 31 de outubro de 2022.  
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS nº 31.943 - 
Secretária M. de Assistência Social
Marcio Rocha da Freiria - Diretor Presidente do Instituto Lar 
Esperança.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018.
Processo Administrativo nº 015/2017 - Dispensa de Chamamento 
Público 
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do art. 50 do Decreto 
Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, torna público o 
extrato do aditivo ao Termo de Colaboração que entre si celebram, 
o município de São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e o Instituto Lar Esperança, para 
prorrogação da vigência.
OBJETO DO TERMO: O Termo de Colaboração tem por objeto a 
execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas 
Idosas, que objetiva proporcionar proteção integral e cuidados 
para promoção e preservação da saúde física e emocional dos 
idosos, garantindo seus direitos no âmbito da Rede de Proteção 
Social Especial - Sistema Único da Assistência Social do Município, 
conforme plano de trabalho que integra o presente ajuste.
VALOR DO ADITIVO: Até R$ 69.133,20 (sessenta e nove mil, cento 
e trinta e três reais e vinte centavos), sendo R$ 58.080,00 (cinquenta 
e oito mil e oitenta reais) com recursos de origem municipal e R$ 
11.053,20 (onze mil e cinquenta e três reais e vinte centavos) com 
recursos de origem estadual, conforme previsto no Cronograma de 
Desembolso e Plano de Aplicação, constantes no Plano de Trabalho 
aprovado, bem como estimativa de impacto orçamentário-financeiro 
e declaração do ordenador de despesas, anexos do processo.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 1º de novembro de 2022 a 31 de dezembro 
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São José do Rio Preto, terça-feira, 01 de novembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 31 de outubro de 2022.  
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS nº 31.943 - 
Secretária M. de Assistência Social
Marcio Rocha da Freiria - Diretor Presidente do Instituto Lar 
Esperança.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2017.
Processo Administrativo nº 016/2017  /  Dispensa de Chamamento 
Público 
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do art. 50 do Decreto 
Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, torna público o 
extrato do aditivo ao Termo de Colaboração que entre si celebram 
o município de São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e a Associação Evangélica Lar de 
Betânia – ASELB, para prorrogação da vigência.
OBJETO: O Termo de Colaboração tem por objeto a execução 
do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, 
objetivando proporcionar proteção integral e cuidados para promoção 
e preservação da saúde física e emocional dos idosos, garantindo 
seus direitos.
VALOR DO ADITIVO:  Até R$ 193.660,64 (cento e noventa e três mil, 
seiscentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos), sendo até 
R$ 169.895,40 (cento e sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e 
cinco reais e quarenta centavos) com recursos de origem municipal e 
R$ 23.765,24 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e 
vinte e quatro centavos) com recursos de origem estadual, conforme 
previsto nos Cronogramas de Desembolso e Planos de Aplicação, 
constantes do Plano de Trabalho aprovado, anexos do processo.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 1º de novembro de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 31 de outubro de 2022.  
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS nº 31.943 - 
Secretária M. de Assistência Social.
Mariza Augusta Rodrigues Gonçalves – Presidente da Associação 
Evangélica Lar de Betânia – ASELB.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
10º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2017.
Processo Administrativo nº 013/2017 - Dispensa de chamamento 
público.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do art. 50 do Decreto 
Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, torna público o 
extrato do aditivo ao Termo de Colaboração que entre si celebram 
o município de São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e o Lar São Vicente de Paulo, para 
prorrogação da vigência.
OBJETO: Constitui objeto da parceria a execução do Serviço 
de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, que objetiva 
proporcionar proteção integral e cuidados provisórios e, 
excepcionalmente de longa permanência para idosos que não 
dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência 
de situações de violência e negligência, em situação de rua, com 
vínculos familiares fragilizados ou rompidos, no âmbito da Rede de 
Proteção Social Especial - Sistema Único da Assistência Social do 
Município, conforme Plano de Trabalho que integra o presente ajuste. 
VALOR DO ADITIVO: Até R$ 172.860,00 (cento e setenta e dois mil e 
oitocentos e sessenta reais), sendo R$ 145.226,00 (cento e quarenta 
e cinco mil e duzentos e vinte seis reais) com recurso de origem 
municipal e R$ 27.634,00 (vinte e sete mil e seiscentos e trinta e 
quatro reais)  com recurso de origem estadual, conforme previsto 
nos Cronogramas de Desembolso e Planos de Aplicação, constantes 
do Plano de Trabalho aprovado, bem como estimativa de impacto 
orçamentário-financeiro e declaração do ordenador de despesas, 
anexos do processo.
VIGENCIA DO ADITIVO: 01 de novembro de 2022 a 31 de dezembro 
de 2022.
DATA DA ASSINATURA:    31 de outubro de 2022.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - CRESS nº 31.943 - 
Secretária M. de Assistência Social
Maury Cesar de Castro – Vice-Presidente do Lar São Vicente de 
Paulo de São José do Rio Preto.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2017.
Processo Administrativo nº 012/2017 / Dispensa de Chamamento 
Público.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do art. 50 do Decreto 
Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, torna público o 
extrato do aditivo ao Termo de Colaboração que entre si celebram 
o município de São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e o Lar São Vicente de Paulo, para 
prorrogação da vigência. 
Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a execução do 
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e suas 
Famílias em Centro – Dia, objetivando a oferta de atendimento 
especializado de proteção social especial de média complexidade a 
pessoas idosas, com vistas a promover autonomia, inclusão social e 
a melhoria na qualidade de vida das pessoas idosas, seus cuidadores 
e suas famílias, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial - 
Sistema Único da Assistência Social do Município, conforme Plano 
de Trabalho que integra o presente ajuste. 
VALOR DO ADITIVO: Até R$ 101.914,30 (cento e um mil, novecentos 
e quatorze reais e trinta centavos), sendo até R$ 99.031,60 (noventa 
e nove mil e trinta e um reais e sessenta centavos) com recurso 
Municipal e R$ 2.882,70 (dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais 
e setenta centavos) com recurso Estadual, conforme previsto nos 
Cronogramas de Desembolso e Planos de Aplicação, constantes 
do Plano de Trabalho aprovado, bem como estimativa de impacto 
orçamentário-financeiro e declaração do ordenador de despesas, 
anexos do processo.
VIGÊNCIA: 1º de novembro de 2022 até 31 de dezembro de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 31 de outubro de 2022.  
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni- CRESS nº 31.943- 
Secretária M. de Assistência Social
Maury Cesar de Castro – Vice-Presidente do Lar São Vicente de 
Paulo de São José do Rio Preto.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME nº 279/2022
A Secretária Municipal da Educação, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, torna público o processo de transferência 
interna de servidores titulares de cargo e emprego de Agente 
Administrativo na Rede Municipal de Ensino do Município de São 
José do Rio Preto. 
Art. 1º Este processo se dará em face do ingresso de novos servidores 
- agentes administrativos - provenientes do Concurso Público de 
Edital Normativo nº 04/2019, de forma a possibilitar o remanejamento 
interno dos atuais servidores que ocupam cargos ou empregos de 
Agente Administrativo nas Unidades Escolares. 
Art. 2º O procedimento estabelecido nesta Portaria será acompanhado 
por Comissão nomeada pela Portaria nº 181/2022 e será executado 
pelo Departamento de Acompanhamento e Monitoramento de 
Pessoal da Secretaria Municipal de Educação. 
Art. 3º A inscrição para transferência interna deverá ser feita em 
formulário disponível no site https://digital.educacao.riopreto.br, a 
partir das 8 horas de 02 de novembro de 2022 até as 23 horas de 
06 de novembro de 2022. 
Art. 4º Os servidores inscritos serão classificados conforme o 
concurso público de ingresso e ordem de classificação. 
Parágrafo único. A classificação dos servidores inscritos será 
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publicada no Diário Oficial do Município, em 08 de novembro de 
2022. 
Art. 5º As vagas disponibilizadas estarão publicadas em Anexo a esta 
Portaria.  
Art. 6º Fica vedada a participação de servidor que se encontre em 
qualquer das seguintes situações: 
I) respondendo a processo administrativo disciplinar; 
II) em gozo das seguintes licenças: 
a) para tratar da própria saúde, quando superior a 12 (doze) meses; 
b) para tratar de interesses particulares; 
c) para desempenho de mandato classista; 
III) afastado para o exercício de mandato eletivo. 
Parágrafo único. Caso haja inscrição de servidor vedada neste artigo, 
esta será indeferida. 
Art. 7º A indicação das Unidades Escolares pretendidas será feita 
no dia 09 de novembro de 2022, em formulário disponível no site 
https://digital.educacao.riopreto.br com até 03 (três) indicações. 
Art. 8º A seleção para transferência interna de que trata a presente 
Portaria é específica para preencher as vagas disponibilizadas. 
Aquelas que não forem preenchidas serão destinadas aos agentes 
administrativos aprovados pelo Edital de Concurso nº 04/2019. 
Art. 9º A transferência interna e o início do exercício na nova Unidade 
Escolar se dará até o primeiro dia útil de 2023. 
Art. 10 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2022.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
Secretária Municipal de Educação
Anexo I 

VAGAS DISPONIBILIZADAS QUANT.
1 EM ANTONIO DE SOUZA 1

2 EM ANTONIO ESPADA FILHO PROF. DR. 2

3 EM ANTÔNIO TEIXEIRA MARQUES 1

4 EM APARECIDA HOMSI SALLES CUNHA PROF 1

5 EM CARMEN NELITA ANSELMO VETTORAZZO PROFª 2

6 EM CINDERELA 1

7 EM CYRINO VAZ DE LIMA 1

8 EM DARCY RIBEIRO 2

9 EM DECIO MONZONI LANG 1

10 EM DOM JOSÉ JOAQUIM GONÇALVES 1

11 EM EZEQUIEL RAMOS PROF 2

12 EM FRANCISCO FELIPE CAPUTO PROF 1

13 EM GUIOMAR MAIA PROFA 1

14 EM JOÃO JORGE SABINO DR 1

15 EM JOÃO JOSÉ FERIS PROF 1

16 EM JOSE MARIA ROLLEMBERG SAMPAIO 1

17 EM LUZIA APARECIDA PENHA DOS SANTOS 1

18 EM MARIA EMMELINA ROQUETTE VERDI 1

19 EM NEIDE EGÉA LAGUNA PROFª 1

20 EM OLGA MALLOUK LOPES DA SILVA 1

21 EM ORLANDO GUARESCHI 1

22 EM OSNI ASSIS PEREIRA 1

23 EM PAUL PERCY HARRIS 2

24 EM PAULO JOSÉ FROES 1

25 EM PINOCHIO 1

26 EM REGINA MALLOUK PROFª. 1

27 EM RISCIERI BERTO PROF 1

28 EM RUY NAZARETH DR 1

29 EM SILVIO BENITO MARTINI DEP 1

30 EM VEREADOR SÉRGIO CAMARGO 1

31 EM WALFREDO DE ANDRADE FOGACA PROF. 1

32 EM WILSON ROMANO CALIL DR 1

33 EM YOLANDA FERRARI VARGAS PROFª 1

34 EM ZUMBI DOS PALMARES 1

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
São Joaquim Casa de Repouso LTDA
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitária (div 33) 
vencimento em 16/02/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-
7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação 
via correio e a mesma voltou por motivo de “ Mudou-se”, na data  
25/10/2022
São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A G C Com de Produtos Naturais/ Adriano Garcia Croce
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitária (div 33) 
vencimento em 11/02/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-
7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação 
via correio e a mesma voltou por motivo de “ mudou-se”, na data  
24/10/2022
São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Centro Terapeutico Raio de Luz
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitária (div 33) 
vencimento em 11/02/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-
7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação 
via correio e a mesma voltou por motivo de “ mudou-se”, na data  

24/10/2022
São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Douglas Eduardo Simoes
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitária (div 33) 
vencimento em 11/02/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-
7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação 
via correio e a mesma voltou por motivo de “ mudou-se”, na data  
24/10/2022
São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
FR Carvalho Produtos de Limpeza Eireli/ Filipe Rodrigues 
Carvalho
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitária (div 33) 
vencimento em 09/03/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-
7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação 
via correio e a mesma voltou por motivo de “ mudou-se”, na data  
14/02/2022
São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
LS dos Santos SRV Festas ME/ Leticia Soares dos Santos
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento de Multa da Vigilância Sanitária (div 33) 
vencimento em 09/03/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-
7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “ devolvido pelo correio”, na 
data  21/10/2022
São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

Editais

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 
e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem 
imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 10 de Novembro de 2022 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 14 de Novembro de 
2022 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP e pela 
internet no site: www.biasileiloes.com.br . As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no 
leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 14, da quadra V, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS 
BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela 
frente mede 11,00m e divide-se com a Rua Projetada 13; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m 
e divide-se com o lote 13; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 15; e finalmente nos fundos mede 
11,00m e divide-se com parte dos lotes 11 e 12, encerrando uma área superficial total de 220,00 m²; distante 5,73m
da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.280 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. 
Obs: Consta a existência de Processo nº 10189113220218260576 TJ/SP.. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão 
R$ 73.700,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 260.080,63. Caso não haja licitantes ou não seja 
atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 14 de Novembro de 2022, às 11:00 
horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida,
das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais
e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , 
até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos
que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. Eventual regularização da área construída
na matrícula, ficará a cargo do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora 
Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta
do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento)
a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto
de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, 
registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel 
objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais 
ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades
que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação
de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite
de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, 
pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço 
correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital.
A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior 
proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade 
no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora
de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros,
com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 10/11/2022 às 11h 2º Leilão: dia 14/11/2022 às 11h

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 pretenden-
tes:
1. LUIZ CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS JUNIOR e ROSEMEIRE LOPES 
GALVÃO, sendo ELE filho de LUIZ CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS e de MARILEI-
NE MACHADO DOS SANTOS e ELA filha de SUELI LOPES GALVÃO;
2. GUILHERME KARAM KALIR LEITE e BRUNA DE FARIA DUTRA ANDRA-
DE, sendo ELE filho de ADAIL CORRÊA LEITE JUNIOR e de LAYLA KARAM KALIR 
LEITE e ELA filha de ISRAEL MOREIRA DE ANDRADE e de CYNTHIA DE FARIA 
DUTRA ANDRADE;
3. WAGNER MOREIRA MEZAVILLA JÚNIOR e NATÁLIA DE VASCONCE-
LOS RAMOS, sendo ELE filho de WAGNER MOREIRA MEZAVILLA e de GILCEMA 
REZENDE MOREIRA MEZAVILLA e ELA filha de UBIRAJARA LINO RAMOS e de 
FLORA DE VASCONCELOS RAMOS;
4. ÍTALO EDUARDO ANDREOLE CANDIDO e KÁIRA ROBERTA DA SILVA, 
sendo ELE filho de CLAUDIO APARECIDO CANDIDO e de LUCIANE ANDREOLE e 
ELA filha de RONALDO MANOEL DA SILVA e de LUCÉLIA APARECIDA PINTO;
5. ALFREDO JULIO AMORIM e MARCIA MARIA ALVES, sendo ELE filho de 
SEBASTIÃO AMORIM MOREIRA e de MARGARIDA CLAUDINA MOREIRA e ELA filha 
de APARECIDO DAMIÃO DE SOUZA e de DIRCE DA SILVA DE SOUZA;
6. RAFAEL GOMES DE SOUZA e ANA FÁTIMA DA SILVA, sendo ELE filho 
de ALCIDINO LOPES DE SOUZA e de JOANA GOMES DOS SANTOS e ELA filha de 
JOSÉ ÂNGELO DA SILVA e de SÔNIA RODRIGUES DA SILVA;
7. FABIANO CLEITON VIEIRA PRIMO e LILIANE CRISTINA LOPES, sendo 
ELE filho de SIDNEI VIEIRA PRIMO e de ELIZABETE LUIZ e ELA filha de ADEMIR 
LOPES e de TERCILIA SERAFIM DE OLIVEIRA LOPES; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 29/10/2022

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 pretenden-
tes:
1. LUCAS DE SOUZA LIMA e NGUYEN THI HOANG YEN, sendo ELE filho 
de FRANCISCO ODALI DE LIMA e de FRANCISCA RUBERVANDA DE SOUZA e ELA 
filha de NGUYEN DINH e de NGO THI LAN; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 31/10/2022



SOCIAL
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APITO FINAL 
A campanha eleitoral de 2022 entra para a História como aque-
la disputa em que, como no futebol, juiz apareceu mais que os 
craques em campo. E da pior maneira, marcando pênaltis ine-
xistentes, ignorando outros claríssimos, expulsando jogadores, 
silenciando torcedores e até mudando regras com o jogo em 
andamento. É como acabar a tradicional “lei do impedimento” 
quando a final da Copa já estiver sendo jogada.

MULTIFACETÁRIO
Assim é, e sempre foi o empreendedor Osmair Guareschi. Um 
profissional que não dá um passo para trás, mas segue a trilha 
dos baluartes vencedores que, fazem sucesso em seus negócios, 
mas que também dominam quando resolvem ser o dono da fes-
ta. Osmair, na inauguração da nova sede do Mercadão dos Tra-
tores, além de anfitrião, cuidou da formatação do cerimonial 
e, como se não bastasse, foi para o palco mostrar seus dotes 
como comunicador. Fez sucesso apresentando ordenadamente 
os discursos e salamaleques necessários numa festa pra lá de 
900 convidados. Quem faz com amor, faz tudo sem sentir dor. 

DEDO DURO 
O Supremo Tribunal Federal terá de rever a própria decisão 
casuísta, a pedido do PT, de permitir o transporte de eleitores 
no dia da eleição, que há décadas é considerado crime eleitoral. 
O STF decidiu que cabia aos prefeitos decidirem pela oferta de 
“transporte gratuito” de eleitores, que aceitaram de “bom grado”, 
principalmente os que disputarão a reeleição em 2024 ou apoia-
rão candidatos à própria sucessão. Convém lembrar que Edinho 
Araújo cumpriu o seu papel liberando os ônibus e não pensa em 
reeleição porque já exerce o seu 2º mandato consecutivo.

SHOWMAN 
O comendador da Ordem Municipal do Brasão do Município, 
prêmio recebido na Câmara Municipal, Guareschi, além de 
grande anfitrião, cuidou da formatação do cerimonial político-
-social e, como se não bastasse, foi para o palco mostrar seus 
dotes de apresentador. Fez sucesso no comando da cerimônia 
político-social, tendo ao seu lado autoridades como o prefei-
to Edinho Araújo, deputado Itamar Borges, distribuidores de 
produtos, vereadores como Paulo Paulera e secretários munici-
pais, representados por Pedro Pezzuto da Agricultura e seus só-
cios, o irmão Nivaldo Guareschi e o cunhado Derval Aparecido 
de Oliveira, com destaque para o frei Francisco. 

AÇUCAR E AFETO
No setor sucroalcooleiro, a francesa regional TEREOS entrou 
na disputa pelos ativos da BP Bunge Bioenergia. São 11 usinas 
de etanol, com capacidade de moagem de 32 milhões de to-
neladas de cana-de-açúcar por safra. O pacote é avaliado em 
cerca de R$ 10 bilhões. Além de TEREOS, o fundo MUBADALA 
também é apontado como candidato à operação. Mais: dona de 
sete usinas de açúcar e etanol no país, a subsidiária brasileira 
da TEREOS vive um boom de exportações de etanol, na esteira 
da crise energeticamente internacional.

O MULTIFACETÁRIO 
Osmair Guareschi é assim, um homem determinado, visionário 
solidário (nunca solitário), emoldurado por centenas de ami-
gos participativos de seus atos e atitudes, um empreendedor 
que não dá passos pra traz, segue avante na trilha dos baluartes 
vencedores, que fazem com sucesso seus negócios e, quando 
resolvem ser o dono da festa, como foi a inauguração oficial do 
seu Mercadão de Tratores, na sexta-feira sai de baixo!

TRATOR NO PALCO 
É muito comum a gente titular de “avião” alguém que supera 
os seus limites em todos os setores empresariais, artísticos e 
sociais. Osmair Guareschi, pode ser considerado um “Bombar-
dier CRJ900” que chega à velocidade máxima de 881 km/h. Na 
lista das autoridades, além do prefeito Edinho e do Deputado 
Itamar, metade do secretariado da prefeitura foi representado 
pelo Pedro Pezzuto da agricultura e a Câmara Municipal pelo 
ex- e futuro presidente Paulo Paulera. 

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

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Se, de vez em quando, o leite 

azeda por aí, não tenha nada com 
isso, a vaca não é minha. Escolham 

melhor na próxima vez!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp
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DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

SOLENIDADE de Entrega do Prêmio Acirp 2022 será na noi-
te de hoje, a partir das 20 horas, no Teatro Municipal Paulo Moura.

GRÁVIDOS E FELIZES. Paula Vacari e o cantor ser-
tanejo Cristiano, que faz dupla com Zé Neto, estão grávidos 
novamente. Eles já tem um filho de seis anos e uma menina 
de três aninhos.

O CIRURGIÃO DENTISTA Paulo Bottura e Lidiani es-
tão comemorando 15 anos de casamento juntinhos dos filhos 
Leo, Júlia Bottura e dos familiares.

SINARA DE MELO Scandiuzzi convida a coluna para o co-
quetel de lançamento coleção Liberty, na Scala no Riopreto Sho-
pping, nesta quinta-feira, a partir das 19h30. Merci pelo convite.

EDVAR ANTÔNIO (Vavá) Curti faleceu na manhã do últi-
mo domingo, e foi sepultado ontem, no Cemitério da Ercília. Meus 
sentimentos aos familiares. Descanse em paz.

O PECUARISTA Bruno Valêncio e esposa Rafa Siriani Va-
lêncio, o empresário e pecuarista João Carlos Teixeira Costa e 
Rose Valêncio, mais a filha, Carla Roberta Valêncio Costa, par-
ticiparam da grandiosa e maravilhosa festa de inauguração da 
Valtra, Mercadão de Tratores.

O PECUARISTA  Rodrigo Cabrera Hernandes aproveitou 
o final de semana para levar seus dois filhos no Recinto de 
Exposições Rio Preto.

O BAILE DO NÊGO VÉIO, com o sensacional can-
tor Alexandre Pires, volta novamente em Rio Preto, agora no 
palco do Centro Regional de Eventos, no dia 7 de dezembro. 
Convites mesa e arquibancada pelo (17) 99742-8838.

 Grandioso espetáculo
Venha viver essa experiência mágica para toda família. 
Uma mega produção baseada nos grandes musicais da Bro-
adway! No próximo dia 4 de novembro, sexta-feira, aterris-
sa no palco do Teatro Paulo Moura “Clássicos Encantados 
Natal In Concert”. Papai Noel convida para o palco Cinde-
rela, Bela e Fera, Rei Leão, Jasmine e Aladin e muito mais! 
Em um grandioso espetáculo com mais de 30 integrantes, 
orquestra ao vivo e Ballet, mais de 60 figurinos, 100% can-
tado. Ingresso www.ingressodigital.com/evento/6226.

 Celebrando
A missa campal de Finados, no Jardim da Paz, será celebra-
da por Dom Antônio Emídio Vilar, Bispo da Diocese de Rio 
Preto, nesta quarta-feira, dia 2 de novembro, às 8h30, con-
celebrada pelo padre Alexandre Ferreira dos Santos e demais 
padres e diáconos convidados. A música ficará sob a coorde-
nação de Alexandre Neves (teclado, violino, baterista e vo-
zes), com a participação especial de Mary Bianky cantando 
Ave Maria ao final da missa, quando serão soltos balões.

henriforne@gmail.com

A radiologista Dra. Angela Cristina Jalles, sempre elegantérrima, foi ani-
versariante de ontem, dia 31 de outubro. Ela é esposa do empresário e en-
genheiro, Luiz Fernando Jalles. Da coluna, parabéns e muitas felicidades.

O empresário Kelvin Kaiser e o cirurgião dentista Fleury, em clima do 
ChoppFest 2022, que agitou a tarde de sábado passado no Bartolomeu 
JK. Foto Luizinho Bueno

Neide Gua-
reschi ladeada 

pelas filhas 
Nikely e Nat 
(Nathália) 

Guareschi na 
big inaugura-
ção da Valtra 

– Mercadão do 
Tratores. Foto 

Luizinho 
Bueno

Os executivos financeiros Fábio de Abreu -  gerente geral, e Dr. José 
Maria Gonçalves Filho – Conselheiro – Sicoob Unicentro BR – Votu-
poranga. Patrocinador Oficial da 5ª edição da DECOR SHOW 2022, 
Feira de móveis, decoração, paisagismo, autos e náutico a varejo, de 09 
a 13 de novembro no CSVG -  Ilha do Pescador, com 57 expositores – 
09 Estado do Brasil. Além de praça de alimentação. Entrada gratuita.


