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ALIMENTOS

Inflação em 
geral fica 
menor do 
que IPCA

O IPCA dos alimentos e 
bebidas está mais alto do 
que a inflação no geral. A 
afirmação é do economista 
Franco Lopes Rodrigues. 
CIDADES Pág.5

EDUCAÇÃO

Jogos da Mente 
chegam ao final
Um dia para ficar marcado na memória de 
mais de 50 alunos da rede municipal de en-
sino. Foram realizados nesta sexta-feira, 4, os 
Jogos e Joguinhos da Mente promovidos pela 
diretoria pedagógica e equipe de formação da 
Secretaria de Educação de Rio Preto.  
           POLÍTICA  Pág.2

VERBA DO ESTADO

Arena esportiva é 
entregue no Dignidade

O bairro Residencial Digni-
dade em Rio Preto recebeu 
nesta sexta-feira, 4, uma 
Arena Esportiva com um 
campo de futebol society 
e uma quadra de basquete 

3×3, equipados com ilumi-
nação de LED e arquiban-
cada com capacidade para 
até 100 pessoas.
A Prefeitura de Rio Preto 
fez a preparação das bases 

para instalação das qua-
dras, fornecendo ainda a 
infraestrutura como água 
e energia elétrica. 
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O Governo do Estado realizou a execução 
do projeto e destinou recursos das ordem 
de R$ 360 mil para a construção das qua-
dras

PM

Estado abre 
concurso 
para 2,7 mil 
soldados 

O Governo de São Paulo 
lançou nesta sexta-feira, 4, 
no Diário Oficial do Estado 
(DOE), o edital para sele-
cionar 2.700 soldados que 
irão atuar no policiamento 
ostensivo nas unidades da 
Polícia Militar do Estado de 
São Paulo. 
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SERVIDORES

Lei estadual 
põe fim a 
desconto para 
aposentados

CÂMARA

Emenda quer 
que recursos 
não vão para 
redutos 

O governador Rodrigo Gar-
cia sancionou nesta sexta-
-feira, 4, a lei, aprovada por 
unanimidade pela Alesp, 
que revoga a contribuição 
previdenciária de servi-
dores aposentados e pen-
sionistas do Estado que 
ganham até R$ 7.087,22, 
teto salarial do INSS.
       POLÍTICA Pág.3

O projeto de emenda à Lei 
Orgânica do Município que 
cria as chamadas emendas 
impositivas que dão aos ve-
readores até 1,2% da receita 
corrente líquida da Pre-
feitura de Rio Preto para 
indicações obrigatórias 
continua gerando debate. O 
vereador João Paulo Rillo 
(Psol) apresentou emenda 
à proposta nesta sexta-fei-
ra, (4).      POLÍTICA Pág.3

GCMs passam por treinamento tático

EM RIO PRETO

Desde a última quinta-feira (3), guardas civis municipais de Rio Preto passam por 
treinamentos específicos para o patrulhamento tático no município ministrados pela 
Guarda Metropolitana de Ribeirão Preto. Eles terminam neste sábado (5). As ativi-
dades são realizadas no Complexo Educacional Luis Spotti, no Núcleo Vila Azul.   
           CIDADES Pág.5

CASTRAÇÃO EM MASSA 
A Secretaria do Bem-es-
tar Animal de Rio Preto 
promove, entre os dias 9 
e 12, mais uma edição da 
castração em massa. Será 
no Recinto de Exposições 
Alberto Bertelli Lucatto, 
das 8h às 16h, somente com 
animais cadastrados e com 
agendamento prévio.
    CIDADES Pág.5

PM encontra 
carro roubado
no Congonhas 
em área rural
de Rio Preto 

RECUPERADO

POLÍTIA  Pág.4

Shoppings em 
clima natalino
O Natal é uma das datas 
mais esperadas do ano. De 
olho nisso, os shoppings 
aderiram ao clima natalino 
para atraírem mais público. 
GERAL Pág.6
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Vice empoderado 
O terceiro governo do presidente Lula (PT) deve começar 

sem a figura de um superministério - como ocorre com a pas-
ta da Economia na gestão de Jair Bolsonaro (PL). Terá, por 
outro lado, uma vice-presidência empoderada. Ocupada por 
Geraldo Alckmin (PSB), que governou São Paulo e disputou 
a presidência da República contra o próprio Lula em 2006, a 
vice-presidência terá influência direta, por exemplo, na Eco-
nomia e no Ministério da Defesa. Integrantes da campanha 
de Lula defendem, inclusive, que Alckmin venha a comandar 
uma dessas pastas. Mas, mesmo que isso não venha a ocorrer 
– ele é resistente à ideia –, os nomes escolhidos vão passar 
pelo crivo do vice-presidente eleito.

Sondagens 2
Na Defesa, a ideia é repetir uma outra fórmula de sucesso 

- a fórmula Nelson Jobim, ex-ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que ocupou a pasta de 2007 a 2011 - e levar um 
ex-integrante da Corte para a pasta. Nos bastidores, cogita-
-se o nome de Ricardo Lewandowski, que deve se aposentar 
ao completar 75 anos em maio de 2023. A ideia é que ele 
antecipe a saída e, assim, abra uma vaga na Suprema Corte 
logo no início do novo mandato de Lula. Entre os militares, 
além do próprio Jobim, são mencionados os nomes de Aldo 
Rebelo, que ocupou o Ministério da Defesa de 2005 a 2015, e 
o ex-presidente da Câmara dos Deputados Arlindo Chinaglia, 
ambos ligados ao campo de Lula. 

‘PEC da Transição’
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 

disse nesta sexta-feira (4) acreditar que o Congresso terá "boa 
vontade" para votar a proposta de emenda à Constituição que 
pode flexibilizar o teto de gastos para viabilizar promessas de 
campanha do presidente eleito Lula (PT). O texto, que vem 
sendo chamado de "PEC da Transição", deve ser apresentado 
na próxima terça-feira (8). A ideia é garantir gastos fora do 
teto para, entre outras coisas, garantir um Bolsa Família de 
R$ 600 e um aumento real do salário mínimo em 2023. Se-
gundo Pacheco, a "boa vontade" do Congresso com a proposta 
depende de um diagnóstico técnico, por parte da equipe de 
transição, sobre o valor exato que será necessário para bancar 
as políticas públicas do novo governo.

Sondagens
Para a Economia, por exemplo, assessores de Alckmin 

defendem o nome de Pérsio Arida, um dos criadores do Plano 
Real. Arida declarou voto em Lula em 2022 e não descartou 
integrar o novo governo do petista. Em contrapartida, o PT 
ficaria com o Ministério do Planejamento, que é responsável 
pela execução do Orçamento da União. Fernando Haddad, 
ex-ministro da Educação e candidato derrotado ao governo de 
São Paulo, é cogitado para ocupar a pasta. Esse desenho, no 
entanto, não agrada ao PT que prefere comandar a Fazenda 
e reeditar o modelo Antonio Palocci.

Sondagens 3
Para o Ministério da Saúde, uma ala da campanha defende 

ideia a cardiologista Ludhmila Hajjar, que recusou um convite 
de Bolsonaro para assumir a pasta, por ir na contramão do 
negacionismo do governo durante a pandemia. Já para a di-
reção-geral da Polícia Federal, delegados e superintendentes 
da PF veem com força o nome de Andrei Passos, atual chefe 
da segurança de Lula na campanha.

Judicialização 
No dia que quebrou o silêncio e fez um pronunciamento no 

Palácio da Alvorada após o resultado da eleição, o presidente 
Jair Bolsonaro (PL), horas antes, consultou os militares do 
Exército Brasileiro sobre a possibilidade de judicializar o re-
sultado das urnas sob a justificativa de que o presidente eleito 
Lula (PT) poderia ser considerado inelegível por conta das 
condenações na Lava Jato. Integrantes das Forças Armadas, 
entretanto, não deram apoio ao presidente para seguir nessa 
investida. Fontes militares disseram que a sugestão chegou 
a receber o aval de uma das Forças e negada por outra, além 
do Exército, o fiel da balança que não endossou a tentativa 
do presidente.

Fora do país
O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem dito a auxiliares 

mais próximos que estuda a possibilidade de sair do país 
para não passar a faixa presidencial ao presidente eleito Lula 
(PT). Ao sair do país, o vice-presidente General Hamilton 
Mourão se torna automaticamente o presidente interino com 
poder para participar da solenidade oficial. Este seria o modo 
encontrado por Bolsonaro para não participar da festa que 
deverá ser organizada pelos apoiadores de Lula.
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Um dia para ficar marcado 
na memória de mais de 50 
alunos da rede municipal de 
ensino. Foram realizados nesta 
sexta-feira, dia 4, os Jogos e 
Joguinhos da Mente promovi-
dos pela diretoria pedagógica e 
equipe de formação da Secre-
taria de Educação de Rio Preto.

Alunos de 4º a 9º ano dis-
putaram partidas de xadrez, 
damas olímpicas, Lig4, forças 
unidas e mancala, com obje-
tivo de estimular o uso dos 
jogos nas escolas e desenvolver 
outras habilidades como con-
trole emocional e respeito aos 
adversários.

O prefeito Edinho Araújo 
esteve presente no evento, 
ressaltando que a escola é o 
melhor ambiente para prepa-
rar a criança.

“Movimentamos mais de 
300 alunos em toda a rede 
nos últimos meses até chegar 
nestas finais. Em momentos 
como este pretendemos que 
eles tenham a oportunidade de 
se desenvolverem emocional-
mente também”, disse.

O campeonato foi dividido 
em duas fases: o período da 
manhã com a 3ª edição dos 
Jogos da Mente para alunos 
de 6º a 9º ano com disputas 
de xadrez, damas, lig4 e forças 
unidas; e o período da tarde 

PARTIDAS FINAIS

Jogos da Mente superam 
expectativas de educadores

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

com a 1ª edição dos Joguinhos 
da Mente para alunos de 4º 
e 5º ano, disputando damas 
e mancala. Participaram as 
escolas Roberto Jorge, Darcy 
Ribeiro, Michel Sawaya, Luiz 
Jacob, Vera, Silvio Benito, 
Olga Mallouk e Rollemberg 
Sampaio.

Participando pela primeira 
vez de uma competição, o alu-
no da EM Darcy Ribeiro, João 
Emanuel, 11 anos, foi o cam-
peão de xadrez. “Treinei muito 
durante os dois últimos meses 
e descobri que posso usar os 
conhecimentos do xadrez para 
desenvolver outras habilidades 
no estudo”, afirmou.

Um dos destaques foi Yan 
Henrique Corrêa de Souza, 
15 anos e aluno do 5º ano da 
EM Olga Mallouk, portador 
de paralisia cerebral que se 

comunica através de Libras e 
ganhou o terceiro lugar dispu-
tando Damas. Por demonstrar 
bastante interesse e sempre se 
destacar nos jogos durante as 
aulas, ele foi um dos escolhidos 
para representar a escola nos 
jogos.

A secretária de Educação, 
Fabiana Zanquetta, também 
acompanhou as partidas e 
disse que a pasta vai continuar 
incentivando cada vez mais 
eventos como este.

“Temos uma equipe grande 
trabalhando para que estes jo-
gos aconteçam. Este é um dos 
nossos incentivos para que os 
alunos continuem treinando e 
se desenvolvendo em todas as 
frentes com foco, concentração 
e raciocínio, que são importan-
tes para todas as disciplinas”, 
afirmou.

De acordo com Fabrício 
Pavin Lassi, professor for-
mador de matemática e um 
dos idealizadores do evento, 
o objetivo foi alcançado e a 
expectativa é que a partir do 
sucesso desta edição mais 
escolas estejam participando 
no próximo ano.

“Vamos fazer um trabalho 
bastante focado nas turmas 
dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, incentivando 
e fortalecendo estas habilida-
des”, disse.

As finais aconteceram 
no Complexo Integrado de 
Educação, Ciência e Cultura 
(Ciecc) Dr. Aziz Ab’Saber. 
Houve premiação com meda-
lhas de ouro, prata e bronze 
para os primeiros colocados 
e medalhas de participação 
para todos os demais alunos.

O bairro Residencial Digni-
dade em Rio Preto recebeu hoje, 
4/11, uma Arena Esportiva com 
um campo de futebol society e 
uma quadra de basquete 3×3, 
equipados com iluminação de 
LED e arquibancada com ca-
pacidade para até 100 pessoas.

O prefeito Edinho Araújo, ao 
lado do secretário de Esportes 
Fábio Marcondes, esteve no 
local para conferir as obras, 
que fazem parte do programa 
Arena Esportiva, do Governo 
de São Paulo.

“A Prefeitura de Rio Preto 
fez a preparação das bases para 
instalação das quadras, forne-
cendo ainda a infraestrutura 
como água e energia elétrica. O 
Estado realizou a execução do 
projeto e destinou R$ 360 mil 
para a construção das quadras, 
que serão mais um atrativo 
para a população desta região”, 
explicou Fábio Marcondes.

Durante seu discurso, o 

Residencial ganha Arena Esportiva
DIGNIDADE
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livre e playground.
Marcondes destacou o apoio 

do governador Rodrigo Garcia 
e do secretário de Esportes do 
Estado Thiago Milhim nesta 
conquista para Rio Preto. “Rio 
Preto foi premiada com a esco-
lha, o que reforça a importância 
da nossa região”, pontuou.

A cidade será contemplada 
com mais duas Arenas como 
esta, uma no São Deocleciano 
e outra em local ainda a ser 
definido.

Acompanharam a entre-
ga o chefe de Gabinete Zeca 
Moreira; os vereadores Re-
nato Pupo e Diego Mahfouz; 
representando o secretário de 
Esportes do Estado Thiago Mi-
lhim, Henrique Lopes, diretor 
regional de esportes; Rebeca 
Cortez presidente da Associação 
de Moradores do Residencial 
Dignidade; representantes do 
Semae; servidores da Secretaria 
de Esportes e moradores do 
bairro.

Espaço conta com campo de futebol society equipado com iluminação de LED e arquibancada 

Equipamento faz 
parte de programa 
do Governo de
São Paulo

prefeito Edinho ressaltou o 
esforço do Poder Público para 
construir, reformar e adaptar 
campos e quadras em toda a 
cidade. “Mais um equipamento 
entregue à população de Rio 
Preto. Estamos construindo 
uma nova realidade para as fu-
turas gerações através do espor-
te e da educação”, completou.

A Arena Esportiva tem área 
de 1.025m². O espaço onde as 
quadras foram instaladas abri-
ga ainda uma academia ao ar 

Divulgação

Jogos da Mente 
superam expecta-
tivas da equipe
de Educaçã

Carlos Moura Divulgação



  |  A3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | sábado, 05 de novembro de 2022

Lei revoga desconto para 
aposentados e pensionistas

O projeto de emenda à Lei 
Orgânica do Município que 
cria as chamadas emendas 
impositivas que dão aos ve-
readores até 1,2% da receita 
corrente líquida da Prefeitura 
de Rio Preto para indicações 
obrigatórias continua geran-
do debate. O vereador João 
Paulo Rillo (Psol) apresentou 
emenda à proposta nesta sex-
ta-feira, 4.

A emenda determina que 
os valores indicados pelos 
vereadores ao prefeito Edinho 
Araújo (Psol) não poderão ser 
destinados a entidades e/ou 
organizações que os atuais 17 
vereadores tenham contato 
direto.

“As emendas de que trata 
o caput do presente artigo não 
poderão, em hipótese alguma, 
ser destinadas a entidades e/
ou organizações sociais com 
vínculo direto ou indireto 
a vereadores com mandato 
em exercício”, diz o texto do 
vereador Rillo.

Caso vire lei, o projeto 
apresentado pelo vereador 
Bruno Moura (PSDB) per-
mite que dos R$ 2,38 bilhões 
previstos no Orçamento da 

RESTRIÇÃO

Emenda quer vetar recursos para redutos

Prefeitura para o próximo ano, 
total de 1,2%, ou seja R$ 28,5 
milhões, seriam obrigatoria-
mente destinados aos 17 ve-
readores através de emendas 
parlamentares impositivas. 
O valor representaria cerca 
de R$ 1,6 milhão para cada 

vereador. Metade do valor 
deverá ser indicado para a área 
da saúde.

O Dhoje Interior revelou 
nesta semana que o valor é 
considerado alto e que o go-
verno municipal não teria con-
dições de destinar o recurso 

sem comprometer as finanças 
do município. O objetivo é 
que o secretário de Governo, 
Jair Moretti, convença os ve-
readores para a reserva de um 
valor menor do que os R$ 28,5 
milhões previstos.

Estudo que já foi apre-
sentado ao presidente da Câ-
mara, Pedro Roberto Gomes 
(Patriota), reservaria R$ 8,5 
milhões para os 17 vereadores 
indicarem em emendas. Com 
o valor, diferentemente dos R$ 
1,6 mi que cada uma teria, os 
parlamentares ficariam com 
R$ 500 mil em forma de indi-
cação por emenda impositiva.

Se for aprovado, as regras 
passam a valer a partir do ano 
que vem. Moretti já adiantou 
anteriormente que caso o pro-
jeto seja aprovado com o texto 
original Edinho o vetaria.

A emenda de Rillo impe-
de que vereadores destinem 
recursos para seus redutos 
eleitorais, uma das justificati-
vas apresentadas por quem é 
contra a criação das emendas 
impositivas.

“A presente emenda tem 
como objetivo coibir a desti-
nação de recursos a entidades 
e/ou organizações sociais que 
sejam vinculadas a vereadores 
com mandato em exercício”, 
diz o vereador.

NOVO GOVERNO

Equipe de transição 
começa a trabalhar no 
CCBB na semana que vem

A equipe de transição in-
dicada pelo presidente eleito 
Luiz Inácio Lula da Silva come-
ça a ocupar, na segunda-feira 
(7), as instalações do Centro 
Cultural do Banco do Brasil 
(CCBB). A presidente do PT, 
deputada federal Gleisi Hof-
fmann (PR), visitou o local na 
manhã desta sexta-feira (4) e 
disse que Lula deve vir a Bra-
sília na semana que vem, em 
dia ainda não definido.

“A previsão é que, a partir 
de segunda-feira a gente já 
comece a ocupar o espaço, não 
com toda equipe formada, mas 

com equipe de administração, 
que fará essa parte de apoio, 
para que, quando as equipes 
da transição, das áreas temá-
ticas chegarem, esteja tudo 
pronto”, disse Gleisi.

Ele falou ainda sobre a 
proposta de emenda à Cons-
tituição (PEC) que deve ser 
construída pelo governo eleito 
para acomodar, no orçamento 
do ano que vem, os projetos do 
governo Lula. A medida per-
mitiria gastos acima do teto.

Segundo Gleisi, a área téc-
nica do governo eleito está 
negociando com a Comissão 
Mista do Orçamento e, na 
segunda-feira (7), devem co-
meçar a sair as definições.

O governador Rodrigo 
Garcia anunciou nesta sex-
ta-feira, 4, 261 novas escolas 
no Programa Ensino Integral 
(PEI) para o ano letivo de 
2023. Até o início da atual 
gestão, o Estado contava com 
364 unidades funcionando 
em tempo integral (6% da 
rede) e agora serão 2.311 
(44% da rede).

Na ocasião, o governador 
também entregou 118 ônibus 
escolares a municípios pau-
listas, em um investimento 
superior a R$ 28 milhões. 
Rio Preto ficou de fora da 
lista de municípios paulistas 
beneficiados. Da região as 
cidades de Nova Granada, 
Nova Luzitânia, Olímpia, 
Paulo de Faria, Potirendaba, 
Sales e Santa Fé do Sul foram 

Rio Preto fica de fora de anúncio 
de 261 novas escolas e 118 ônibus

INVESTIMENTOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Da região as cidades de 
Nova Granada, Nova Luzitâ-
nia, Olímpia, Paulo de Faria, 
Potirendaba, Sales e Santa Fé 
do Sul foram beneficiadas

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Escala de 
médicos vira 
lei e entra 
em vigor 

Depois de blitz de gru-
po de vereadores na UPA 
Jaguaré em abril deste ano, 
que mostrou a situação da 
saúde local de Rio Preto 
em que foram identifica-
das uma série de irregu-
laridades, desde a falta 
de profissionais médicos 
a problemas estruturais, 
vereadores da Câmara de 
Rio Preto se anteciparam 
com pedidos ao prefeito 
Edinho Araújo (MDB) para 
amenizar os problemas.

Um deles foi do verea-
dor Robson Ricci (Republi-
canos) que propôs projeto 
de lei que obriga os postos 
de saúde e unidades de 
pronto atendimento do 
SUS, por intermédio da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, da disponibilização 
ao público, de modo facil-
mente legível e em local 
visível, a relação de nomes, 
especialidade e horários de 
atendimento de todos os 
seus profissionais de saúde 
e respectivas especialida-
des em cada unidade.

beneficiadas.
“Essas 261 novas escolas 

terão educação e aprendizado 
em dobro para os estudantes. 
Isso completa um ciclo desse 
governo que saiu de 100 mil 
alunos em 2019 para mais de 
1,2 milhão de alunos no ano 
letivo de 2023. Foi um enorme 
esforço feito pelo Governo do 
Estado e pela rede estadual de 
educação para que a gente pu-
desse alcançar esse número”, 
disse o governador.

Com a ampliação, o núme-
ro de vagas neste modelo de 
ensino foi multiplicado por 
dez nesse período, passando 
de 115 mil para mais de 1,2 
milhão. Presente em todas 
as 91 Diretorias de Ensino 
do Estado, o Programa de 
Ensino Integral alcança 492 
municípios paulistas e pro-
picia um aumento expressivo 
na proficiência dos alunos em 
Matemática e Língua Portu-
guesa, por exemplo.

Recente pesquisa do Insti-
tuto Sonho Grande, Instituto 
Natura e Laboratório de Estu-
dos e Pesquisas em Economia 
Social (Lepes) mostrou que 

Ônibus escolares foram entregues pelo governador para municípios

O governador Rodrigo 
Garcia sancionou nesta sex-
ta-feira, 4, a lei, aprovada 
por unanimidade pela As-
sembleia Legislativa de São 
Paulo (Alesp), que revoga a 
contribuição previdenciária 
de servidores aposentados e 
pensionistas do Estado que 
ganham até R$ 7.087,22, teto 

salarial do INSS (Instituto 
Nacional de Seguro Social).

Cerca de 420 mil benefici-
ários, incluindo aposentados e 
pensionistas civis, serão con-
templados a partir de janeiro 
de 2023. 

Os descontos continuarão 
vigentes apenas para ser-
vidores e pensionistas que 

recebem acima do teto.
“Alesp aprovou por una-

nimidade e eu sanciono este 
projeto, que vale a partir de 
1º de janeiro. Em 2019, São 
Paulo aprovou uma nova regra 
previdenciária que está valen-
do, e apenas o que não existe 
mais nessa regra é o desconto 
de quem ganha abaixo do teto. 

Para o restante, continua va-
lendo a nova previdência do 
Estado de São Paulo”, expli-
cou Rodrigo Garcia.

Com o espaço fiscal para a 
reforma, a medida, somando 
todas as esferas, poderes, 
autarquias e universidades, 
terá impacto de cerca de R$ 2 
bilhões anualmente.

Governo do Estado de São Paulo

estudantes do 3º ano das 
escolas PEI analisadas obti-
veram 14,1 pontos adicionais 
em Matemática e 10,2 em 
Língua Portuguesa na escala 
SARESP.

Considerando que um es-
tudante típico aprende ao 
longo do Ensino Médio o 
equivalente a 15 pontos na 
escala SAEB em Matemática 
e 20 pontos em Língua Por-
tuguesa, de acordo com uma 
pesquisa do professor Ricardo 

Paes de Barros, pode-se con-
cluir que o estudante do PEI 
teve quase três anos letivos 
adicionais de aprendizagem 
em Matemática e um ano e 
meio em Língua Portuguesa 
do que teria caso sua escola 
não tivesse se tornado inte-
gral.

O programa também é 
um importante aliado para 
a redução da evasão escolar. 
Para escolas estaduais do 
PEI, a taxa de evasão foi 10,6 

p.p. menor se comparada às 
escolas regulares. O impacto é 
ainda maior para jovens com 
atraso escolar, em que a taxa 
de evasão foi 19,4 p.p menor.

O estudo revela ainda que 
os resultados são ainda mais 
expressivos em escolas que 
aderiram ao modelo PEI há 
mais tempo. Alunos que fre-
quentaram por pelo menos 
três anos o ensino médio 
integral têm mais do que o 
dobro de aprendizado em 
Matemática e 73% a mais em 
Língua Portuguesa do que um 
estudante típico desta etapa.

Renovação
da frota escolar

Os 118 veículos entregues 
têm capacidade para trans-
portar 29 estudantes, cada. 
Esta é a oitava entrega do 
montante adquirido em 2021, 
mas que só começou a ser en-
tregue pelas montadoras em 
2022, de forma fracionada.

Ao todo, foram investidos 
R$ 280 milhões na aquisição 
dos 1.089 veículos. Os recur-
sos são próprios do Governo 
de São Paulo.

Governo de São Paulo

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Arquivo PESSOAL

Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Agência Brasil
redacao@dhoje.com.br
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CIDADES INFOGRIPE
Os casos de síndromes respiratórias 
graves em crianças até 4 anos apre-
sentam tendência de alta.

REVISÃO
O IBGE revisou a queda do Produto 
Interno Bruto (PIB) para 3,3% em 2020. 
Anteriormente divulgação foi de 3,9%.

O Governo de São Paulo 
lançou nesta sexta-feira, 4, 
no Diário Oficial do Estado 
(DOE), o edital para sele-
cionar 2.700 soldados que 
irão atuar no policiamento 
ostensivo nas unidades da Po-
lícia Militar do Estado de São 
Paulo. O curso será realizado 
na Escola Superior de Sol-
dados “Coronel PM Eduardo 
Assumpção” e tem duração 
média de um ano.

O despacho do governador 
autorizando a realização do 
concurso publicado no DOE 
em 15 de junho deste ano.

Inscrições
Os interessados devem re-

alizar as inscrições, exclusiva-
mente, pela internet, por meio 
do site da Fundação Vunesp  
(https://www.vunesp.com.
br/PMES2203), a partir das 
10h de hoje até às 23h59 do 
dia 20 de dezembro deste ano. 
O valor da taxa de inscrição é 
de R$ 57,00 que deve ser paga 
até o 1º dia útil subsequente 
ao término do período das 
inscrições.

Principais requisitos
Os candidatos precisam 

ter concluído o Ensino Médio 
ou equivalente, ser brasileiros 
e ter entre 17 e 30 anos. É 
necessário estar em dia com 
suas obrigações eleitorais e 
militares e ser habilitado para 
condução de veículo motori-
zado entre as categorias “B” 
e “E”.

Tatuagens são permitidas, 
desde que não faça alusão à 
discriminação, violência ou 
seja ofensiva à PM ou aos di-

Governo lança edital para contratar 
2,7 mil soldados para Polícia Militar

CONCURSO

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

reitos humanos. As mulheres 
interessadas necessitam de 
altura mínima de 1,55 metro 
e os homens, de 1,60 m. Para 
tomar posse, os candidatos 
deverão ter sido aprovados em 
todas as etapas do concurso 
público.

Salário e atribuições
A remuneração básica ini-

cial para o cargo de Solda-
do PM 2º de classe é de R$ 
3.875,27, incluindo o salário-
-base, o Regime Especial de 

Trabalho Policial (RETP) e o 
valor de insalubridade.

São atribuições do cargo 
o policiamento ostensivo e a 

Os candidatos precisam ter concluído o 
Ensino Médio ou equivalente, ser brasileiro e 
ter entre 17 e 30 anos. É necessário estar em 
dia com suas obrigações eleitorais e militares 
e ser habilitado para condução de veículo 
motorizado entre as categorias “B” e “E”.

Candidatos devem ficar atentos a pré-requisitos das vagas como escolaridade, estatura mínima e faixa etária 

preservação da ordem públi-
ca, envolvendo a repressão 
imediata às infrações penais 
e administrativas e a aplica-

ção da lei, nas diversas mo-
dalidades de policiamento, 
sempre primando pela defesa 
da vida, da integridade física 
e da dignidade da pessoa hu-
mana, em conformidade com 
os princípios doutrinários de 
polícia comunitária, direitos 
humanos e de gestão pela 
qualidade.

Policiais em formação e 
outros concurso em anda-
mento

Atualmente, há 1.478 po-
liciais militares em formação, 

CRIME NA CAPITAL

Empresário tem malote com 77 
cheques roubado por dois bandidos

Um empresário, de 39 anos, 
procurou a Central de Fla-
grantes de Rio Preto, no final 
da noite desta quinta-feira, 3, 
para registrar o roubo de um 
malote contendo 77 folhas de 
cheques de clientes.
Segundo ele, utiliza o servi-
ço de uma terceirizada para 
transportar mercadorias e, às 
18h30 do mesmo dia, o ma-
lote seguia numa Fiat Ducato 
quando dois bandidos, arma-
dos com revólveres, anun-
ciaram o assalto, ocorrido na 
avenida do Estado, no bairro 
Canindé, na capital paulista.

Um representante da trans-
portadora entrou em contato 
telefônico com a vítima, co-
municando o roubo.

Até o fechamento desta maté-
ria, não havia informações de 
outros valores ou objetos leva-
dos pelos marginais.A Polícia Civil de Rio Preto 

investiga se há mais vítimas de 
um golpista que se passou por 
funcionário de uma padaria 
localizada em um shopping 
center da cidade e enganou um 
ourives, de 37 anos.

Na manhã desta quinta-fei-
ra, 3, o denunciante esteve na 
Central de Flagrantes, onde 
disse que recebeu uma mensa-
gem no WhatsApp, no último 
dia 30, em que um homem 
encomendou uma semijoia 
por R$ 260, alegando que seria 
para o filho, o qual faria aniver-
sário no dia seguinte.

O marginal combinou a en-

Polícia Civil investiga se 
há mais vítimas de golpe

trega de uma corrente de ouro 
no estabelecimento comercial 
do centro de compras, no 
domingo à tarde, informando 
que era para entregar para 
quem estivesse no caixa e que 
pegaria mais tarde, ao entrar 
no serviço.

A vítima recebeu um com-
provante de PIX e deixou a 
sacola com a encomenda com 
uma funcionária da padaria.

Mais tarde, ao consultar 
seu extrato, percebeu que o 
dinheiro não tinha caído em 
sua conta. O ourives afirmou 
que tentou contato com o falso 
cliente, mas foi bloqueado.

Carro usado em fuga de assaltante é achado
Um VW Gol usado na fuga 

de dois assaltantes foi filmado 
por câmeras de segurança e 
as imagens podem ajudar a 
esclarecer a autoria do crime 
ocorrido em uma sorveteria, 
no Dom Lafayete.

O assalto aconteceu na 
tarde do feriado de Finados, 
mas foi registrado no Plantão 

de Rio Preto na manhã desta 
quinta-feira, 3.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o comerciante, de 23 
anos, e uma atendente, de 18 
anos, estavam no estabeleci-
mento quando um bandido 
de cor parda, com 1,80 m de 
altura, magro, usando boné 
branco, chinelos e casaco preto 

sendo 477 alunos oficiais 
e 1.001 soldados PM de 2ª 
classe.

Além destes, há 5.700 
soldados e 220 alunos oficiais 
que já estão sendo seleciona-
dos por outros três concursos 
em andamento, com as pri-
meiras nomeações previstas 
a partir de dezembro deste 
ano. No ano que vem, a Polí-
cia Militar também pretende 
selecionar 11 alunos oficiais 
para o quadro de músicos da 
corporação.

Um homem, de 32 anos, 
que trabalhava na reforma 
da rodoviária de Rio Preto foi 
preso em flagrante por policiais 
militares, por volta das 18 horas 
desta quinta-feira, 3. Ele é acu-
sado de furtar 6,1 quilos de fios, 
cabos e peças de cobre da obra.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, uma guarnição 
fazia patrulhamento de roti-
na na rua João Mesquita, no 
bairro Boa Vista, quando viu o 
suspeito demonstrar nervosis-
mo ao ver a viatura e passar a 
caminhar mais rápido.

Trabalhador de obra na 
rodoviária vai para cadeia 

Durante a abordagem, os 
pms descobriram os objetos 
furtados na mochila e questio-
naram a procedência.

O indiciado começou a ga-
guejar, alegando que tinha 
autorização para pegar os ma-
teriais. Já na delegacia, o autu-
ado disse que os objetos seriam 
jogados fora e por isso decidiu 
se apropriar deles.

Como não tinha antece-
dentes criminais, o delegado 
plantonista deixou de solicitar 
a prisão preventiva e manteve 
o flagrante.

Site de falsa 
leiloeira gera  
prejuízo de 
R$ 5,5 mil

Uma moradora da 
Estância Bosque Verde, 
em Rio Preto, ficou no 
prejuízo em R$ 5,5 mil, 
após cair no golpe da 
falsa leiloeira.

Na delegacia de plan-
tão, no final da tarde 
desta quinta-feira, 3, 
ela disse que viu um 
anúncio no Facebook de 
uma suposta empresa 
de leilões e entrou em 
contato com o telefone, 
de prefixo 11, para obter 
mais informações sobre 
os veículos disponíveis.

Depois de receber um 
catálogo, escolheu uma 
Yamaha MT 03 e fez o 
pagamento do veículo 
ofertado por R$ 2,9 mil e 
mais R$ 2,6 mil de taxas.

Como não foi entre-
gue na data combinada, 
em 26 de outubro, a ví-
tima tentou contato sem 
sucesso com os golpistas 
e decidiu procurar a Po-
lícia Civil. O estelionato 
será investigado pelo 
3º DP.

Divulgação
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entrou e anunciou o assalto, 
apontando uma pistola na 
direção das vítimas.

Após roubar aproximada-
mente R$ 400 que estavam 
no caixa e um celular, o cri-
minoso entrou no automóvel 
onde um comparsa o aguar-
dava, escapando para rumo 
ignorado.

Divulgação
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Dores nas pernas: quais são 
os seus significados?

A dor nas pernas repre-
senta uma queixa muito co-
mum na população em geral 
e constitui um dos principais 
motivos de um paciente pro-
curar o atendimento médico 
em consultórios, ambulató-
rios e hospitais. 

Muitas vezes a dor nas 
pernas é um sintoma pouco 
valorizado, sendo tratada 
empiricamente, com anal-
gésicos e anti-inflamatórios, 
e sem orientação médica. 
Entretanto, seu diagnóstico 
tardio ou a falta de adequa-
da avaliação que investigue 
a verdadeira causa da dor 
nas pernas pode resultar em 
graves complicações para o 
paciente, tais como úlceras 
ou até mesmo a perda do 
membro.

Doenças venosas e arte-
riais, como a tromboflebite, 
a trombose venosa profunda, 
a doença varicosa e a falta 
de circulação nos membros 
inferiores representam os 
principais motivos que es-
timulam o paciente a quei-
xar-se de dor nas pernas e 
procurar a avaliação médica.

A dor nas pernas que 
surge repentinamente, sem 
causa aparente e sem his-
tórico de trauma, muitas 
vezes caracterizada como a 
“dificuldade de colocar o pé 
no chão” pode representar 
a manifestação clínica da 
tromboflebite ou da trom-
bose venosa profunda, que 
se caracterizam pelo entupi-
mento das veias superficiais 
e profundas, respectivamen-
te, por coágulos de sangue. 
Edema e hiperemia, conhe-
cidos popularmente como 
“inchaço” e “vermelhidão” 
são sinais que podem acom-
panhar a dor nas pernas. O 
diagnóstico com ultrassom 
Doppler e o tratamento pre-
coce com anticoagulação 
reduz o risco de embolia pul-
monar, a complicação mais 
temida da tromboflebite e 
trombose venosa profunda.

A dor nas pernas ma-
nifestada no final do dia, 
após a jornada de trabalho, 
muitas vezes traduzida pela 
população como “dor em 
peso”, “ardência nas pernas” 
ou “pernas cansadas” pode 
representar a presença de 

varizes nos membros infe-
riores. As veias varicosas são 
veias dilatadas e insuficientes 
que acumulam sangue em 
seu interior. Sua presença 
simboliza mais do que um 
problema estético, mas pode 
ser a origem da insuficiência 
da veia safena, da pigmenta-
ção das pernas e da formação 
das úlceras venosas. O diag-
nóstico das varizes de mem-
bros inferiores com avaliação 
clínica e ultrassom Doppler 
seguido de seu tratamento 
com cirurgia convencional, 
laser, radiofrequência ou es-
cleroterapia com polidocanol 
(“espuma”), além de aliviar as 
dores nas pernas, reduz o ris-
co de complicações futuras.

A dor nas pernas pro-
vocada pelo exercício físico 
(caminhada ou corrida) e 
que melhora com o repouso, 
por outro lado, pode sugerir a 
doença arterial periférica, co-
nhecida popularmente como 
“má circulação. Os pacientes 
hipertensos, diabéticos, obe-
sos, sedentários e que fumam 
constituem a população de 
risco para este sintoma. As 
feridas nos pés são graves 
complicações desta doença. 
O diagnóstico precoce com 
avaliação clínica, ultrassom 
Doppler e o tratamento cirúr-
gico, quando necessário, são 
fundamentais para a melhora 
da dor e a recuperação do 
paciente.

Além disso, a dor nas per-
nas acompanhada de inchaço 
também pode ser causada por 
lesões musculares e traumas 
esportivos. O check-up vas-
cular e o acompanhamento 
médico são essenciais para 
o diagnóstico e o tratamento 
das dores nas pernas. Para 
mais informações, acesse o 
site www.drsthefanovascular.
com.br.

*Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Facul-
dade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São 
Paulo, especialista nas 
áreas de Cirurgia Vascu-
lar, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e 
coordenador do curso de 
Medicina da União das 
Faculdades dos Grandes 
Lagos (Unilago)

SAÚDE VASCULAR

DR. STHEFANO 
ATIQUE
www.drsthefanovascular.com.br

O IPCA dos alimentos e 
bebidas está mais alto que a 
inflação no geral. A afirmação 
é do economista Franco Lopes 
Rodrigues. Em setembro deste 
ano, ela fechou em 0,51 e, em 
agosto, 0,24. Já a inflação 
geral, fechou em setembro 
em 0,29 e agosto 0,36. Os 
dados são do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatísticas).

O aumento dos preços é a 
grande preocupação da po-
pulação; sobretudo dos ali-
mentos. As cestas básicas 
em Rio Preto estão com uma 
grande oscilação de valores. 
De simples às completas, em 
variados padrões, uma cesta 
pode chegar até R$ 485, isso 
claro para quem opta por 
uma opção mais completa no 
caso de famílias maiores. As 
pequenas, variam de R$ 60 a 
90, as médias de R$ 120 a R$ 
130 e as grandes de R$ 160 a 
R$ 190, isso sem contar a parte 
de produtos de limpeza.

De acordo com Rodrigues, 
a questão principal que impli-
ca diretamente nos preços é 
uma lei básica da economia: 
oferta x demanda.

“Sabemos que no setor dos 
alimentos, o clima também é 

IPCA dos alimentos está 
em alta e supera inflação 

ECONOMIA 

Economista e nutricio-
nista explicam como 
driblar a inflação
e economizar

um fator determinante, in-
terferindo na qualidade; mas 
a relação oferta e demanda é 
o principal. Se temos muita 
oferta e pouca demanda, ou 
ambos estabilizados os preços 
firmam, mas quando a oferta 
está em baixa e a demanda au-
menta, os preços aumentam”, 
explica.

Rodrigues também salien-
ta a questão da safra e entres-
safra. “Geralmente a entressa-
fra é o período do ano em que 
o preço infla. Claro que cada 
produto tem sua dinâmica de 
oferta e demanda. Frutas e 
hortaliças têm seus períodos 
mais facilitados e aqueles 
períodos em que o clima não 

favorece”, analisa.
Segundo o especialista, é 

importante pesquisar alguns 
lugares para que o orçamento 
feche sem grandes surpresas. 
Ele dá uma dica de montar 
uma cesta e avaliar em qual es-
tabelecimento a compra sairá 
mais barata; além de substituir 
um produto mais caro por algo 
equivalente.

“Fazer a lista de super-
mercado e cotar é uma boa 
estratégia. Assim, você tem 
uma economia real, em vez 
de economizar apenas em al-
guns itens. Substituir a carne 
vermelha por frango, peixe 
ou carne suína também deve 
ajudar”, sugere.

Substituições
A nutricionista Fabiana 

Veloso faz algumas pontuações. 
“Arroz, pode ser substituído por 
macarrão. Feijão, por ervilha. 
Peixe, por frango. Frango, por 
ovo, e pão por cuscuz”, indica.

Outras opções para substi-
tuir o arroz são polenta, purê 
de batata, mandioca e cuscuz. 
“A polenta além de gostosa tem 
um ótimo custo/benefício”, 
avalia.

Ela também orienta que 
quem estiver no ‘sufoco’ substi-
tua a carne vermelha por carne 
de porco, frango, vísceras, fíga-
do ou moela. E para substituir o 
pão, a famosa tapioca é sempre 
uma boa opção.

EM MASSA

Bem-estar Animal promove 
quatro dias de castração 

A Secretaria do Bem-estar 
Animal de Rio Preto promove, 
entre os dias 9 e 12 de novembro, 
mais uma edição da castração em 
massa. Será no Recinto de Expo-
sições Alberto Bertelli Lucatto, 
das 8h às 16h, somente com 
animais cadastrados e com agen-
damento prévio. A expectativa é 
que cerca de 800 animais sejam 
submetidos ao procedimento.

A titular da pasta Cláudia De 
Giuli pede atenção aos tutores 
que tenham animais na fila para 
castração.

“Muita gente não pode aten-
der o celular no horário comer-
cial. Então, se tiver uma ligação 
perdida, liga de volta, por favor”, 
orienta.

Quando o contato não é pos-
sível, outro animal preenche o 
horário. Desta vez, somente cães 
serão castrados, com prioridade 
para as fêmeas.

Caso o procedimento seja 
agendado, o tutor precisa prepa-

rar o animal, com jejum, e levar 
a documentação necessária.

“O jejum tem de ser de oito 
horas, por isso evitamos fazer 
encaixe, pois pode prejudicar o 
animal e tumultuar a ação.  Se as 
pessoas não faltarem, não preci-
sa de encaixe”, afirma Cláudia.

Além do controle popu-
lacional, a castração é muito 
importante porque diminui a 
incidência de doenças nos pets, 
como a leishmaniose e a espo-
rotricose.

“O procedimento visa re-
duzir o número de animais 
abandonados na rua e é indi-
cado como método preventivo 
de inúmeras doenças, ou seja, 
proporcionar esse serviço para 
a população também se trata 
em pensar no bem-estar desses 
animais”, afirma a secretária.

A ação nos bairros facilita 
a logística, pois a prioridade 
é para animais que vivam nas 
proximidades.

A Secretaria do Trabalho 
e do Emprego vai cooperar 
com as ações da campanha 
Novembro Negro, realizada 
pela Prefeitura por meio da 
Secretaria da Mulher, Pessoa 
com Deficiência e Igualdade 
Racial, em parceria com o 
Conselho Afro.

Em todos os sábados deste 
mês, sempre às 9h30, o Balcão 
de Empregos Itinerante irá a 
regiões periféricas do muni-

ITINERANTE

Balcão participa de ações do Novembro Negro
cípio para facilitar o acesso a 
oportunidades profissionais.

Serão realizados: atualiza-
ção de cadastros, direciona-
mento para vagas de emprego 
anunciadas, orientações gerais 
sobre o funcionamento do 
sistema informatizado e das 
políticas públicas realizadas 
pela secretaria.

O atendimento é gratuito 
e os interessados poderão 
comparecer aos locais anun-
ciados portando documentos 
pessoais, como RG e CPF, com-
provante de residência e, se 
possível, a carteira de trabalho.

Confira os locais onde o 
Balcão Itinerante estará:

05/11 – Estância Santa Ca-
tarina – Complexo Educacio-
nal Maria de Siqueira Pires de 
Albuquerque: av. Luiz Martins 
Filho – Parque das Amoras II;

12/11 – Vila Azul – Com-
plexo Educacional José Luiz 
Spotti: Estrada Vicinal Rio 
Preto/V.Azul s/n Jd – Estância 
Navarette;

19/11 – Estância Alvorada – 
Complexo Educacional Adria-
na Marques Vieira da Silva: 
Estrada Valdomiro Lopes da 
Silva s/n Bairro Alvorada;

26/11 – Estância Santa 
Clara – Complexo Educacional 
Geraldo José Rodrigues Alck-
min: Estr. Vicinal, 355 – s/n 

– Jd B. Verde.É sabido que a 
população periférica e também 
pobre é formada, em maioria, 
por pessoas pretas e pardas. 
Nesse sentido, as políticas 
públicas para enfrentamento à 
desigualdade são direcionadas 
especialmente a essas regiões.

Mercado de trabalho e de-
sigualdade racial

De acordo com dados de 
2021 da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad), realizada 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
o desemprego é maior entre 
pretos (16,3%) e pardos (15%) 
que entre brancos (10,8%).

Segundo especialistas, consumidor está pagando mais caro por alimentos do que outros produtos

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

TREINAMENTO

GCMs de Rio Preto aprendem novas técnicas 

Desde a última quinta-fei-
ra (3), guardas civis munici-
pais de Rio Preto passam por 
treinamentos específicos para 
o patrulhamento tático no 
município ministrados pela 
Guarda Metropolitana de Ri-
beirão Preto. Eles terminam 
neste sábado (5).

As atividades ocorrem no 
Complexo Educacional Luis 
Spotti, no Núcleo Vila Azul e 
reciclam conteúdos já conhe-

cidos,  acrescentando novas 
técnicas de policiamento.

Dentre as disciplinas estão 
direitos humanos, aborda-

gem em equipes, manuseio 
de armas curtas e longas, 
atendimento pré-hospitalar, 
emboscada e contra embosca. 

da REDAÇÃO

Divulgação

Serviço da Secretaria 
do Trabalho vai focar a 
empregabilidade entre 
pessoas pretas e pardas

Curso dura 12 horas
ao dia, começou na
segunda-feira e
termina neste sábado

São 12 horas por dia de trei-
namento, somando 36 horas 
de empenho e resistência físi-
ca e psicológica dos guardas.

Divulgação



ESPORTES
| A6DHOJE INTERIOR

São José do Rio Preto | sábado, 05 de novembro de 2022

COPA
O técnico Tite vai divulgar a lista de 
convocados para a Copa do Mundo 
na próxima segunda-feira.

SÉRIE B
Ituano e Vasco se enfrentam neste 
domingo, às 18h30, em jogo que vale 
o acesso para a elite do Brasileirão. 

Para alegria dos fãs do se-
riado Chaver, Florinda Meza, a 
Dona Florinda, vem ao Brasil 
em abril de 2023. A atriz estará 
em São Paulo e no Rio de Ja-
neiro, e os admiradores pode-
rão aproveitar a oportunidade 
para conhecê-la de perto.

Contudo, os interessados 
terão que pagar cerca de R$ 1,6 
mil para conversar e tirar uma 

SERIADO CHAVES

‘Dona Florinda’ cobrará 
R$ 1,6 mil por foto

Hoje e amanhã
FIM DE ANO

A magia do Natal chega aos 
shoppings de Rio Preto

foto com ela.
A viúva de Roberto Gómez 

Bolaños, que interpretava o 
Chaves no programa, estará 
por aqui devido ao festival 
Educafest, que aborda temas 
como educação, ecologia e 
sustentabilidade.

A intérprete da mãe de Kiko 
é uma das mais queridas pelos 
telespectadores. Vale lembrar 
que embora a produção tenha 
tido seu início em 1973, ela 
conquistou uma série de gera-
ções e faz sucesso até os dias 
de hoje.

Tês centros de compras 
de Rio Preto divulgam a pro-
gramação especial para clima 
encantador que é o Natal

O Natal é uma das datas 
mais esperadas do ano. Come-
morada em todo mundo, traz 
um clima festivo de alegria, 
amor, esperança e gratidão. 
Pensando nisso, os shoppings 
aproveitam e levam para dentro 
dos centros de compras este 
clima para aquecer, engajar 
e aumentar o movimento do 
público.

O Shopping Iguatemi São 
José do Rio Preto, a partir do 
dia 12,  sábado, estará repleto 
com este clima natalino. O traz 
uma decoração com tema ‘Ceia 
dos Ursos’, marcando a chegada 
oficial do Papai Noel.

A partir das 17h, no estacio-
namento em frente ao restau-
rante Maremonti, o bom ve-
lhinho será recebido com uma 
grande festa para toda a família, 
incluindo apresentações da Or-
questra Sinfônica de Ribeirão 
Preto, a partir das 17h30.

Os músicos vão tocar os 
mais importantes clássicos do 
Natal. Em seguida, às 18h30, o 
Grupo Lígia Aydar realiza um 

show musical com personagens 
temáticos com a chegada do 
Papai Noel. Pipoca será dis-
tribuída gratuitamente para o 
público.

Após as apresentações, o 
Papai Noel permanecerá no 
piso superior até o dia 24 de 
dezembro, tirando fotos e re-
cebendo as crianças para ouvir 
seus pedidos para esse Natal. 
Mais informações da programa-
ção serão divulgadas em breve e 
podem ser acessadas por meio 

do site www.iguatemi.com.br/
saojosedoriopreto.

O Plaza Avenida Shopping 
realiza a chegada do Papai Noel 
dia 15, terça-feira, no feriado do 
Dia da Proclamação da Repúbli-
ca. O evento que tem como tema 
‘Natal dos Presentes Encanta-
dos’ terá início às 17h30, em 
frente ao empreendimento, na 
avenida José Munia, e contará 
com diversas atrações gratuitas.

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

Com ingressos esgota-
dos para o dia 6, organiza-
ção abre show extra para 
este sábado. Ambos no 
Allianz Parque 

A Move Concerts anun-
cia show extra da super tur-
nê do cantor e compositor 
canadense Michael Bublé 
com seu novo tour pelo 
país. Para começar, a turnê 
‘An Evening With Michael 
Bublé’ passa por Rio de Ja-
neiro, São Paulo e Curitiba.  

Agendado para o dia 5 
novembro, neste sábado, 
a segunda noite do show 
do cantor, já que dia 6, 
domingo, os ingressos se 
esgotaram. Ambos as noites 
dos shows serão no Allianz 
Parque, em São Paulo.  

Os ingressos variam de 
R$ 180 a R$ 780. Apresen-
tação irá reunir fãs de todas 
as idades, em seis ambien-
tes diferentes.  Os ingressos 
estão à venda online, no site 
https://www.livepass.com.
br/artist/michael-buble/

Florinda Meza estará em evento no Brasil em abril do próximo ano 

O Bom Velhinho é muito aguardado pelas ‘crianças’ de todas as idades

O Grêmio Novorizontino 
encerrou a preparação para o 
confronto contra o Operário, 
às 18h30 deste domingo (6), 
em Ponta Grossa pela última 
rodada da Série B do Campe-
onato Brasileiro. O duelo vale 
a permanência do Tigre na 
segunda divisão, que também 
terá que torcer por uma derro-
ta do CSA diante do Cruzeiro 
para escapar.

O técnico Mazola Júnior 
reiterou o comprometimento 
que o grupo apresentou nesta 
Série B de Campeonato Bra-
sileiro, visando a partida da 
última rodada.

“Nossos treinos realmente 
são muito bons, atitude com-
petitiva muito boa, costumo 
até brincar com eles que nos-
sos treinos são verdadeiros 
jogos, isso eu gosto e procuro 
valorizar, e essa semana não 
foi diferente. Ambiente muito 
bom, de total confiança in-
terna, no trabalho, e a gente 
espera terminar bem essa 
semana de preparação já em 
Curitiba, para que a gente 

Novorizontino faz o jogo da
sobrevivência contra o Operário

SÉRIE B

chegue no nosso melhor do-
mingo e consiga uma grande 
vitória e a manutenção no 
Campeonato Brasileiro da Sé-
rie B”, disse o técnico Mazola 
Júnior.

Com 41 pontos, o Tigre do 
Vale precisa de uma vitória 
contra o time do Operário 
para seguir na Série B do 
Campeonato Brasileiro de 
2023. Apesar do adversário 
já ter sua situação de rebai-

xamento já definida na Série 
B, o comandante do Tigre 
adverte sobre as dificuldades 
inerentes do jogo.

“O Operário, assim como o 
Novorizontino, foi um grupo 
montado para subir de divi-
são. Os jogadores que ainda lá 
permanecem são jogadores de 
alto nível de Série B. Com todo 
respeito, sabemos demais das 
dificuldades, ainda bem que 
não terá torcida, porque a 

torcida lá influencia demais 
no resultado do jogo. E que 
a gente possa ser superior ao 
Operário no aspecto de moti-
vação, de querer, de entrega, 
pois eles vão correr sim, vão 
jogar para terminar honrando 
a camisa do clube, mas não 
podemos perder neste quesi-
to. Temos de querer e correr 
mais que eles para conseguir 
uma grande vitória”, emen-
dou Mazola Júnior.

Apesar do adversário já ter situação de rebaixamento definida, Mazola espera pedreira

Rebeca 
Andrade 
conquista 
o ouro 

Rebeca Andrade 
deu mais uma prova 
de que é o maior nome 
da ginástica brasilei-
ra na atualidade, pois 
conquistou, na tarde 
desta quinta-feira (3), 
o título do individual 
geral do Mundial de 
Ginástica Artística dis-
putado em Liverpool 
(Inglaterra).

Para garantir a con-
quista, a brasileira so-
mou o total de 56,899 
pontos, com destaque 
para os 15,166 pontos 
obtidos no salto, apa-
relho no qual já havia 
garantido outra meda-
lha dourada na última 
edição do Mundial, em 
2021 em Kitakyushu 
(Japão), e no qual a 
atleta do Flamengo é a 
atual detentora do ouro 
olímpico (em Tóquio, 
Rebeca também levou 
para casa uma prata no 
individual geral).

CAD  e  Magic
Hands  se
enfrentam 
em final 

O time de basquete 
sobre rodas do CAD/
SMEL/VETNIL/LPIE 
enfrenta a forte equipe 
do Magic Hands, sá-
bado (5), às 15 horas, 
no ginásio do CAD, em 
Rio Preto, pela final do 
Campeonato Paulista. 
A finalíssima será dis-
putada em melhor de 
três jogos. O segundo 
jogo será no dia 12, em 
São Paulo e, se neces-
sário, o último jogo, 
no dia 13, também na 
capital paulista.

Paulo Jatobá, líder 
do CAD, está otimista 
para o duelo. 

“Estamos em busca 
do nosso sétimo título 
Paulista. Sabemos da 
dificuldade, mas esta-
mos preparados para 
esse grande desafio e 
nossa casa tem que ser 
o alçapão do CAD e 
chegarmos em SP com 
1 a 0 no placar”.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Vôlei disputa a Superliga C

A equipe de vôlei femi-
nino de Rio Preto inicia 
sua caminhada na Super-
liga C neste sábado. Essa 
será a segunda vez que o 
time da cidade irá dispu-
tar a competição nacional, 
que equivale à terceira 

divisão da principal com-
petição da modalidade. 
No ano passado, a equipe 
caindo na primeira fase.

Rio Preto está na chave 
com sede em Sorocaba e 
terá pela frente os times 
de Praia Grande, Reali-
zar/Fupes/TCDS, Vôlei 
Taubaté e Sorocaba. A 
competição será disputa-
da por pontos corridos e 

somente o campeão ga-
rante o acesso para a Su-
perliga B.

O time de vôlei femini-
no vem disputando diver-
sas competições e nesta 
temporada foi vice-cam-
peão dos Jogos Abertos. 
Já no Campeonato Paulis-
ta, a equipe rio-pretense 
acabou sendo eliminada 
por Sorocaba na semifinal.

FEMININO

Ozzair Júnior

Agência Brasil
redacao@dhoje.com.br

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Marcelo Schaffauser

Atriz vem ao país 
em 2023 para o 
festival Educafest

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE
AVISO ÀS LICITANTES – LEILÃO Nº 01/2022 – PROCESSO Nº 
106/2022
Objeto: Alienação de materiais, veículos e equipamentos usados, 
sucateados e inservíveis pertencentes ao SeMAE.
Tendo em vista a solicitação da Comissão Especial, ficam adiadas 
sine die as datas de realização das sessões do leilão marcadas para 
os dias 22.11.2022 e 23.11.2022. 
S.J. Rio Preto, 04.11.2022 – Alan Sinibaldi Cornachioni - Leiloeiro.
S.J. Rio Preto, 04.11.2022 – Nicanor Batista Junior – 
Superintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO POR 
PRAZO DETERMINADO DE PEB I
Processos Seletivos nº 01/2021
Fica designado o dia 09 de novembro de 2022, no horário 
abaixo determinado, para os candidatos adiante relacionados a 
comparecerem à Secretaria Municipal de Educação, localizada 
na Rua General Glicério, nº 3947, Vila Imperial, nesta cidade, 
para sessão de assinatura de contrato por prazo determinado.
O não comparecimento no horário estabelecido implicará na 
escolha de vagas remanescentes. O não comparecimento à 
sessão no dia estabelecido ensejará a desistência do candidato.
No caso de isolamento domiciliar referente a COVID, vigente 
na data de assinatura do contrato, deverá enviar e-mail: 
coordenadoriadepessoal@riopreto.sp.gov.br  com cópia do 
atestado anexado, até o dia da assinatura do contrato, para 
análise e adoção de medidas necessárias. 
Dos ocupantes de cargos ou empregos
Os candidatos que necessitam se desligar e/ou afastar de outros 
órgãos públicos e/ou vínculos privados, deverão apresentar o 
requerimento e/ou protocolo de desligamento e/ou afastamento, 
na data da assinatura do contrato, atentando-se que, para os 
vínculos privados e empregos públicos (Celetistas), a data de 
saída deve ser anterior ao dia da assinatura do contrato e para os 
cargos públicos, a data de saída poderá ser até o dia da assinatura 
do contrato. Posteriormente, aqueles que apresentarem apenas 
o requerimento e/ou protocolo na data da assinatura do contrato, 
terão até 30 (trinta) dias corridos para apresentarem a Publicação 
da Portaria de Exoneração e/ou Afastamento ou documento 
oficial correspondente.
Ag. Op. PEB I – Horário 8:30

Nome Class.
LETICIA MENEZES DA SILVA PRADO 713

MARIANA LEVA FORNERETO 771

São José do Rio Preto, 04 de novembro de 2022
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Portaria SME Nº 278/2022
A Secretária de Educação do município de São José do Rio Preto, no 
uso de suas atribuições legais e considerando a definição das datas 
do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo (SARESP), do ano letivo de 2022
Resolve
Art 1º. O art. 1º da Resolução SME nº 259/2022, publicada em 09 de 
setembro de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação
“Será realizado o 3º Seminário de Boas Práticas da Educação 
Infantil e o 2º Seminário de Boas Práticas do Ensino Fundamental, 
nos dias 21 e 22 de novembro de 2022, respectivamente, no 
Complexo Swift de Educação e Cultura.” (N.R.)
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário
São José do Rio Preto, 31 de outubro de 2022.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
Secretaria de Educação

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
2ª NOTIFICAÇÃO – URGENTE
PE 474/2022 – PROCESSO Nº 13977/2022
AIRMED EIRELI – CNPJ: 23.637.718/0001-99
Notificamos o representante legal da empresa supramencionada, 
p/ entrega do Instrumento de Contrato, referente ao processo 
supramencionado, sob pena de decair do direito à contratação e 
ensejar a aplicação das penalidades previstas no edital, entre elas 
multa 30% sobre o valor da contratação sobre o valor da contratação, 
suspensão do direito de licitar e contratar com esta administração 
por até 05 anos. Fica desde já concedido o prazo de 05 dias úteis, 
p/ o adjudicatário, em querendo, apresentar o contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais – SMA – Wanderley Ap. 
Souza
COMUNICADO
2ª NOTIFICAÇÃO – URGENTE
PE 137/2022 – PROCESSO Nº 11218/2022
AIRMED EIRELI – CNPJ: 23.637.718/0001-99
Notificamos o representante legal da empresa supramencionada, 
p/ entrega do Instrumento de Contrato, referente ao processo 
supramencionado, sob pena de decair do direito à contratação e 
ensejar a aplicação das penalidades previstas no edital, entre elas 
multa 30% sobre o valor da contratação sobre o valor da contratação, 
suspensão do direito de licitar e contratar com esta administração 
por até 05 anos. Fica desde já concedido o prazo de 05 dias úteis, 
p/ o adjudicatário, em querendo, apresentar o contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais – SMA – Wanderley Ap. 
Souza
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA
EMPENHOS 23536/22, 23552/22, 23588/22 E 23591/22
Notifico o representante legal da contratada, para entregar no prazo 
de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a 
totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. 
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo 
apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. 
– SMS – DADM

04 04 05 05

EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 60/18 – Contrato: PRE/0260/18
Contratada: Roche Diagnostica Brasil Ltda
Nos termos do art. 65 § 1º, da Lei 8666/93 fica acrescido 
em aproximadamente 2,124% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 115/21 – Contrato: PRE/0063/21
Contratada: MV Serviços Ltda
De acordo com a cláus. 6ª, item 6.5 do contrato supramencionado, 
fica reajustado em aproximadamente 12,27388% o valor atual, 
correspondente ao IPC FIPE, apurado no período de Mai/21 a Abr/22. 
SMDENT – Jorge Luis de Souza
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação 46/20 – Contrato: DIL/0022/20
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
De acordo com a cláus. 6ª, item 6.1.1 do contrato supramencionado, 
fica reajustado em aproximadamente 11,88% o valor atual, 
correspondente ao IPCA-IBGE, apurado no período de Jul/21 a 
Jun/22. SMH – Manoel de Jesus Gonçalves
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação nº 26/22; Contrato n° DIL/0022/22
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de São do Rio Preto 
- EMURB
Objeto: Prestação de serviços de forma global com fornecimento 
de mão de obra, materiais para uso/consumo e equipamentos 
visando a limpeza, zeladoria, vigilância, jardinagem, manutenção 
e conservação das praças Dom José Marcondes/Rui Barbosa e 
Área Central (entre as Ruas Pedro Amaral até a Rua Silva Jardim 
e Rua Voluntários de São Paulo  até a Rua Coronel Spínola de 
Castro) – SMDENT – Jorge Luis de Souza - Prazo de Vigência: 12 
meses. Valor total: R$1.964.261,85
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2022
ATA Nº 0868/22
CONTRATADA: BEM MED HOSPITALAR
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares –Valores Unitários 
– Item 5 – R$4,02; Item 6 – R$2,65 – SMS –Prazo de vigência: 12 
meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2022
ATA Nº 0869/22
CONTRATADA: ROSICLER CIRURGICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares –Valor Unitário – 
Item 9 – R$71,50 – SMS –Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2022
ATA Nº 0870/22
CONTRATADA: FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 
ORTOPEDICOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares –Valor Unitário – 
Item 7 – R$0,43 – SMS –Prazo de vigência: 12 meses. 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2022
ATA Nº 0871/22
CONTRATADA: BRITMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares –Valor Unitário – 
Item 12 – R$0,26 – SMS –Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 514/2022
ATA Nº 0873/22
CONTRATADA: MELISSA SELEM SILVA 46757561824
OBJETO: Fornecimento de lixeiras –Valor Unitário – Item 1 – R$49,01 
– SMS –Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 549/2022
ATA Nº 0874/22
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MOVEIS VV LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de serviço de tapeçaria com fornecimento 
de material para cadeiras –Valores Unitários – Item 1– R$81,00; Item 
2 – R$81,00 – SMS –Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 455/2022
CONTRATO nº PRE/0233/22
CONTRATADA: ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Aquisição de termoseladoras para o Hospital Municipal 
– Itens 1 e 2 – SMS - Prazo de Vigência: 12 meses. Valor total: 
R$72.655,70

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 041/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, 
HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a favor de: Construtora J L K Souza Ltda ME. Fabiana Zanquetta de 
Azevedo - Sec. Mun. de Educação
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 042/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, 
HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a favor de: Construtora J L K Souza Ltda ME. Fabiana Zanquetta de 
Azevedo - Sec. Mun. de Educação
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 044/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, 
HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a favor de: Madri Iski Construções Eireli. Fabiana Zanquetta de 
Azevedo - Sec. Mun. de Educação
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 049/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, 

HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a favor de: CONHIDRO Construção Eireli EPP. Aldenis A. Borim - 
Sec. Mun. de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 391/2022 – Processo n.º 
13.224/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Prótese, órtese e 
meios auxiliares de locomoção - Secretaria Municipal de Saúde.. 
Secretaria municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 04/08/2022, sendo adjudicado os itens às empresas 
declaradas vencedoras:  ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO ME 
(itens: 14, 17); GILMED DISTRIBUIDORA LTDA (itens 2, 5, 6, 36, 
37, 38, 39, 41); LUIZ C. G. BIANCHI ORTOPEDIA (itens: 22, 69, 70, 
71, 72, 78, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 90);  NAZIRA HUSNI CHAMAS 
ALVES EIRELI  (itens:  7, 9, 10, 11, 15, 20, 21,  23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 
75, 76, 77, 79, 84, 85, 87, 91.); ORTOPEDIA BRASIL LTDA (itens 16, 
19). Os itens: 1, 3, 4, 8, 12, 13, 18, 40 foram declarados fracassados. 
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 – Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 406/2022 – Processo n.º 
13.277/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de curativo 
em lesões crônicas. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 26/07/2022, sendo adjudicados os 
itens às empresas declaradas vencedoras:  ESFERA MEDICAL 
EIRELI ( item 4); HELIANTO FARMACEUTICA LTDA EPP ( item 
6); QUARTIMED HOSPITALAR LTDA ( item 5) e SÓQUIMICA 
LABORATÓRIOS LTDA ( item 2). O item 3 foi deserto. O item 1 
fracassado. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana 
Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 449/2022 – Processo n.º 
13.787/2022
Objeto: Contratação de empresa de tecnologia da informação para 
fornecimento, implantação, treinamento, suporte técnico local, 
manutenção corretiva e evolutiva, SERVICE DESK de software de 
Gestão Hospitalar. Secretaria Municipal de Saúde..
Sessão pública realizada on line no dia 05/09/2022, sendo adjudicado 
o item à empresa vencedora: PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. 
COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SO (item 1), conforme 
proposta declarada vencedora. Houve manifestação de intenção 
de recurso pela empresa GIESPP GESTÃO INTELIGENTE 
DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA. Foi 
apresentada as contrarrazões. A pregoeira manteve a decisão 
prolatada na sessão, SUBMETENDO à autoridade superior, 
Sr. Secretário Municipal do Saúde, que ratificou as decisões da 
pregoeira e negou provimento a intenção de recurso da empresa. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Adriana Tápparo – pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal do 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 452/2022 – Processo n.º 
13.822/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais e jogos de 
uso pedagógico em atendimento a Coordenadoria Pedagógica. 
Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 12/08/2022, sendo adjudicados os itens às empresas 
declaradas vencedoras:  IRMÃOS CARVALHO COMERCIO DE 
BRINQUEDOS LTDA (item 7); NEW HIGIPEL COMERCIAL LTDA 
(itens 2 e 9); SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 
(itens 5 e 6); SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS 
LTDA (itens 3, 4, 8 e 10) e STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA 
(item 1). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Celia Candida 
Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Secretária 
Municipal de Educação
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 524/2022 – Processo n.º 
14.315/2022
Objeto: Aquisição de poltrona hospitalar reclinável para acompanhante 
para o Hospital Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 14/09/2022, sendo 
adjudicados os itens à empresa declarada vencedora: MAURICIO 
DE OLIVEIRA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ME ( itens 1 e 2). Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Secretária 
Municipal de Educação
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 592/2022 – Processo n.º 
14.866/2022
Objeto: Registro de preços para confecção de envelopes. Secretaria 
Municipal de Saúde. Secretaria municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 10/10/2022, sendo adjudicado o item 
01 à empresa declarada vencedora: JRT INTERMEDIAÇOES E 
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NEGOCIOS LTDA ME. Item 02: Fracassado. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 597/2022 – Processo n.º 
14.889/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de leite longa vida uht para 
atender os beneficiários dos programas da rede pública municipal. 
Secretaria Municipal de Saúde. Secretaria municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 17/10/2022, sendo 
adjudicado o item à empresa declarada vencedora:  NUTRICIONALE 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (ITEM 2). O item 1 foi declarado 
fracassado. 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 – Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 603/2022 – Processo n.º 
14.908/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de uso em 
dentística e para a assistência do Dpto Adm - DADM. Secretaria 
Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 
20/10/2022, sendo adjudicados os itens às empresas declaradas 
vencedoras:  DENTAL OPEN COM. DE PRODS ODONTOLÓGICOS 
LTDA – EPP ( itens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 22, 23, 30, 31, 33, 34 e 35). Os itens 13, 20, 21, 24, 25, 26, 
27, 28, 29 e 32 foram desertos. O item 6 fracassado. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 614/2022 – Processo n.º 
14.944/2022
Objeto: Registro de Preços para serviço de laudo radiométrico, 
controle de qualidade e radiação de fuga do cabeçote, em aparelhos 
de raio x odontológico nas unidades de Saúde. Secretaria municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 13/10/2022, 
sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora:  DA VINCI 
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA( itens 1, 2). 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 – Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 636/2022 – Processo n.º 
15.286/2022
Objeto: Aquisição de veículo para estruturação da rede de serviços 
do sistema único de assistência Social – Suas. Secretaria municipal 
de Assistência Social   Sessão pública realizada on-line com início 
dia 03/11/2022, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora:  SAFRA SÃO FRANCISCO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA  
(ITEM 1). 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 – Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni 
- Secretária Municipal de Assistência Social
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 639/2022 – Processo n.º 
15.313/2022
Objeto: Prestação de serviço para terapia pelo método TREINI 7, 
para atender ação judicial. Secretaria Municipal de Saúde. Secretaria 
municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 
01/11/2022, sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora:  
REIKILIBRE FISIO REABILITAÇÃO NEURO FUNCIONAL LTDA  
(ITEM 1). 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 – Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 543/2022 
– PROCESSO Nº 14.596/2022. 
Objeto Registro de Preços para aquisição de botina de unna em 
atendimento as unidades da Secretaria Municipal de Saúde.   Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 07/11/2022 às 10h30 para continuidade dos trabalhos – 
Celia Candida Faria - Pregoeira. 
DESPACHO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 048/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DO 
RECINTO DE EXPOSIÇÕES ALBERTO BERTELLLI LUCATTO 
– SEC. MUN. DE OBRAS – Tendo em vista que as licitantes CAPI 
ENGENHARIA LTDA e LGR CONSTRUTORA LTDA EPP, nos 
termos do § 3º do art. 48 da Lei Federal nº 8666/93, no prazo legal, 
protocolaram nova proposta financeira, fica designado o dia 08/
NOVEMBRO/2022 às 08:30 horas para a sessão pública de abertura 
dos envelopes contendo a nova proposta. Publique-se para ciência e 
para que surta os efeitos legais. Wanderley Ap. de Souza – Presidente 
da Comissão Municipal de Licitação. 
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO AMBIENTAL 
VISANDO A ADOÇÃO DE MEDIDAS E PROCEDIMENTOS PARA O 
MONITORAMENTO DA ESTABILIDADE GEOTÉCNICA DO MACIÇO 
DE RESÍDUOS DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL 
(RUA GONÇALVES VIEIRA GIGLIO, S/Nº, DISTRITO INDUSTRIAL 
CARLOS ARNALDO E SILVA) – SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE 
E URBANISMO. À vista dos autos e do parecer técnico elaborado 
pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, que é 
utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte integrante 
desta decisão, ficam desclassificadas as propostas apresentadas 
pelas empresas FRAL CONSULTORIA LTDA e GEO AMBIENTE – 
GEOLOGIA AMBIENTAL E POÇOS EIRELI (não atenderam ao item 
4.17.1 do edital). Prosseguindo, a Comissão Municipal de Licitações 
prolata a classificação das propostas: 1º Colocado: ALBERTINI 
GEOLOGIA LTDA R$ 363.250,00 - O inteiro teor dessa decisão se 
acha encartada nos autos do processo à disposição dos interessados. 
Publique-se para ciência.
JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
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JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 052/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO NA ESCOLA 
MUNICIPAL PAUL PERCY HARRIS (RUA JOÃO GAGLIARDO, 
145, PQ. CIDADANIA) – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. A Comissão 
Municipal de Licitações acolhe integralmente o parecer técnico da 
Secretaria Municipal de Educação, que é adotado como razões de 
decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão e declara 
habilitada a prosseguir no certamente licitatório as empresas: LGR 
CONSTRUTORA LTDA EPP; CONSTRUTORA J L K SOUZA LTDA 
ME e PROARCH PROJETOS E ARQUITETURA LTDA. Decorrido o 
prazo recursal, ”in albis”, fica designado o dia 16/NOVEMBRO/2022 
às 08:30 hs., para a sessão de abertura da proposta financeira. O 
inteiro teor desta decisão se acha encartada nos autos do processo 
à disposição dos interessados. Publique-se para ciência e para que 
surta os efeitos legais.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM 
DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, COM APLICAÇÃO DE 
CBUQ FAIXA III DO DER/SP – SEC. MUN. OBRAS. DESPACHO 
DA AUTORIDADE SUPERIOR: Tendo em vista o Parecer emitido 
pela Procuradoria Geral do Município, é dado provimento ao recurso 
interposto pela empresa OBRAS E SERVIÇOS FATOR S/A e a 
declaro habilitada a prosseguir no certame licitatório. Fica designado 
o dia 09/NOVEMBRO/2022 às 08:30 horas, na sala de audiências da 
CML no 2º andar do Paço Municipal para a realização da sessão de 
abertura dos envelopes contendo as propostas financeiras. Publique-
se, para conhecimento dos interessados e para que surta os devidos 
efeitos legais, dando regular andamento ao processo licitatório. Israel 
Cestari Junior – Sec. Mun. de Obras. O inteiro teor desta decisão se 
acha encartada nos autos do processo à disposição dos interessados.     
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, 
CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA ALARGAMENTO 
DA AVENIDA JOSÉ PONCE DE AZEVEDO ENTRE A AVENIDA 
JOSÉ ABAS CASSEB E A AVENIDA ABELARDO MENEZES, NO 
DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES GUIMARÃES – SEC. MUN. 
OBRAS. Tendo em vista o Parecer emitido pela Procuradoria Geral 
do Município, é dado provimento ao recurso interposto pela empresa 
OBRAS E SERVIÇOS FATOR S/A e a declaro habilitada a prosseguir 
no certame licitatório. Fica designado o dia 09/NOVEMBRO/2022 às 
09:00 horas, na sala de audiências da CML no 2º andar do Paço 
Municipal para a realização da sessão de abertura dos envelopes 
contendo as propostas financeiras. Publique-se, para conhecimento 
dos interessados e para que surta os devidos efeitos legais, dando 
regular andamento ao processo licitatório. Israel Cestari Junior – Sec. 
Mun. de Obras. O inteiro teor desta decisão se acha encartada nos 
autos do processo à disposição dos interessados.      
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO 
A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DO 
CENTRO ESPORTIVO CECAP (AV. FORTUNATO VETORASSO 
S/Nº), CONFORME PLANILHAS, CRONOGRAMA FISICO 
FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – 
SEC. MUN. OBRAS. A Comissão Municipal de Licitações acolhe 
integralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal da Fazenda e 
também o parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que são 
adotados como razões de decidir e passam a fazer parte integrante 
desta decisão e declara habilitada a prosseguir no certamente 
licitatório a empresa: LGR CONSTRUTORA LTDA EPP. Decorrido o 
prazo recursal ”in albis”, fica designado o dia 16/NOVEMBRO/2022 
às 09:00 hs., para a sessão de abertura da proposta financeira. O 
inteiro teor desta decisão se acha encartada nos autos do processo 
à disposição dos interessados. Publique-se para ciência e para que 
surta os efeitos legais.
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 053/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DA SALA DE RAIO X PANORAMICO DO CEO CENTRAL (RUA SÃO 
PAULO Nº 2350 (1º ANDAR), ESQ. COM AVENIDA PHILADELPHO 
M. GOUVEIA NETO), CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, 
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO 
ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. SAÚDE. Valor estimado: 
R$ 82.770,94 - Prazo de execução: 60 dias - Data Limite para 
recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a proposta: 
22/NOVEMBRO/2022 às 17:00 horas. Data da sessão pública de 
abertura dos envelopes: 23/NOVEMBRO/2022 às 09:30 horas - 
Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar do Paço Municipal  
- Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.
sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action   
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 054/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DA UBS JAGUARÉ (AV. DANILLO GALEAZZI, 1881), CONFORME 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO 
FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL 
– SEC. MUN. SAÚDE. Valor estimado: R$ 171.326,63 - Prazo de 
execução: 60 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes 
contendo a habilitação e a proposta: 23/NOVEMBRO/2022 às 17:00 
horas. Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 24/
NOVEMBRO/2022 às 08:30 horas - Local: Diretoria de Compras e 
contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. 
Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 056/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DE ESPAÇO URBANO COM SUBSTITUIÇÃO DE PISO NO PARQUE 
DA REPRESA MUNICIPAL (LAGO 2), CONFORME PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e 
MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. DO 
MEIO AMBIENTE E URBANISMO. Valor estimado: R$ 75.929,46 
- Prazo de execução: 60 dias - Data Limite para recebimento dos 
envelopes contendo a habilitação e a proposta: 24/NOVEMBRO/2022 
às 17:00 horas. Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 
25/NOVEMBRO/2022 às 08:30 horas - Local: Diretoria de Compras e 
contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. 
Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action      
LICITAÇÃO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 032/2022
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura dos 
envelopes: 13/DEZEMBRO/2022 às 08:30 hs
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO/
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLDEMAR STOBBE (RUA 
JOSÉ ELIAS ABRAHÃO, 105, JD. GABRIELA), CONFORME 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS ANEXOS 
AO EDITAL – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. Valor total estimado 
R$ 3.580.451,43 - Prazo de Execução: 300 dias - Local de Entrega 
dos envelopes e da sessão da licitação: Av. Alberto Andaló nº 3030, 
2º andar do Paço Municipal, Centro – Diretoria de Compras e 
Contratos. Outras informações no site: http://www.riopreto.sp.gov.br/
PublicaLicitacao/Visitante.action     
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 685/2022, 
processo 15.745/2022 objetivando Contratação de  empresa para 
serviços de hospedagem, lavanderia, refeições, para realização da 
53ª Copa São Paulo de Futebol Junior no Município de são José do 
Rio Preto. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 23/11/2022. 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 690/2022, 
processo 15.775/2022 objetivando o  registro de preços para 
fornecimento e instalação de playground em atendimento as unidades 
escolares e demais prédios da Secretaria Municipal de Educação. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 23/11/2022. 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 694/2022, 
processo 15.848/2022 objetivando a aquisição de veículo (van 
e picape) para uso da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 22/11/2022. 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 695/2022, 
processo 15.809/2022 objetivando o registro de preços para aquisição 
materiais para manutenção em sistemas de alarme das Unidades 
Escolares. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 22/11/2022. às 14h00min e abertura a 
partir das 14h02 min. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 696/2022, 
processo 15.810/2022 objetivando o registro de preços para aquisição 
de caixas de medição bifásica e trifásica. Secretaria Municipal de 
Obras. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 23/11/2022. 
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 704/2022, 
processo 15.822/2022 objetivando aquisição de aparelho gerador de 
ozônio e coluna de ozonização de agua para o Centro de Reabilitação-
CER. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 23/11/2022. às 14h00min e abertura a partir das 
14h02 min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se 
à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 706/2022, 
processo 15.824/2022 objetivando o  registro de preços para 
confecção de canetas esferográficas personalizada, agendas 
permanentes e garrafas tipo squeeze personalizada para divulgação 
dos canais de ouvidoria do Conselho Municipal de Saúde. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
24/11/2022. 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 709/2022, 
processo 15.856/2022 objetivando a aquisição de veículo (ônibus 
executivo) para o transporte de passageiros com mobilidade 
reduzida. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 24/11/2022. às 09h00min e abertura 
a partir das 09h02 min. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.095 DE 24 DE OUTUBRO DE 2022
TRANSFERE, o(a) servidor(a) MARIA AUGUSTA DI MUZIO, 
ocupante da Função de Confiança de Assistente de Programas e 
Projetos - Intermediário – Nível I - FG.103.3 da Seção de Apoio 
Técnico Administrativo para a Ouvidoria Geral do Município da 
Secretaria Municipal de Comunicação Social.
MARIO NOVELINO ALONSO SOLER
Secretário Municipal de Comunicação Social

DECRETO Nº 19.335
DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo 
com os artigos 6º e 7° da Lei nº 14.046 de 02 de dezembro de 2021,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez 
mil reais), para reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 660 ---------------------------------R$ 210.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
19.01.15.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o 
artigo 3º decorrem da anulação parcial de dotação orçamentária a 



  | A9DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, sábado, 05 de novembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
seguir descrita, nos termos do que dispõe o inciso III §1º do artigo 43, 
da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 85 -----------------------------------R$ 210.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.01.04.122.0002.2004.3190.11.01 – Vencimentos e vantagens 
fixas – pessoal civil
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 
2022/2025 e LDO 2022, nos mesmos moldes e naquilo que for 
pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 3 de novembro de 2022, 170º 
Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação 
na mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações, HOMOLOGO, o procedimento e ADJUDICO o objeto da 
presente Licitação referente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 
TRECHOS DAS RUAS CONCEIÇÃO DA SILVA VIEIRA, ZILDA DE CARVALHO CAMARA, ANTONIA PINATTO GARCIA, 
ERMELINDA BIANCHI, NATHALINA ZANQUETA PRADELLA E ALAMEDA BRANDINA PERIN FLORIANO, NO MUNICÍPIO DE 
BADY BASSITT - SP, em prol da empresa PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ n°. 32.234.110/0001-
04, pelo valor global de R$ 571.834,51 (quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um 
centavos), nos termos e condições da proposta apresentada, lavrando-se se for o caso, competente contrato com as cláusulas 
de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 01 de novembro de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO 
MUNICIPAL

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022 – EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHOS DAS RUAS 
CONCEIÇÃO DA SILVA VIEIRA, ZILDA DE CARVALHO CAMARA, ANTONIA PINATTO GARCIA, ERMELINDA BIANCHI, 
NATHALINA ZANQUETA PRADELLA E ALAMEDA BRANDINA PERIN FLORIANO, NO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT – SP. 
CONTRATADO: PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ n°. 32.234.110/0001-04. VALOR: R$ 571.834,51 
(quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos). ASSINATURA: 01 de novembro 
de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2022 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO o procedimento referente à AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES EDUCACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT/SP, em prol da empresa TONSIG COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA - 
EPP, CNPJ nº 11.469.424/0001-16, pelos seguintes valores registrados:

Item Quantidade Produto Valor Unitário Valor Total

1 03 Coleções

Coleção Educacional 
composta por no 
mínimo 320 edições 
para faixa etária de 0 a 
3 anos.

R$ 26.500,00 R$ 79.500,00

2 05 Coleções

Coleção Educacional 
composta por no 
mínimo 324 edições 
para faixa etária de 3 a 
6 anos.

R$ 26.200,00 R$ 78.600,00

3 03 Coleções

Coleção Educacional 
composta por no 
mínimo 315 edições 
para faixa etária de 6 a 
9 anos.

R$ 26.800,00 R$ 80.400,00

Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 26 de outubro de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO o procedimento referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA DESTINADAS A 
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT/SP, em prol das empresas: 

Item
PAULO R. BISPO - FERRAMENTAS
CNPJ: 26.312.797/0001-56
Descrição do Produto/Serviço

Unidade V a l o r 
Unitário

Valor Total

1 ARAME FARPADO 500 MTS ROLO 31 503,45 15.606,95
3 GRAMPO DE CERCA 1X9 KG 6 25,50 153,00

Total do Proponente 15.759,95

Item
J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA
CNPJ: 03.676.002/0001-93
Descrição do Produto/Serviço

Unidade V a l o r 
Unitário

Valor Total

4 LASCA EUCALIPTO TRATADO 10 X 
2.20

UN 1560 24,12 37.627,20

Total do Proponente 37.627,20

Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 26 de outubro de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO 074/2022 - DISPENSA 017/2022 - RATIFICAÇÃO
Ratifico a locação do imóvel situado na Avenida Marginal José Marques de Mendonça, 1051/1061, Centro, em Bady Bassitt - 
SP pelo período de 12 (doze) meses, de propriedade do Sr. ANTONIO DE SOUZA, para sediar atividades do Ganha Tempo, 
nos termos do art. 24, X da Lei Federal nº 8.666/93. Bady Bassitt-SP, 14 de outubro de 2022.
 LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

Editais

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL
O Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, torna público que 
pretende adquirir imóvel urbano no município de São José do Rio Preto - SP, 
com área construída de no mínimo de 300m² para instalação de uma unidade 
seccional da autarquia. O imóvel deverá atender às especificações constan-
tes no edital e anexos do Chamamento Público nº. 04/2022 – Processo nº 
1962/2022, disponível no site www.crefsp.gov.br. Os envelopes com as pro-
postas técnicas serão recebidos até às 9h30min do dia 21/11/2022, na sede 
do CREF4/SP, localizada na Rua Líbero Badaró, n° 377 - 16º andar - Centro 
- São Paulo – SP, CEP. 01009-000. Dúvidas e esclarecimentos pelo e-mail: 
licitacao@crefsp.gov.br ou pelo telefone (11) 3292-1716.

Nelson Leme da Silva Junior
Presidente do CREF4/SP

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

CARLOS ANTONIO CORDEIRO GOMES e MARIA DAIANE PEREIRA 
sendo ELE filho de RAIMUNDO CORDEIRO LACERDA e de CICERA VIVEI-
ROS GOMES e ELA filha de LUIZ JANUARIO PEREIRA e de MARIA JOSÉ 
DA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 04/11/2022

Proclamas 

Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Eletrônico nº 148/2022; Processo licitatório nº 229/2022.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM DEVENDO A ETAPA DE LANCES PRO-
CEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.
OBJETO: Constitui objeto do presente pregão CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
PARA O SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIALISTA CAPS, PEQUE-
NAS CIRURGIAS E EMAD DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, conforme es-
pecificações constantes no Anexo I do edital.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 28/11/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 04/11/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Concorrência nº 001/2022; Processo licitatório nº 230/2022.
TIPO: TÉCNICA E PREÇO.
OBJETO: Constitui objeto da presente concorrência AQUISIÇÃO DE SIS-
TEMA ESTRUTURADO DE ENSINO, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICI-
PAIS DE GUPIAÇU-SP, QUE CONTEMPLE MATERIAL DIDÁTICO PARA 
ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDA-
MENTAL I E II, BEM COMO A ASSESSORIA PEDAGÓGICA, FORMAÇÃO 
CONTINUADA, PLATAFORMA EDUCACIONAL, em conformidade com as 
especificações constante no Anexo VIII do edital.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 22/12/2022 às 09:00hrs no paço munici-
pal localizado na Av. Abrahão José de Lima, 572 – Centro – Guapiaçu/SP. 
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 04/11/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
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DOAÇÃO DE SANGUE

Sindicato lança a Campanha Comerciário 
do Bem para ajudar Hemocentro do HB
O Sincomerciários (Sindicato dos 
Empregados no Comércio de Rio 
Preto e região) lançou a Campa-
nha ‘Comerciário do Bem’ que teve 
inicio no último domingo, 30, e 
segue até o dia 30 de novembro. 
O foco da campanha mais uma vez 
tem como principal beneficiado o 
Hemocentro do Hospital de Base. 
Os comerciários sócios titulares 
do Sincomerciários que doarem 
sangue vão receber como agra-
decimento uma Cesta Básica. 
Segundo Selma Ferrassoli, vice-pre-
sidente do sindicato, é importante 
lembrar que o Hemocentro funciona 
de domingo a domingo, das 7h até 
às 13h. Ela ressalta que o comerci-
ário que doar não deve esquecer-se 
de informar que está participando 
da campanha ‘Comerciário do Bem’ 
e pedir o comprovante de doação. 
Apoio - Nesta sexta-feira, dia 4, os 
funcionários e diretores do sindi-

NO LITORAL

Abertas reservas para janeiro para 
espaços de lazer dos frentistas

O Sindicato dos Frentistas 
tem três espaços de lazer para 
a categoria no litoral paulista, 
uma casa na cidade de Ita-
nhaém e dois apartamentos 

em Mongaguá.
As reservas são feitas ex-

clusivamente por telefone para 
atender toda a base territorial 
do sindicato.

Todo o dia 1º de cada mês 
abre-se reservas para dois 
meses posteriores – exemplo – 
desde a última terça-feira, dia 
1º de novembro, as reservas 
estão abertas para agendar a 
viagem para o mês de janeiro 

de 2023.
Para mais informações e 

reservas o trabalhador deve 
ligar no sindicato no telefone: 
(17) 3219-9400.

Interior – Outra opção 
de lazer para os frentistas é o 
Rancho de Pesca no municí-
pio de Cardoso. Para fazer as 
reservas o trabalhador pode 
ligar sempre no dia 1º de cada 
mês.

O Sindalquim (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da 
Fabricação do Álcool, Químicas e 
Farmacêuticas) inicia a próxima 
segunda-feira, dia 7, o retorno das vi-
sitas às usinas para dar continuidade 
a entrega dos Kits Escolares 2023.

Segundo João Pedro Alves Filho,

KIT ESCOLAR 2023

Kit Escolar: Sindalquim retoma visitas 
às usinas na próxima segunda-feira

presidente do sindicato, essa 
segunda visita é para entregar os 
kits para os trabalhadores que es-
tão recebendo esse benefício pela 
primeira vez. Ele alerta que aqueles 
que ainda não mandaram a ficha 
cadastral e o comprovante escolar 
devem fazer o mais rápido possível. 
“É importante tirar uma foto da ficha 
e do comprovante e mandar para nós 
(sindicato)”, salientou Alves Filho.

Inicialmente as novas visitas irão 
começar pelas regiões de Orindiúva, 
Santa Albertinha e Palestina.

Primeira vez – O sindicalista 
alerta que apenas algumas unidades 

Expectativa é en-
tregar mais de 6,5 
mil Kits Escolares

do setor sucroalcooleiro vão receber 
ainda a primeira visita, eles estão 
aguando a finalização da safra para 
agilizar a entrega. “Assim que a safra 
terminar nestas unidades, vamos 
fazer a entregue os kits para esses 
trabalhadores”, frisa.

Químicos – A entrega dos Kits 
para os trabalhadores do setor Quí-
mico deve acontecer a partir do dia 
14. Na mesma ocasião, os diretores 
do sindicato irão entregar o boletim 
informativo contendo o percentual 
de reajuste da Convenção Coletiva 
destes trabalhadores com os novos 
valores do piso e da PLR 2022/2023.

QUALIFICAÇÃO

Sindhoteleiros oferta 
três cursos de qualificação 
no mês de novembro 

O Sindhoteleiros (Sindi-
cato dos Trabalhadores no 
Comércio Hoteleiro, Bares, 
Restaurantes e Similares) de 
Rio Preto e Região traz mais 
alguns cursos de qualificação 
neste mês de novembro.

Segundo Leandro Lucas de 
Sousa, presidente do sindicato, 
nos dias 21 e 22 acontecem a 
segunda fase das duas turmas 
do curso de Bartender, ambas 
com vagas já completadas.

Porém à novidade serão 
os dois cursos na área de con-
feitaria que estão ainda com 
vagas abertas. 

Sendo o primeiro curso de 
Pães que acontece no dia 17 às 

18h30 e o segundo de Bolos 
Caseiro no dia 23 às 9h00. 
Ambos têm 22 vagas cada um. 
“Fechamos uma parceria com 
o Instituto de Gastronomia 
que vai fazer um Workshop. 
Será uma imersão que nós 
vamos estar levando para 
os trabalhador - para estar 
aguçando a sua experiência 
e a tratativa com esse tipo de 
produto. Haja vista que são 
produtos bem utilizados em 
nosso seguimento. Tanto em 
hotéis, bares restaures e cafés 
e outros”, salientou Sousa.

Interessados ligar no te-
lefone: 17 3519-3325 (falar 
com Aline). 

cato fizeram suas doações de sangue. 
Cestas - A entrega das Cestas Bá-
sicas para os sócios titulares que 
doarem sangue durante a cam-
panha serão entregues inicial-
mente nos dia 2 e 3 de dezembro. 

Hemocentro - Avenida Jamil Fe-
res Kfouri, 80 - Jardim Panorama 
(ao lado do Hospital Luci Montoro). 
 
Por Sérgio SAMPAIO - Da Re-
dação Jornal do Trabalhador  
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