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Pais e responsáveis devem ficar atentos aos prazos e apresentação de documentos para a matrícula

NESTA QUARTA-FEIRA

Rodrigo Garcia 
entrega veículos 
e equipamentos 
em Rio Preto 

O governador Rodrigo Gar-
cia (PSDB) entrega hoje (9), 
em Rio Preto, 108 veículos e 
maquinários como tratores 
e outros equipamentos agrí-
colas para 96 municípios do 
estado.       POLÍTICA Pág.2

A Unidade Básica de Saúde (UBS) 
do Solo Sagrado não abriu as portas 
nesta terça-feira (8) após o furto
dos fios de eletricidade que
desconectaram o prédio da
rede elétrica. Este é o 23º furto de ca-
bos elétricos nas Unidades de Saúde 
em Rio Preto em 2022.
   CIDADES Pág.4

Furto de fios 
deixa UBS do 
Solo Sagrado 
fechada e 
Saúde remaneja 
2,5 mil 
atendimentos 

23 CASOS NO ANO

Mais grave foi registrada na praça do Vivendas, 

MONTE APRAZÍVEL

Cão é achado 
morto dentro 
de mala após 
desaparecer
Um cachorro foi encontra-
do morto dentro de uma 
mala em Monte Aprazível 
na tarde de segunda-feira 
(7). Policiais Militares do 
4º Batalhão da Polícia Am-
biental foram acionados 
por um morador da cida-
de solicitando ajuda após 
o pet da família da raça  
Shih-tzu ter desaparecido.    
         CIDADES Pág.4

MANIFESTAÇÕES

Tratoraço e 
greve esperam 
por resultado 
de auditoria
Uma das grandes expec-
tativas de bolsonaristas 
rio-pretenses e da região é 
para a manifestação mais 
aguardada desta quarta-
-feira em Rio Preto: uma 
carreata com caminhões, 
máquinas agrícolas e trato-
res convocada para as 10h. 
A mobilização está marcada 
para sair de frente ao Tiro 
de Guerra, seguir até o dis-
trito de Talhado e retornar 
para o mesmo local.  
         POLÍTICA Pág.2

OLÍMPIA

Hot Beach 
tem 185 vagas 
de emprego  
abertas
CIDADES  Pág.4

TORNEIO

Vôlei feminino 
tem vitória e 
duas derrotas 
na Superliga C 
CIDADES  Pág.5

CONTRATO

Legislativo 
vai investir 
R$ 1,3 milhão 
em tecnologia 

PROJETO

Internação 
involuntária 
é aprovada 
na Câmara 

A superlotação dos leitos destinados aos pacientes do SUS no Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) de Rio Preto continua. São 20 vagas na UTI pediátrica e nesta 
segunda-feira havia 24 pacientes internados. A superlotação também chegou na enfer-
maria. Eram 53 leitos ocupados quando o SUS contrata apenas 45.    
            CIDADES Pág.5

Rede municipal inicia matrículas
Aberto nesta segunda-feira, 7, está em andamento o período de matrículas escolares
na rede municipal de ensino de Rio Preto. Pais e responsáveis que durante o mês de
agosto fizeram as inscrições de interesse de vaga para continuidade de estudos em 2023
estão sendo convocados pelas escolas para apresentação de documentos de efetivação da
matrícula.   CIDADES Pág.4

RIO PRETO

HCM continua 
com UTI e 
quartos de 
enfermaria
superlotados

POLÍTICA Pág.3POLÍTICA Pág.3

103 CIDADES

Estado firma 
contrato de 
R$ 9,9 mi para 
hemodiálise
CIDADES  Pág.5

AUTORIZAÇÃO
PARA EVENTOS
Bares e restaurantes que 
queiram utilizar vias públicas 
para eventos relacionados a 
Copa do Mundo devem fazer a 
solicitação com antecedência.
            CIDADES  Pág.4

Divulgação

Divulgação SCMS

Divulgação SCMS

Divulgação



A2 | DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quarta-feira, 09 de novembro de 2022

Fundado em 16 de fevereiro de 2004

A serviço da democracia

Editora DHOJE Rio Preto Ltda - Redação, Administração, Publicidade e Oficina 
- Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500 -São José do Rio Preto - São Paulo 

Cidades da região e Distritode de 
abrangência do  DHOJE:

Região Metropolitana de 
Rio Preto

Telefone:
Recepção: (17) 3353-2447

E-mails: 
Redação: redacao@dhoje.com.br

Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Publicidade legal:  diario.oficial@dhoje.com.br

Portal Dhoje Interior 
www.dhojeinterior.com.br

Diretor-Presidente: Edson Paz

APONTE A CÂMERA DO SEU 
CELULAR, PARA O QR-CODE

Receba notícias 
no seu whatsapp

Acesse o portal 
DHojeinterior

Política

ENTREGA DE VEÍCULOS

Rodrigo Garcia vem a Rio Preto nesta quarta 

O governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) entrega nesta 
quarta-feira (9), em Rio Pre-
to, 108 veículos e maquiná-
rios como tratores e outros 
equipamentos agrícolas para 
96 municípios do estado. 
Os veículos e equipamentos 
fazem parte do programa 
‘Nova Frota – SP Não Para’.

A assessoria do governa-
dor não deu mais detalhes 

sobre a visita. A entrega 
ocorre às 9 horas na Estrada 
do Recanto do Alá, km 1, no 
acesso pelo km 445 da Rodo-
via Washington Luís.

Derrotado na eleição des-
te ano Rodrigo Garcia dei-
xa o comando do governo 
do Estado. Quem assume 
é Tarcísio de Freitas (Re-
publicanos), apoiado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL), que derrotou Fernando 
Haddad (PT) no segundo 
turno. Garcia declarou apoio 
a Tarcísio.

Bolsonaristas de Rio Preto 
e região aguardam mobiliza-
dos o resultado da auditoria 
que o Ministério da Defesa fez 
nas urnas eletrônicas nos dois 
turnos da eleição e que deverá 
ser divulgado ao longo desta 
quarta-feira (9).

Desde o dia 30 de outubro, 
data do segundo turno e do re-
sultado da eleição, os militan-
tes discordam do resultado das 
urnas e, desde então, realizam 
manifestações e se organizam 
para fazer o que eles chamam 
de “resistência civil” e “S.O.S 
Forças Armadas”. Pedem in-
tervenção federal e interven-
ção militar.

Eles não acreditam e não 
aceitam o resultado que deu 
a vitória a Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT).

TRATORAÇO
Uma das grandes expec-

tativas é para a manifesta-
ção mais aguardada desta 
quarta-feira em Rio Preto: 
uma carreata com caminhões, 
máquinas agrícolas e tratores 
convocada para às 10h.

A mobilização está marca-
da para sair de frente ao Tiro 
de Guerra, fazer um trajeto, se-
guir até o distrito de Talhado e 
retornar para o mesmo local. O 
Tratoraço ia sair do quilôme-
tro 2 da rodovia Washington 
Luís. Para evitar problemas, 
os organizadores decidiram 
mudar o caminho no final da 
tarde desta terça-feira.

A convocação foi feita por 
banners, flyers e mensagens 
de voz nas redes sociais. Em 
um vídeo, quem convoca é um 
produtor rural de Mirassol. 
Mensagem de voz diz que a 
mudança foi para evitar ilega-
lidades como impedir o direito 
de ir e vir.

O Sindicato Rural de Mi-
rassol não retornou. O presi-
dente do Sindicato Rural de 
Rio Preto, Sérgio Expressão, 
não estava em Rio Preto e 
disse por mensagem que não 
recebeu nenhuma informação.

TIRO DE GUERRA
Desde o dia 2 de novembro, 

Tratoraço, manifestação e 
greve aguardam auditoria 

RESULTADO DEVE SAIR HOJE

Da REPORTAGEM

os manifestantes rio-pretenses 
fazem vigília pedindo a inter-
venção federal e militar no 
Tiro de Guerra de Rio Preto. 
Desde então, ela se mantém 24 
horas por dia sem interrupção. 
No dia 2, a vigília começou 
com centenas de pessoas e 
no domingo os organizadores 
estimaram cerca de 10 mil 
pessoas.

Mesmo durante a semana, 
passam pelo local em torno de 
mil manifestantes. Eles dizem 
que só saem após o resultado 
da auditoria do Ministério 
da Defesa. Eles afirmam per-
tencer ao “Movimento Resis-
tência Civil” e “S.O.S Forças 
Armadas”.

SINCOMÉRCIO
Os empresários bolsona-

ristas anunciaram uma greve 
geral, com fechamento das 
empresas a partir de segun-
da-feira (7). Em Rio Preto, o 
Sindicato do Comércio (Sinco-
mércio) chegou a realizar uma 
carreata que saiu do Centro 
Regional de Eventos convi-
dando os empresários a fechar 
as portas e aderir à greve. A 
adesão foi muito pequena.

O vice-presidente do Sindi-
cato, Ricardo Ismael, diz que 
“nós sabemos que nós saímos 
de um lockdown, nós sabemos 
de todo o problema que nós 
estamos sentindo no decorrer 
do ano, então é praticamente 

inviável fecharmos os nossos 
estabelecimentos”, afirma.

Por outro lado, Ismael 
orienta empresários e os fun-
cionários que desejarem a 
participar da vigília no Tiro de 
Guerra. “Quem puder partici-
par, quem conseguir tirar al-
gumas horas do dia para estar 
indo até a manifestação, até 
o Tiro de Guerra que é o caso 
da nossa cidade, é bem-vindo 
o pessoal ir. Se vocês tiverem 
funcionários que queiram ir, 
que vocês conseguirem rema-
nejar algumas horas do dia, 
para estar mandando eles no 
apoio, isso é bem-vindo. Quem 
tiver condição de doar alimen-
to, o que o pessoal que está lá 
na manifestação precisar tam-
bém é bem-vindo”, ressalta.

“Por enquanto a gente não 
fala ainda nesse tipo de ma-
nifestação, de fechar, mas 
algumas horas do dia a gente 
consegue ir e quem tiver essa 
disponibilidade é bem-vindo 
até o movimento”, acrescenta.

ACIRP
O presidente da Associação 

Comercial e Empresarial de 
Rio Preto (Acirp), Kelvin Kai-
ser, diz que não cabe à entida-
de “coordenar nenhum tipo de 
movimento ou manifestação”. 
Segundo ele, a Acirp é “fiel à 
sua posição suprapartidária” 
e mantém “o respeito à demo-
cracia”, ressalta.

Manifestantes mantêm vigília no Tiro de Guerra de Rio Preto

Segundo ele, a Acirp “tra-
balha fortemente pelo desen-
volvimento de um ambiente de 
negócios ético, livre, dinâmico, 
plural e inovador em São José 
do Rio Preto, vem, neste mo-
mento de ânimos acirrados e 
polarização social, reafirmar 
que a liberdade e o respeito 
ao empreendedorismo, aos 
profissionais, empresas e seus 
colaboradores, são pressupos-
tos de nossa força econômica.”

Para a associação, os va-
lores acima expressos não 
admitem nenhuma forma 
de segregação e intolerância 
que prejudiquem direitos in-
dividuais e coletivos dos que 
trabalham, geram emprego e 
renda para toda a sociedade. 
Dessa forma, a Acirp entende 
que cada pessoa/empresário 
tem seus direitos e liberdades 
individuais”, conclui.

VOTUPORANGA
Nesta terça-feira (8) o Jor-

nal A Cidade de Votuporanga 
anunciou uma greve de em-
presários contra o resulta-
do das eleições, mas ela não 
prosperou. De acordo com 
informações de empresários, 
apenas duas empresas para-
ram completamente.

A Associação Comercial de 
Votuporanga (ACV) informou 
que não acompanha o mo-
vimento e que não estimula. 
“Se vão ou não aderir é uma 
escolha pessoal e que a asso-
ciação não acompanhará isso e 
não se posicionará”, disse uma 
interlocutora da ACV.

FERNANDÓPOLIS
A Associação Comercial e 

Industrial de Fernandópolis 
(Acif) informou que os empre-
sários não aderiram à greve 
e que não foi comunicada 
oficialmente sobre uma para-
lisação das empresas.

De acordo com a associa-
ção, é “uma entidade priva-
da, não se manifesta parti-
dariamente, até mesmo por 
impedimento estatutário, já 
que representa a todos os 
associados de um modo geral, 
não podendo estar de um lado 
em detrimento de outro, pois 
que estamos diante de dois 
posicionamentos políticos 
divergentes”.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

DHOJE 
POLÍTICA & PODER 

redacao@dhojeinterior.com.br

Oposição 
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta 

terça-feira (8) que o partido fará oposição ao governo do 
presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a partir do 
ano que vem. Sigla à qual o presidente Jair Bolsonaro é filiado 
e pelo qual tentou a reeleição em 2022, o PL apoiou Lula e 
esteve na base de apoio do petista quando ele foi presidente, 
entre 2003 e 2010. Nas eleições de 2022, impulsionado pelo 
bolsonarismo e tendo como candidatos nomes ligados ao 
presidente da República, o PL foi o partido que mais elegeu 
deputados federais (99). Também terá a maior bancada do 
Senado em 2023 (15 cadeiras ao todo). Em entrevista coletiva 
nesta terça, Costa Neto apontou que "a maioria dos deputados 
e senadores escolhida pela nação são defensores dos mesmos 
ideais que o PL defende" e que esses valores "foram glorifi-
cados" com a chegada Bolsonaro ao partido.

Os escolhidos
O vice-presidente eleito e coordenador da transição, Ge-

raldo Alckmin (PSB), anunciou nesta terça-feira (8) os nomes 
que vão coordenar a área da assistência social durante o go-
verno de transição. Vão integrar o grupo: a senadora Simone 
Tebet (MDB); a assistente social Márcia Lopes; a economista 
Tereza Campello; e o deputado estadual André Quintão 
(PT-MG). Tebet foi candidata a presidente da República e 
ficou em terceiro lugar. No segundo turno, anunciou apoio a 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra Jair Bolsonaro (PL) e 
participou ativamente da campanha do petista.

Transição
O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) assinou 

nesta terça-feira (8) três portarias que marcam o início formal 
dos trabalhos da transição de governo em Brasília. Uma das 
portarias nomeia um "conselho político", com representantes 
dos partidos que formaram a coligação de Lula (PT) e novas 
siglas que se juntaram ao grupo após a eleição. Outra portaria 
nomeia três coordenadores para a transição: Aloizio Merca-
dante, coordenador do grupo técnico do gabinete; Floriano 
Pesaro, coordenador-executivo do gabinete e Gleisi Hoffmann, 
coordenadora da articulação política do gabinete de transição.

Convite ao MDB 
A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, informou 

nesta terça-feira (8) que convidou o PSD e o MDB para inte-
grar a equipe que fará a transição do governo Jair Bolsonaro 
para o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. 
Pela manhã, Gleisi Hoffmann se reuniu em Brasília com o 
presidente do MDB, deputado Baleia Rossi, e formalizou o 
convite para que o partido participe da transição de governo. 
Parte da legenda apoiou Lula quando o petista esteve na Pre-
sidência (2003-2010). No governo Dilma Rousseff, também. 
Porém, uma parte do partido decidiu apoiar o impeachment. 
Nas eleições deste ano, caciques do MDB se aproximaram de 
Lula na disputa contra Bolsonaro.

Convite ao PSD
Horas depois do convite ao MDB, em uma rede social, 

Gleisi informou que teve uma "ótima conversa" com o presi-
dente do PSD, o ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, e 
que também formalizou um convite para que o partido parti-
cipe da transição. O PSD elegeu 42 deputados federais e terá 
11 senadores a partir de 2023. O atual presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), é filiado ao partido e pretende 
disputar a reeleição para o comando da Casa. O presidente 
do PSD, Gilberto Kassab, foi ministro de Dilma e de Michel 
Temer. A ideia do PT é que MDB e PSD entrem na coalizão 
de partidos que apoiarão Lula no Congresso Nacional. O PT 
também conversa com o União Brasil.

Reservado
Desde que perdeu a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT), no dia 30 de outubro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) 
foi somente duas vezes ao Palácio do Planalto. Ao longo desses 
nove dias entre o resultado das urnas e esta terça-feira (8), 
Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada – residência oficial 
da presidência da República – apenas duas vezes para com-
promissos públicos: esteve em reunião com os ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF) e cumprimentou o vice-pre-
sidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB) no Palácio do Planal-
to. De acordo com a agenda oficial da Presidência, ele teve 
também um encontro fechado com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, no dia 31 de outubro, no Palácio do Planalto.

Divulgação SMCS

Divulgação

GOVERNO LULA
Transição de governo
terá 31 grupos
temáticos

FIM DE MANDATO
Bolsonaro nomeia nove membros, 
incluindo irmã de Paulo Guedes, para 
o Conselho Nacional de Educação

Divulgação
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A Câmara Municipal de 
Rio Preto assinou contrato 
com a Empresa Municipal 
de Processamento de Dados 
(Empro) para prestação de 
serviços relacionados a in-
formática. O contrato prevê 
atualização da infraestrutura 
tecnológica, como renovação 
das redes internas de infor-
mática, instalação de wi-fi de 
alta velocidade em todos os 
ambientes, interligação do 
plenário e do auditório com a 
TV Câmara por meio de fibra 
ótica, locação de espaço em 
servidores e equipamentos, 
como conectores, converso-
res, softwares e hardwares.

O valor total é de R$ 1,3 
milhão com duração de 7 de 
novembro deste ano, data 
da assinatura nesta segun-
da-feira, até 7 de novembro 
de 2023. A contratação cons-
ta em publicação do Diário 
Oficial do Município desta 
terça-feira, 8, celebrado entre 
o presidente do Legislativo 
Pedro Roberto Gomes (Patrio-
ta), o presidente da Empro, 
Ângelo Bevilacqua, e pelo 
diretor financeiro da empresa, 
João Curado.

Câmara de Rio Preto assina 
contrato de R$ 1,3 milhão 

TECNOLOGIA

Contrato prevê atualização da infraestrutura tecnológica, como renovação das redes internas de informática da Câmara

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

DEPENDENTES QUÍMICOS

Câmara aprova legalidade de internação involuntária 

A Câmara de Rio Preto 
aprovou a legalidade do pro-
jeto de lei que obriga a pre-
feitura a criar o Programa de 
Internação Involuntária de 
Dependentes Químicos na 
cidade. A proposta é de auto-
ria do vereador Paulo Pauléra 
(PP) que afirma que a intenção 
é tratar da internação involun-
tária dos dependentes quími-
cos baseado na Lei Federal nº 
13.840/2019, que trata sobre o 
assunto. A internação involun-
tária é aquela que ocorre sem o 
consentimento do dependente, 
a pedido de pessoa da família, 
responsável legal ou autorida-
de competente.

Consta no projeto que “a 
internação de dependentes de 
drogas somente será realizada 
em unidades de saúde ou hos-
pitais gerais, organizações da 
sociedade civil (OSC), dotados 
de equipes multidisciplinares 
e deverá ser obrigatoriamente 

autorizada por médico devida-
mente registrado no Conselho 
Regional de Medicina – CRM 
do Estado onde se localize o 
estabelecimento no qual se 
dará a internação”.

A internação se dará com 
a anuência de familiares, res-
ponsáveis legais e com aval mé-
dico que aponte que a pessoa 

Câmara aprova 
protesto 
contra atos 
pró-Bolsonaro 

Os vereadores João 
Paulo Rillo (Psol), Ander-
son Branco (PL) e Odé-
lio Chaves (Progressitas) 
divergiram durante ses-
são na Câmara Municipal 
nesta terça-feira, 8, sobre 
os atos que estão sendo 
realizados em todo o país, 
em especial em Rio Preto, 
em que está sendo questio-
nado o resultado da eleição 
presidencial.

Rillo apresentou re-
querimento de protesto 
contra este tipo de ato, 
em especial na frente do 
Tiro de Guerra. Desde o 
resultado da eleição em 
que o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) 
foi o vitorioso derrotando 
o atual presidente Jair 
Bolsonaro (PL) centenas 
de pessoas têm se reunido 
no local para protestar. 
Eles pedem intervenção 
federal, que em tese seria 
a intervenção por parte das 
Forças Armadas anulando 
o resultado das urnas.

No documento o ve-
reador afirma que os atos 
são “antidemocráticos” e 
“inconstitucionais”. “Tais 
manifestações contestando 
o resultado da eleição pre-
sidencial são, no mínimo, 
antidemocráticas, na me-
dida em que visam a anu-
lação do processo eleitoral 
que, democraticamente, 
consagrou a vitória do pre-
sidente Lula, assim como 
prejudicar a população 
diante da não aceitação da 
derrota de Jair Bolsonaro”, 
destacou o vereador autor 
do pedido de protesto.

Durante sua fala em 
defesa da aprovação do 
requerimento, João Paulo 
afirmou que os atos são 
criminosos. “É criminoso 
porque prega uma inter-
venção militar e agora fala 
em intervenção federal é 
surreal e inaceitável, um 
atentado e desrespeito à 
democracia”.

Rillo disse ainda que 
recebeu uma dezena de 
ligações de moradores da 
região do Tiro de Guerra 
reclamando da importu-
nação provocada pelos 
atos. 

O vereador Anderson 
Branco rebateu Rillo, afir-
mando que as manifesta-
ções são pacíficas. 

Outroa que se posicio-
naram contrários ao pro-
testo foram Odélio Chaves, 
Bruno Marinho e Diego 
Mafhouz. No entanto, o 
pedido foi aprovado.

ORÇAMENTO 2023 ANÚNCIO

Recomposição é 
prioridade, diz Alckmin

PL fará oposição ao 
futuro governo de Lula

A recomposição do Orça-
mento para garantir a manu-
tenção de programas sociais e 
de serviços públicos é priorida-
de da equipe de transição, dis-
se ontem (8) o vice-presidente 
eleito, Geraldo Alckmin. Ele 
anunciou há pouco os nomes 
que vão compor o grupo téc-
nico que analisará a economia 
na transição para o futuro 
governo de Luiz Inácio Lula 
da Silva. Os trabalhos foram 
repartidos entre economistas 
que ajudaram a criar o Plano 

O presidente do PL, Valde-
mar Costa Neto, afirmou, nesta 
terça-feira (8), que o partido 
fará oposição ao governo do 
presidente eleito, Luiz Inácio 
Lula da Silva.

"O PL não renunciará às 
suas bandeiras de ideias, será 
oposição aos valores comunis-
tas e socialistas, será oposição 
ao futuro presidente", disse 
Costa Neto. Segundo ele, o 
presidente Jair Bolsonaro, der-
rotado na disputa à reeleição, 
será convidado para ocupar a 

Real e economistas ligados 
ao PT.

Farão parte desse grupo 
os economistas André Lara 
Resende, presidente do Banco 
Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BN-
DES) no governo Fernando 
Henrique Cardoso e um dos 
formuladores do Plano Real; 
Pérsio Arida, ex-presidente do 
BNDES e do Banco Central; o 
professor da Universidade de 
Campinas (Unicamp) Guilher-
me Mello; e Nelson Barbosa, 
ministro da Fazenda no segun-
do governo Dilma Rousseff.

presidência de honra do Parti-
do Liberal.

Apesar do anúncio de que 
o partido será oposição ao 
governo que tomará posse em 
1º de janeiro de 2023, pautas 
pontuais poderão ter o apoio 
do PL, disse Costa Neto.

"Conversei longamente com 
o presidente Bolsonaro, ele 
falou que todos esses assuntos 
têm que ser levados à bancada, 
e resolvemos juntos. Se é de in-
teresse público, e interesse do 
país, nós vamos votar a favor, 
mas tudo tem que ser muito 
resolvido junto", afirmou.

Agência Brasil Agência Brasil

não responde por si mesma.
Durante a votação o verea-

dor João Paulo Rillo (Psol) ten-
tou adiar a análise afirmando 
ter dúvidas sobre a legalidade. 
“Tem uma Lei Federal que já 
prevê os critérios pra isso. Não 
é competência do município 
legislar sobre intervenção in-
voluntária. Um debate muito 

delicado, muito fácil uma lei 
ser instrumentalizada para 
uma política de limpeza huma-
na na cidade. Muito perigoso”, 
afirmou.

O autor Paulo Pauléra lem-
brou que tudo o que prevê a 
Lei Federal consta no projeto 
e que ele deverá passar por 
um debate antes da votação 
final, no mérito. “Vai fazer um 
debate antes da votação do mé-
rito para poder até melhorar 
em alguma coisa. Essa é uma 
necessidade, unanimidade que 
precisamos fazer alguma coisa. 
Situações dessas pessoas que 
não mandam mais nelas, per-
deram a noção de ser humano 
por si própria de se internar”, 
disse.

Outro que defendeu a lega-
lidade foi Jean Charles (MDB). 
“Preservar a vida dessas pes-
soas com a internação. É ex-
tremamente necessária para a 
partir daí ter o discernimento. 
Sinto que é zelar pela vida da 
pessoa”, declarou.

O projeto é apresentado no 

Pauléra defende debate antes da votação do mérito

Câmara Municipal

“Nós vamos modificar toda 
parte de infraestrutura da 
Câmara, colocando pontos 
de wi-fi, acertando a situação 
tecnológica para melhorar 
a transmissão da TV Câma-
ra, melhorando o trabalho. 

Esse contrato vai ser muito 
importante para aqueles que 
trabalham na Câmara, para 
os vereadores e para a popu-
lação também ter um serviço 
melhor. É uma parceria entre 
a Empro e a Câmara, aquela 

que representa a população”, 
disse Bevilacqua.

O presidente da Câmara 
afirmou que “com essa atu-
alização poderemos prestar 
um melhor serviço para a 
população. Em termos de 

agilidade dos dados e outras 
questões internas, até para as 
sessões da Câmara. O sistema 
de segurança interno, a ideia 
é essa, atualizar para prestar 
um serviço mais ágil e de mais 
qualidade para a população.”

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

momento em que Rio Preto 
sofre com o aumento dos mo-
radores em situação de rua na 
região central da cidade. São 
cerca de 880 pessoas nesta 
situação, a maioria delas de-
pendentes químicos, de álcool 
e drogas que recusam trata-
mento e internação.

Dengue
Outro projeto de destaque 

aprovado, por unanimidade, 
é o do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que cria o Programa 
Municipal ‘Rio Preto unido 
contra o Aedes aegypti’, com 
incentivo financeiro aos agen-
tes comunitários de saúde 
do município. O objetivo é 
repassar R$ 120 aos agentes 
e supervisores por sábado tra-
balhado em ações de combate 
ao mosquito transmissor da 
dengue. O valor total para o 
pagamento extra aos agentes 
previsto no programa é R$ 
316,8 mil e contará com re-
passe da Secretaria de Estado 
da Saúde.

Câmara Municipal

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

São José do Rio Preto, 08  de  novembro  de  2022.

CONVITE
 

     A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, em cumprimento 
ao que determina a Lei Municipal nº 11.341/13, CONVIDA Vossa Senhoria 
para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, para discussão da Proposta 
de Emenda à Lei Orgânica nº 03/2022, que dispõe sobre a alteração da 
composição da Câmara Municipal a partir da próxima legislatura.

Contamos com a presença  de   Vossa  Senhoria nesta Audiência 
Pública, que em muito enriquecerá o nível dos debates, que ocorrerá em:

Data: 11 de novembro de 2022 – (sexta-feira)
Horário: 17:00  às 19:30horas 
Local: Plenário da Câmara Municipal de São José do Rio 

Preto
               Rua Silva Jardim, nº 3357 – Centro

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
Ver.  Presidente da Câmara

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto
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A Unidade Básica de Saú-
de (UBS) do Solo Sagrado 
não abriu as portas nesta 
terça-feira (8) após o furto 
dos fios de eletricidade que 
desconectaram o prédio da 
rede elétrica. Técnicos traba-
lham desde as primeiras ho-
ras desta terça para resolver 
o problema.

Este é o 23º furto de cabos 
elétricos nas Unidades de 
Saúde em Rio Preto em 2022. 
Desde janeiro de 2021, são 46 
furtos. A Secretaria de Saúde 
não tem um levantamento do 
prejuízo causado no período.

Nesse período, furtaram 
de tudo nas UBSs. Desde 
monitor de TV, furadeira, 
balão de oxigênio, canaletas, 
condensador de ar de sala de 
vacina e cadeiras. No entan-
to, o recorde é com material 
composto por cobre, como 

UBS deve voltar a funcionar 
hoje, após o furto da fiação

NO SOLO

fios, torneiras e materiais 
hidráulicos.

A UBS do Solo Sagrado 
faz cerca de 2500 atendimen-
tos ao dia, entre consultas, 
agendamentos, retirada de 
medicamento, atendimento 
de enfermagem, etc. O apagão 
foi descoberto por volta de 
23h30. O segurança chamou 
a Guarda Civil Municipal 
(GCM), que prendeu o acu-
sado pelo furto.

Às 2h, as vacinas foram re-
tiradas da sala e colocadas em 
“quarentena”. A Secretaria de 
Saúde vai avaliar possíveis al-
terações na temperatura e se 
elas ainda podem ser usadas. 
A nova grade de imunizantes 
será enviada quando a unida-
de voltar a funcionar.

Esse é um problema recor-
rente nas Unidades Básicas 
de Saúde. Todas as 28 man-
têm câmeras e alarmes.

A assessoria de imprensa 
da Secretaria de Saúde infor-
ma que todas as atividades 
previstas para esta terça-feira 
foram remarcadas. Os usuá-
rios que precisam ser atendi-
dos ou retirar medicamento 
devem se dirigir a uma UBS 
mais próxima.

Entre janeiro de 2021
e esta terça-feira (8)
foram 46 furtos nas 
Unidades de Saúde

Fios foram arrancados do quadro de energia por ladrão

Morador de 
Barretos 
furta fios no 
Auferville

Um jovem, de 27 anos, 
morador em Barretos, foi 
preso em flagrante por 
policiais militares, na 
madrugada desta terça-
-feira, 8, ao tentar furtar 
40 metros de fios elétri-
cos de uma obra na ave-
nida Horácio Neves de 
Azevedo, no loteamento 
Auferville, em Rio Preto.

Um segurança da em-
presa, que está realizan-
do o serviço de revitaliza-
ção e restauração na via, 
viu o suspeito furtando 
a fiação de cones de ilu-
minação noturna e ligou 
no 190.

Com a chegada da via-
tura, o ladrão confessou 
aos pms que iria trocar 
os fios por entorpecentes.

Como machucou uma 
das mãos ao pular uma 
cerca, o indiciado passou 
por atendimento médico 
na UPA Tangará antes de 
ser levado para a delega-
cia, onde teve a prisão 
confirmada, sendo trans-
ferido, posteriormente, 
para a carceragem da 
Delegacia Seccional.

Frentista é 
espancado 
por grupo 
em posto 

O 3º DP de Rio Preto 
ficou encarregado das 
investigações de uma de-
núncia de lesão corporal 
de natureza grave em que 
um frentista, de 30 anos, 
foi espancado por um 
grupo de aproximada-
mente dez pessoas.

Segundo o boletim 
de ocorrência registrado 
nesta segunda-feira, 7, a 
vítima estava trabalhan-
do no último dia 1º, por 
volta das 20h30, quando 
houve um desentendi-
mento entre dois clientes 
e um deles a culpou.

Em seguida, voltaram 
três carros e os ocupan-
tes passaram a desferir 
socos, chutes e pauladas 
no funcionário.

O motorista de uma 
caminhonete de cor bran-
ca teria tentado atrope-
lar o frentista enquanto 
ele corria. Câmeras de 
segurança gravaram as 
agressões.

A vítima recebeu a 
guia de exame de corpo 
de delito para ser feito 
no IML.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Cachorro é achado morto em mala
Um cachorro foi encontrado 

morto dentro de uma mala em 
Monte Aprazível na tarde de 
segunda-feira (7). Policiais Mi-
litares do 4º Batalhão da Polícia 
Ambiental foram acionados por 
um morador da cidade solicitan-
do ajuda após o pet da família da 
raça Shih-tzu ter desaparecido.

Segundo os oficiais, o ca-
chorro desapareceu no dia 01 
de novembro, e, deste então, os 

tutores tentavam localizar o pet, 
porém, sem sucesso. Após bus-
cas, o cachorro foi encontrado 
morto dentro de uma mala, em 
um terreno baldio, com marcas 
de maus tratos.

Ainda segundo a polícia, 
foi por meio de imagens de 
câmeras de segurança que a 
autora dos fatos foi identifica-
da. A mulher se apresentou no 
Distrito Policial do município e 

confessou o crime, sendo ouvi-
da e liberada posteriormente. 
A civil informou que, a autora 
do crime encontrou o cachorro 
perdido próximo a um banco, 
quando decidiu levar o pet para 
sua residência. Posteriormente, 
o cachorro foi amarrado no 
quintal da casa e começou a latir 
sem parar; o que supostamente 
motivou o crime.   (Colaborou 
Daniela MANZANI)

MONTE APRAZÍVEL Ladrão furta lixeira de UPA
Um morador de rua bastante 

conhecido nos meios policiais 
por ter várias passagens por 
furtos em comércios e roubos a 
pedestres foi preso em flagrante 
pela Polícia Militar, às 13 horas 
desta segunda-feira, 7, após 
furtar uma lixeira da UPA Norte, 
em Rio Preto.

O acusado, de 23 anos, foi 
visto por uma guarnição ten-
tando vender o objeto no cruza-
mento da avenida Mirassolândia 
com a rua Francisco Carrazone.

Ele tentou resistir à aborda-

gem, mas acabou sendo contido 
e confessou o crime, alegando 
que iria trocar a lixeira por 
drogas.

Na delegacia, o suspeito pas-
sou a ofender os policiais civis 
quando descobriu que não seria 
liberado como de outras vezes e 
iria para a cadeia.

Depois de ser indiciado por 
furto e resistência, foi transfe-
rido para a carceragem da Deic 
rio-pretense. O delegado plan-
tonista representou pela prisão 
preventiva do autuado.

RIO PRETO

Escolas municipais começam a 
receber matrículas para 2023
Aberto nesta segunda-feira, 
7, está em andamento o pe-
ríodo de matrículas escolares 
na rede municipal de ensino 
de Rio Preto. Pais e respon-
sáveis que durante o mês de 
agosto fizeram as inscrições 
de interesse de vaga para con-
tinuidade de estudos em 2023 
estão sendo convocados pelas 
escolas para apresentação de 
documentos de efetivação da 
matrícula.
Importante se atentarem aos 
passos abaixo:

Alunos da
Rede Municipal

Alunos que já estão frequen-
tando escolas da rede pública 
municipal e vão continuar no 
próximo ano devem apresen-
tar os documentos na secre-
taria da escola onde foi dis-

ponibilizada a vaga. Caso haja 
necessidade de transferência, 
os pais ou responsáveis de-
vem procurar diretamente a 
escola de interesse para que 
seja feita a troca, desde que 
haja disponibilidade.

Alunos de fora
da Rede Municipal

Durante o mês de agosto, a 
Secretaria de Educação reali-
zou um período de matrícula 
antecipada para 2023 para 
alunos que ainda não haviam 
ingressado na rede de ensino 
ou que estavam em escolas 
particulares. Os alunos que 
demonstraram interesse em 
fazer parte da rede no próxi-
mo ano também devem apre-
sentar a documentação na 
secretaria das escolas para 
efetivação da matrícula.

Os bares e restaurantes que 
queiram utilizar vias públicas 
para promover eventos pon-
tuais em Rio Preto, relacio-
nados às partidas da Seleção 
Brasileira na Copa do Mundo, 
devem fazer a solicitação com 
antecedência, tanto para inter-
dições como para atividades 
econômicas nos respectivos 
espaços. Quem também quiser 
ampliar a área de atendimento 
aos clientes para calçadas e 
vias públicas devem seguir 
alguns trâmites.

Qualquer atividade que res-

COPA DO MUNDO

Evento em local público 
terá que ser autorizado

trinja a circulação de pedestres 
ou veículos deve ser autorizada 
pela Secretaria de Trânsito, 
Transporte e Segurança, con-
forme o disposto no Código de 
Trânsito Brasileiro.

Ações com finalidade eco-
nômica precisam ainda de 
alvará de funcionamento da 
Secretaria da Fazenda. Já os 
eventos que utilizem equipa-
mentos sonoros, para ampli-
ficar a narração das partidas, 
por exemplo, devem ser ava-
liados pela Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo.

Comerciantes terão que obter autorização prévia para ações pontuais

Hot Beach 
Parque & 
Resorts tem 
180 vagas 

A alta temporada do 
turismo de Olímpia co-
meça agora em dezembro. 
Para atender a demanda 
de hóspedes em seus qua-
tro resorts e de visitantes 
no parque aquático Hot 
Beach Olímpia e na Vila 
Guarani, o Hot Beach Par-
que & Resorts está contra-
tando. Estão abertas 105 
vagas com carteira assina-
da e aproximadamente 80 
temporárias. Para agilizar 
as contratações, no pró-
ximo dia 09 haverá um 
mutirão de recrutamento 
e seleção.

Cerca de 90% das vagas 
são para funções operacio-
nais. A principal demanda 
é para garçom, auxiliar de 
cozinha, cozinheiro, sub-
chefe, recreador, recepcio-
nista, auxiliar de limpeza, 
mas tem para outras vagas 
também. Há demanda por 
recepcionista, governanta, 
assistente administrativo, 
analista de RH, executi-
vos de contas. E, ainda, 
possibilidade para quem 
está começando: há vagas 
para estágio em T.I. e para 
jovem aprendiz.

BRASILEIRÃO 1
O Corinthians visita o Coritiba nesta 
quarta-feira, a partir das 19h, pela 
penúltima rodada do Brasileirão.

BRASILEIRÃO 2
O Palmeiras faz o seu último jogo em 
casa nesta quarta-feira, às 21h30, 
contra o América-MG. 

Divulgação

Prefeitura de Rio Preto

Divulgação

Divulgação

Prazos
Para alunos de ensino obriga-
tório (a partir de 4 anos), os 
responsáveis devem apresen-
tar o quanto antes toda a do-
cumentação para que a vaga 
seja efetivada. Para alunos de 
creche, deverá ser observado 
o prazo constante em telegra-
ma enviado pela Secretaria de 
Educação.

Novos prazos
Pais e responsáveis que não 
se enquadram neste cenário, 
que não fizeram a inscrição 
de interesse de vaga e matrí-
cula antecipada, terão nova 
oportunidade a partir de 5 de 
dezembro, quando as escolas 
farão nova compatibilização 
e disponibilização de novas 
vagas.

Julia Rodrigues da Silva, natural de 
Triunfo/PE, faleceu aos 73 anos de 
idade. Solteira, deixa os filhos Re-
nato, Fabiana e Eduardo. O sepulta-
mento foi dia 09/11/2022, saiu seu 
féretro do velório São João Batista 
para o Crematório São João Batista.

Reinaldo Pina, natural de Olímpia-
-Sp, faleceu aos 68 anos de idade. 
Deixa a esposa Leonice e a filha 

FALECIMENTOS E MISSAS

Mirella. O sepultamento foi dia 
09/11/2022, saiu seu féretro do ve-
lório Capelas Prever para o Cemité-
rio Municipal de Olímpia.

João Sergio Lopes, natural de Rio 
Preto-Sp, faleceu aos 84 anos de ida-
de. Deixa a esposa Itaimar e os filhos 
Graziela, João Paulo, Larissa e Sarita. 
O sepultamento foi dia 09/11/2022, 
saiu seu féretro do velório Jardim da 

Paz para o Cemitério Parque Jardim 
da Paz.

Melchiades Juanazzi, natural de Pa-
lestina-Sp, faleceu aos 75 anos de 
idade. Deixa a esposa Sonia e as fi-
lhas Silmara e Cintia (in memoriam). 
O sepultamento foi dia 09/11/2022, 
saiu seu féretro do velório Municipal 
de Cedral para o Cemitério Munici-
pal de Cedral.
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Aplicativos de relacionamento 
e a saúde mental

Recentemente, foi publi-
cado no New York Times, 
uma análise sobre o papel dos 
aplicativos de relacionamento 
na saúde mental das pessoas.

As principais pesquisas 
neste campo foram conduzi-
das pela professora Helena 
Fisher, uma antropóloga do 
Kinsey Institute. Segundo 
a professora Helena, dois 
aspectos chamaram bastante 
atenção nas entrevistas : as 
pessoas estão cada vez mais 
cansadas do modelo conven-
cional de relacionamento e 
muitas pessoas relataram uma 
certa dependência destes apli-
cativos com impacto negativo 
para a saúde mental.

Em relação a uma possível 
insatisfação com o mode-
lo convencional de relacio-
namento, os entrevistados 
pontuam que, por meio dos 
aplicativos, experimentam 
sensações de otimismo e medo 
diante de tantos contatos e 
possibilidades de aventuras de 
cunho sexual. Seria uma forma 
de afastar o suposto tédio de 
um relacionamento já conso-
lidado e enfrentrar, por outro 
lado, muitas preocupações 
quanto à segurança, tendo em 
vista o universo desconhecido 
que está presente em fotos 
e conversas exclusivamente 
virtuais e intangíveis.

O risco de dependência 
destes aplicativos, como forma 
de encontrar o caminho certo 
para os relacionamentos, tem 
mudado substancialmente o 
comportamento das pessoas. 
Vale destacar que estas pes-
soas estão neste processo de 
dependência por muitas dé-
cadas, quase sempre querendo 
buscar situações novas, mais 
atrativas e deixando de lado 
algumas percepções, como a 
instabilidade da saúde men-
tal. Comportamentos como a 
exaustão em atividades corri-
queiras, mudanças de perso-
nalidade, mudanças de humor 
e sensação de arrependimento 
com tempo e dinheiro gastos, 
foram observados em muitos 
entrevistados que há mais de 
10 anos buscam conquistar um 
relacionamento por meio dos 
aplicativos.

A escritora Shani Silver, 
autora do livro.

“Revolução dos Solteiros” , 
também se posicionou acerca 
desta pesquisa, demonstran-
do preocupação com a saúde 
mental e o risco de esgota-

mento mental ( burnout) por 
parte das pessoas totalmente 
dependentes de aplicativos de 
relacionamento. Shani colocou 
a seguinte questão para debate 
e reflexão : será que as pessoas 
que estão desapontadas por 
um espaço virtual que ad-
quiriram para supostamente 
encontrar um relacionamento 
amoroso, estão percebendo o 
impacto negativo que isto pode 
estar gerando na saúde mental 
e no bem-estar?

Shani ainda acrescenta 
que os aplicativos de relacio-
namento exercem um efeito 
inicial positivo, melhorando 
o humor e níveis de energia 
do corpo. No entanto, com o 
passar do tempo, as pesso-
as começam a sentir raiva e 
ressentimento em relação a 
felicidade de outras pessoas 
que construíram seus rela-
cionamentos de forma mais 
natural e gradual. Nesta etapa 
do processo, o abalo emocio-
nal, mental e físico começa a 
se tornar um sinal de alerta 
para possíveis doenças físicas 
e psíquicas.

A principal mensagem que 
esta importante pesquisa con-
duzida pela professora Helena 
deixa para todos nós é que a 
sensação de imaginar que algo 
muito bom irá acontecer por 
meio destes aplicativos pode 
se tornar um estado de incer-
teza e insegurança por muitos 
anos, gerando infelicidade e 
comprometimento significati-
vo  da autoestima. Além disto 
, uma dica bem bacana desta 
pesquisa foi a seguinte : se uma 
pessoa já encontrou possíveis 9 
pessoas que se alinhariam com 
seu perfil, tente aprofundar 
o relacionamento com estas 
até talvez encontrar sua “ca-
ra-metade”. Segundo estudos 
anteriores a esta pesquisa , a 
memória de uma pessoa não 
consegue lidar de forma equi-
librada com mais do que 5 a 9 
estímulos simultâneos.

Em suma, manter a depen-
dência de aplicativos de rela-
cionamento pode se converter 
em obsessão, ansiedade, esgo-
tamento mental e físico , ge-
rando consequências negativas 
na vida pessoal e profissional.

*Cardiologista com espe-
cialização em Cirurgia Car-
diovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e 
coordenador da Faculdade 
de Medicina da Unilago

SAÚDE CARDIO

DR. EDMO
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

FEMININO

Vôlei rio-pretense tem 
uma vitória e duas 
derrotas na Superliga C

A equipe de vôlei feminino 
de Rio Preto está disputando a 
Superliga C em Sorocaba des-
de o último fim de semana. As 
campeãs do torneio garantem 
acesso para a Superliga B.

Após a vitória na estreia 
contra Praia Grande, por 3 sets 
a 0, com parciais de 25/23, 
25/17 e 25/19, a equipe rio-
-pretense perdeu neste último 
domingo, 6, para o Realizar/
Fupes/Tcds por 3 sets a 0, 
com parciais de 19/25, 19/25 
e 22/25. Na segunda-feira, Rio 
Preto nova derrota enfren-
tando Taubaté por 3 sets a 0, 
com parciais de 25/19, 25/15 
e 25/23.

Com três jogos realizados, 

a equipe soma três pontos 
na classificação. Depois da 
partida contra Taubaté, as 
rio-pretenses tiveram folga 
na tabela na terça-feira, 8, e 
voltam à quadra para fechar a 
participação contra Sorocaba, 
na quarta-feira, às 18h.

SESI

Festival de natação 
reúne atletas de 
Urupês em Rio Preto

Alunos do programa Atleta 
do Futuro de Urupês participa-
ram do Festival de Natação do 
Sesi nesse final de semana em 
São José do Rio Preto. 

O evento aconteceu na pis-
cina da Unirp, e ao todo par-
ticiparam 16 atletas mirins do 
município.

As crianças de 6 a 12 anos, 
foram acompanhadas pelo 
professor Sebastião Carlos dos 
Santos “Professor Tião”, de 
2 monitoras e algumas mães 
de alunos que foram assistir a 
apresentação. 

Na apresentação dos me-
nores de Urupês os atletas re-
alizaram as prova 12,5 metros 
nado livre, 12,5 com a prancha 

batimento de perna 12,5 me-
tros com perna e rotação de 
braço. 

O festival contou ainda 
com apresentação de atletas 
profissionais do Sesi, em várias 
categorias, entre elas mirim, 
infantil, juvenil e adultos.

Da REPORTAGEM Da REPORTAGEM

A superlotação dos leitos 
destinados aos pacientes do 
SUS no Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM) de 
Rio Preto continua. São 20 
vagas na UTI pediátrica e 
nesta segunda-feira havia 
24 pacientes internados. A 
superlotação também chegou 
na enfermaria. Eram 53 leitos 
ocupados quando o SUS con-
trata apenas 45.

Ao anunciar a superlo-
tação, a direção do HCM 
declarou que é resultado de 
um aumento repentino das 
síndromes gripais. Na entre-
vista coletiva, o médico Jorge 
Fares, diretor do HB, disse 
que a região está vivendo um 
surto de bronquiolite. Fares 
afirmou ainda que outros 
hospitais precisam credenciar 

SEM VAGAS

O hospital tem aberto 
leitos excepcionais 
para abrigar a demanda

leitos de UTI pediátrica no 
SUS. Os atuais, não bastam.

Em Rio Preto, não

Segundo a assessoria de 
imprensa da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, em Rio 
Preto não há um surto de 
síndrome gripal. O atendi-
mento está normal nas 28 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) e nas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs). 
As informações podem ser 
acompanhadas pelo Boletim 
da própria secretaria em seu 
site.

Desde quando foi anun-
ciada a superlotação, a UTI 
pediátrica e os quartos de 
enfermaria do HCM não 
tiveram folga. As primeiras 
informações da superlotação 
foram dia 18 de outubro. A 
UTI destinada às crianças no 
hospital eram apenas 6 até 
abril deste ano, quando foram 
entregues 14 novos leitos, ele-
vando a capacidade. Os leitos 
são destinados às crianças de 
29 dias até 14 anos.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

UTI e quartos de enfermaria pediátricos 
continuam superlotados no HCM

O governo do Estado 
de São Paulo autorizou a 
contratação de serviços de 
hemodiálise para atender a 
demanda da Diretoria Re-
gional de Saúde (DRS-15) 
que abrange 103 municípios 
da região de Rio Preto. O 
contrato de assistência à 
saúde foi firmado com Servi-
ço de Nefrologia de São José 
do Rio Preto LTDA., no valor 
de R$ 9.951.058,56.

“Para realização de pro-
cedimentos de Terapia 
Renal Substitutiva para o 
DRS XV/São José do Rio 
Preto, no valor total de R$ 
9.951.058,56 (nove milhões 
novecentos e cinquenta e um 
mil cinquenta e oito reais e 
cinquenta e seis centavos), 
para o período de 12 me-
ses”, diz trecho do despacho 

Estado firma contrato de R$ 9,9 mi 
para atendimento de hemodiálise 

Segundo o Estado, serviço de hemodiálise tem alta demanda e foi preciso aumentar a cota de exames 

A equipe de Judô do 
Departamento de Es-
portes e Lazer (DEL) de 
Mirassol terminou na 8ª 
colocação na contagem 
geral de pontos do 23º 
Torneio Incentivo de 
Judô Unilins, com 13 
medalhas, sendo quatro 
de ouro, duas de prata e 
sete de bronze. A equipe 
também garantiu quatro 
medalhas no Festival.

O evento, que contou 
com a presença de 30 
equipe, foi realizado no 
último fim de semana na 
cidade de Lins. 

13 medalhas
O Novorizontino emitiu 

um comunicado nas redes 
sociais nesta terça-feira (8) 
informando que o técnico 
Mazola Júnior não seguirá 
no comando da equipe em 
2023. 

O treinador assumiu 
o Tigre nas últimas 10 
rodadas da Série B, tendo 
três vitórias, dois empates 
e cinco derrotas. 

Além dele, deixam o 
clube o auxiliar-técnico 
André Dias e o preparador 
físico Ronny Silva.

O Novorizontino asse-
gurou a permanência na 
Série B após bater o Ope-
rário por 3 a 0.

Novorizontino

Direção do HCM atribuiu superlotação a surto de síndromes gripais 

EM 103 CIDADES

Divulgação

Marcelo Schaffauser Divulgação

da Secretaria Estadual da 
Saúde.

O serviço de hemodiálise 

foi necessário já que a cota 
de exames existentes não 
supre todos os pacientes de 

Rio Preto, além dos que bus-
cam atendimento via SUS de 
outros municípios.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação
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CONFRATERNIZAÇÕES
Não apenas para festejar o final de ano, mas para agrade-
cer o favor divino de nos manter vivos após a pandemia, 
que aliás, merece de todos nós, um olhar respeitoso, os 
consórcios, grupos de amigos, clínicas e escritórios, clas-
ses estudantis, confrarias de vinho e gastronomia, grupos 
de tênis, golfe, futebol, clubes de serviços, já se armam 
para suas festas de confraternização e amigo secreto e a 
partir de agora,invadem bares, restaurantes e buffets, re-
verenciando a amizade, numa infindável alegria que evoca 
o sentimento de pertencimento dos integrantes de cada 
grupo. Quem demorar para fazer reserva vai ter dificuldade 
de encontrar um local adequado para sua festa. Se aceita-
rem sugestão, contamos em Rio Preto com uma fascinante 
tapeçaria gastronômica e de bons bares: Pipper Steak Hou-
se, Cantinella, El Toro, Bocacci, Salsa Rooftop, Churrascaria 
Gaúcha, o novíssimo Parme Gigi, L’Osteria, bar Aperitivo do 
Automóvel Clube, Asado, Don León, Pizzarias Bella Capri, 
para citar apenas alguns. Espaço Victoria Buffet.

POETA
O médico psiquiatra, poeta e acadêmico da ARLEC, Ângelo 
Soares Neto, ourives das palavras, cujo manejo hábil para 
elaborar suas poesias vem contemplando-o com vários 
prêmios, acaba de dar-lhe mais um: o Prêmio Nósside, do 
Governo Italiano, o único concurso de poesia sem frontei-
ras de línguas e comunicação, fundado em 1983 e dedica-
do à poetisa Nósside de Locri, do século III a.C.

JUBILEU DE PRATA
O Grupo Impper, de Paulo Malvezzi e seu filho Bruno, em-
presa rio-pretense, que teve um crescimento sustentável 
de 150% e para este ano, um crescimento previsto entre 
30% e 35% em relação ao ano passado,comemora amanhã, 
seu Jubileu de Prata, com uma festa no Buffet Félix Petrolli, 
a partir de 19h30. O Grupo Impper foi o vencedor do Prêmio 
Líderes Regionais Noroeste Paulista  na categoria Inovação.

CHEF SOLIDÁRIO I
Coração pulsante do Centro Social Estoril, o advogado 
Manoel das Neves, que não tem corpo mole e pega o tou-
ro à unha, conta com um exíguo efetivo na diretoria, para 
incorporar seu ativismo filantrópico, em desproporção 
numérica para o tamanho dos eventos. Destila há mais 
de 40  anos, sua benemerência e conecta histórias para o 
fazer social. Pois, Manoel e sua equipe, conseguiram criar 
um novo desenho para um evento beneficente.

FOR KIBE LOVERS
Exímio cookie, dono de uma fluência nos fazeres culiná-
rios, o corretor de imóveis José Figueira deverá realizar, 
dia 10 de dezembro, um almoço árabe no bar Aperitivo do 
Automóvel Clube, com um cardápio exuberante e venda 
de convites para todos os que quiserem participar. A ani-
mação do evento será do Bozó e Amigos.

PRESENÇA
Neuzinha Reis, que nos Anos 60 foi uma das elegantes 
e glamourosas presenças de nossa jeunesse dorée, re-
tornou a Rio Preto, hóspede de Dinorath Ribeiro Falavi-
na. Embora não mais residindo por aqui, há muitos anos, 
acompanha de longe as particularidades do nosso coti-
diano e do high, onde tem muitos amigos.

CASA NOVA I
Meu amigo, o taquaritinguense Augusto Nunes, um dos 
maiores jornalistas de nosso país, que deixou na semana 
passada o elenco de apresentadores da Jovem Pan, man-
da o recado:”A direção da Jovem Pan está apavorada com 
a reação dos ouvintes e espectadores. Mas ficará mais 
apavorada ainda com a estreia no canal da revista Oeste 
no Youtube, do verdadeiro “Pingos nos Is”.

CASA NOVA II
A bancada será formada por ele, Ana Paula e Fiúza e a 
apresentadora Paula Leal. O programa deve começar em 
no máximo dez dias com o nome provisório “ De Olho nos 
Fatos”. Logo- continua ele- o programa será exibido tam-
bém por um canal de TV aberta e por uma rede de emisso-
ras de rádio. No mesmo canal da Oeste, terão programas 
o Caio Copolla, o Silvio Navarro, a Cristina Grami e outros 
demitidos da Pan. O produtor do programa será o Ubinha 
que cuidava dos Pingos nos Is.

CASA NOVA III
Os efeitos- segundo ele- têm sido extraordinários. A revis-
ta Oeste vinha crescendo 30 exemplares por dia desde que 
Augusto começou a publicar vídeos e o ritmo subiu para 
800 por dia. O grupo está em negociação com a Fox ameri-
cana para montar a FoxNews brasileira (tipo CNN). O grupo 
de investidores é liderado pelo empresário Luciano Hang.

DO FUTURO I
Inspirado nas lojas Amazom Go,cuja primeira unidade foi 
aberta em Seattle,nos Estados Unidos, o grupo paranaense 
Muffato inaugurou quinta-feira passada, sua primeira loja 
totalmente autônoma com tecnologias que permitem paga-
mento automático das compras. O consumidor usa um QR-
-Code do aplicativo da empresa na catraca da entrada, pega 
os itens que quiser e sai da loja, sem filas e sem caixa.O pa-
gamento é feito diretamente no aplicativo,via cartão de cré-
dito,mas o Pix deve ser incorporado em breve como possi-
bilidade.O empreendimento oferece ao Paraná,o que existe 
de mais adiantado no mundo em termos de supermercado.

FUTURO IV
“O sistema é baseado em três etapas.A primeira é o mo-
nitoramento de cada produto e das pessoas que estão na 
loja.Não há reconhecimento facial, pois o rastreio é ape-
nas pela posição da pessoa.Pelo peso,as prateleiras inteli-
gentes permitem saber qual item foi retirado.Por fim,o sis-
tema foi treinado para reconhecer todos os itens à venda. 
As etiquetas de preços da nova loja são digitais. Os preços 
são exibidos em telas que usam tecnologia parecida com a 
do leitor digital Kindle e os valores podem ser modificados 
em instantes – facilitando promoções, por exemplo. A ver-
são “tropicalizada” traz itens que fazem parte da vida do 
brasileiro,como frutas,pão francês e pão de queijo.

DO FUTURO III 
Chamada Muffato Go,a loja de 250 m² tem 3,9 mil sen-
sores e balanças integradas às prateleiras.Toda vez que 
um produto é retirado da gôndola,os sensores captam os 
sinais,que são processados pelo software da Sensei,em-
presa de tecnologia portuguesa.Tudo isso acontece au-
tomaticamente.A iniciativa levou cerca de dois anos para 
ficar pronta e o investimento foi de R$ 10 milhões.

DO FUTURO II 
Com 83 lojas- das quais cinco em Rio Preto,uma em Catan-
duva e uma em Votuporanga -19 mil empregados diretos e 
cerca de 10 mil indiretos,o Grupo Muffato está entre as maio-
res redes varejistas do País.No Paraná, onde a empresa co-
meçou,a rede está presente em 32 cidades com Super Mu-
ffato,Max Atacadista e outros serviços.A ideia é expandir o 
modelo para toda a América Latina e Rio Preto será uma das 
próximas cidades a serem contempladas com a novidade.

FUTURO V
O grupo Muffato vai manter sete funcionários na loja,que 
ficarão responsáveis pelo atendimento ao cliente e pela 
gestão de estoque. São 2 mil itens à venda. “A parte mais 
sensacional da experiência de uma corrida no Uber é sair 
sem precisar fazer nada para pagar. Trouxemos isso para 
o varejo alimentar”, diz Everton Muffato, que administra o 
negócio ao lado dos irmãos Eduardo e Ederson.

CHEF SOLIDÁRIO II
Delicioso e cativante, aliás, o Chef Solidário é uma espécie 
de quermesse com acento na gastronomia, mas um pouco 
diferente da Festa das Nações do Serviço Social São Ju-
das Tadeu e de tantas outras similares que se espalham 
pelo pais e pelo mundo. Paga-se o ingresso (R$ 70,00) e 
come-se à vontade nas mais de dez barracas que permi-
tem ao paladar dos convidados passear pelas ofertas que 
imprimem uma gastronomia de alma brasileira. Paga-se 
depois, pela bebida. O Chef Soldiário, realizado sábado em 
sua quarta edição, estava uma delícia, pelo prazer de re-
encontrar amigos, deliciar-se com a comida e compartilhar 
uma atmosfera  deliciosa. Os 1 mil convites esgotaram-se.

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

PRESIDENTE DA DIRETORIA
SOCIAL DA 

A rio-pretense Ligia 
Maura Garcia da Cos-
ta, professora da Es-
cola de Administração 
de Empresas da Fun-
dação Getúlio Vargas, 
visiting professor da 
Sorbonne de Paris, da 
Universität St. Gallen 
e da St. Petersburg 
State University ao 
lado da Primeira Dama 
do Estado de São Pau-
lo, Luciana Martin 
Garcia, esposa do go-
vernador Rodrigo Gar-
cia - ambas colegas na 
Faculdade de Direito 
São Francisco - duran-
te almoço no Palácio 
dos Bandeirantes.

Na foto com sua mulher Fabiana, o restaurateur Neto Affini que 
tem comandado com pulso firme a Churrascaria Gaúcha ao lado 
de seu pai Adalberto Affini e de suas irmãs Carol e Andréa. A 
Gaúcha anda bombando a semana inteira.

Fred Husseini com sua mãe, Evanilda do Amaral, durante almoço 
na fazenda em Paulo de Faria.

Rosy Verdi, que está residindo em Londres, chega na próxima 
quinta-feira para um mês em Sampa, antes de viajar para as 
festas de fim de ano nos Estados Unidos. Na foto com o marido, 
o coach internacional Claudio Pelizari, que permanece na Euro-
pa atendendo a compromissos profissionais. E se encontra com 
ela nos States, a partir dos Jingle Bells.

*São fortes os zum-zuns de que Rio Preto 
está prestes a ser contemplada com uma Arquidiocese a 

ser anunciada pelo Vaticano.

*Com seu habitual savoir faire, Nadalete Amo-
rim Dias,presidente do Consórcio Doce Delícia, reúne hoje 
seu grupo para um almoço de confraternização de fim de 

ano, no El Toro. É o primeiro encontro depois do isolamen-
to pela pandemia. 

*A Escola de Ballet Rosana Costa, do Automóvel 
Clube,apresenta dia 27 de novembro,às 19 horas,no Teatro 

Nelson Castro,o espetáculo “Cenas de um Tempo”,com a 
participação dos alunos.

*Thomás Mascaro e Hugo Pastel de-
vem inaugurar antes do carnaval o seu bar Rio de Janeiro,-
nas imediações do Estádio Anisio Haddad e da Avenida JK.

*Kátia Brito acaba de ser contratada para 
gerenciar o setor comercial da Radio Jovem Pan na região 

de Rio Preto – AM e FM-que, em breve, terá instalações 
comerciais disponíveis para receber clientes. 

*Muitos rio-pretenses estiveram 
assistindo ao show espetacular de Michael Bublé, do-

mingo no Alienz Park,em Sampa.E os ligados às corridas 
de Fórmula 1 estão viajando para Sampa neste finde,para 

assistir ao GP de Interlagos. 

*Uma festa de gala comemorando os 50 anos 
do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 será realizada 
amanhã,no Palácio Tangará, em Sampa,com a presença 

dos pilotos.O evento, beneficente, poderá tornar-se anual.

*João Theodoro e a mulher, Ana Carla 
Souza Theodoro, estão acabando de construir sua casa na 

Enseada Azul e pretendem reunir amigos numa grande fes-
ta de inauguração. O Natal e o réveillon também vão ser lá.

*O Automóvel Clube vai inaugurar 
com um torneio,a sua nova sala de snooker, no primeiro 

andar da sede social.

*Com o feriado nacional de 15 de novem-
bro na terça-feira,muita gente começa a esticar o finde a 

partir de sexta-feira, dia 11. A Enseada Azul vai ferver.

*Abilio Diniz, terceiro maior acionista mun-
dial do Carrefour, está namorando o Pão de Açúcar. Nego-
ciações ainda em estágio inicial entre ele e o grupo Casino 

(dono do Pão de Açúcar) acontecem já há três meses.

*Carlos Dias e Claudio Quarezemin estão 
retornando de semaninha básica em Porto de Galinhas.

*André e Maria Eugênia Abelaira Vilela, que 
hoje residem no Paraná, estiveram em Rio Preto com os fi-
lhos Cristina e Flávio e os netos. Foram conhecer o El Toro.
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Pauta de Reunião Ordinária
Conselho Municipal de Educação
10/11/2022 – Quinta-feira – 14h
Sala do Conselhos
Pauta da Reunião
1. Palavra do presidente;
2. Palavra dos membros;
3. Discussão sobre o Projeto de Lei Nº 172/2022 que cria a premiação 
“Educador Destaque” para professores e gestores da Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio na Rede Pública de 
Ensino de São José do Rio Preto e dá outras providências;
4. Encaminhamentos da Câmara de Orçamentos e Finanças.
Atenciosamente,
Vanessa Garcia Sanches
Presidente

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 039/2022
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 040/2022
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
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 503/2022 – Processo n.º 
14.231/2022
Objeto: Registro de preços para instalação de tela de alambrado com 
fornecimento de material em diversas áreas públicas do município. 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
Sessão pública realizada on line no dia 15/09/2022, sendo 
adjudicado o item à empresa vencedora: MROCHA BRASIL OBRAS 
E SERVIÇOS EIRELI (item 1), conforme proposta declarada 
vencedora. Houve manifestação de intenção de recurso pela 
empresa NOROESTE CONSTRUTORA PAULISTA EIRELI. Foi 
apresentada as contrarrazões. A pregoeira manteve a decisão 
prolatada na sessão, SUBMETENDO à autoridade superior, Sr. 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
NOTIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 623/2022 – PROCESSO 15.194/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS PARA 
CIRURGIA GERAL EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL 
– SEC. MUN. SAÚDE
NOTIFICADO: RAPHAEL GONÇALVES NICESIO ME - CNPJ nº 
22.654.814/0001-82
Notificamos a empresa RAPHAEL GONÇALVES NICESIO ME para, 
em querendo, atender ao que foi prescrito no Ofício Notificação nº 
005/2022-Diretoria de Compras e Contratos, onde lhe foi concedido 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para, caso queira, apresente o 
contraditório e a ampla defesa, nos termos do que determina o inciso 
LV, do artigo 5º da Constituição Federal. Wanderley Ap. de Souza – 
Diretor de Contratações Públicas - Presidente da CML
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA EPP
Ref. Tomada de Preços nº 11/2022 – Processo nº 11154/2022
Tendo em vista que não obstante as reiteradas cobranças realizadas, 
inclusive com notificação informal via e-mail, com promessas 
de regularização na prestação do serviço do objeto contratado, 
prestação de serviço com fornecimento de materiais para reforma/
readequação da EM Júlio de Faria e Souza Jr Unidade II (Rua 
João Batista Sonagle, 100 – Jardim das Perdizes), de acordo com 
as especificações dos serviços no certame, bem como cronograma 
físico financeiro apresentado que não foi cumprido até a presente 
data, na forma pactuada no edital licitatório e no contrato, conforme 
vistoria realizada pela equipe e Engenheiro Fiscal da Obra. 
Considerando que esse atraso na prestação do serviço poderá 
ocasionar prejuízos ao andamento da unidade escolar, prejudicando 
com isso o a manutenção do ensino aos alunos lá matriculados. De 
ordem da Secretária Municipal de Educação, fica derradeiramente 
essa empresa, NOTIFICADA a regularizar a prestação do serviço, 
bem como adequar a execução dos serviços dentro do cronograma 
físico financeiro já pactuado, frisando que o não atendimento 
desta notificação acarretará a aplicação das penalidades previstas 
contrato, entre elas a suspensão de licitar e contratar com o poder 
público, aplicação de multa, além de rescisão unilateral do contrato. 
Fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a empresa, 
em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. Fabiana Zanquetta de Azevedo – Secretária 
Municipal da Educação.
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: L M SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE MÃO DE 
OBRA EIRELI
CONTRATO PRE/0162/21
Considerando informações do Dep. de Obras quanto as reincidências 
de ausências de colaboradores nos postos de trabalho, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 
6ª, 9.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, 
e por se tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão 
contratual e penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 
05 dias úteis para apresentar defesa. A inércia e o não cumprimento 
do contrato poderão implicar no agravo da penalização. SMS 
ALDENIS BORIM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: ASLI COMERCIAL EIRELI
EMPENHOS 23834/22 E 24075/22
CONTRATADA: ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP
EMPENHOS 23796/22, 24074/22 E 23821/22
CONTRATADA: CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
EMPENHOS 23786/22 E 23803/22
CONTRATADA: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
EMPENHO 23574/22
CONTRATADA: PONTUAL COMERCIAL EIRELI 
EMPENHO 23565/22
CONTRATADA: WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS EPP
EMPENHO 23542/22
CONTRATADA: PZ CASTELLO EPP
EMPENHO 22900/22
CONTRATADA: CIRURGICA UNIAO LTDA
EMPENHO23813/22
CONTRATADA: FARMATEX DO BRASIL SA
EMPENHO 22309/22
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHOS 22830/22 E 23555/22
CONTRATADA: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA ME
EMPENHOS 23759/22, 23837/22, 23773/22, 23559/22, 23538/22 E 
23567/22
Notifico os representantes legais das contratadas, para entregarem 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento 
do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
7º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços nº 16/20; Contrato: TOP/0015/20
Contratada: RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda 
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Epp
Nos termos do art. 57, §1º da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 60 
dias o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMO – Israel 
Cestari Jr
EXTRATO 
8º Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 22/18; Contrato: COC/0016/18
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 
meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMMAU – 
Katia R. P. Casemiro
EXTRATO 
10º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 541/18; Contrato: PRE/0230/18
Contratada: WWS Services Prestadora de Serviços Ltda
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 12 
meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. SME – 
Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 29/19; Contrato: COC/0001/20
Permissionária: Valentina Aparecida Mioranci Pessoa Me
Nos termos do art. 57, II da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 
12 meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMA – 
Adilson Vedroni
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 
Dispensa De Licitação N° 28/22 
Objeto: Aquisição de caixa de instrumentais cirúrgicos para 
oftalmologia para o Hospital Municipal. 
Contratada: M&C Med Industrialização, Importação E Distribuição De 
Produtos Para A Saúde Ltda – CNPJ: 39.563.670/0001-51– Empenho 
nº 24900/22 – R$106.805,00 – Entrega Imediata.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 309/2022
ATA Nº 0880/22
CONTRATADA: ECOLUMEN SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA
OBJETO: Fornecimento de lâmpadas e reatores –Valores Unitários 
– Item 6 – R$25,00; Item 7 – R$13,99 - SMO – Israel Cestari Júnior – 
Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 599/2022
ATA Nº 0881/22
CONTRATADA: MARCO ANTONIO SILVA NETO - EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene –Valores 
Unitários – Item 5 – R$7,90; Item 6 – R$0,80; Item 9 – R$0,46 - SMAS 
– Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni– Prazo de vigência: 
12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 602/2022
ATA Nº 0882/22
CONTRATADA: RILLCLEAN COMERCIAL LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de detergente desincrustante ácido e 
desengraxante para limpeza dos veículos da Frota Municipal –
Valores Unitários – Item 2 – R$470,00; Item 3 – R$470,00 - SMA – 
Adilson Vedroni– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 631/2022
ATA Nº 0883/22
CONTRATADA: HOT BALL SPORT BAR LTDA - ME
OBJETO: Fornecimento de prestação de serviços de arbitragem para 
campeonatos e torneios de futsal –Valor Unitário – Item 1 – R$260,00 
- SMEL – Fabio Ferreira Dias Marcondes – Prazo de vigência: 12 
meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 577/2022
CONTRATO nº PRE/0234/22
CONTRATADA: FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
certificação para laboratórios de patologia clínica– Item 1 – SMS - 
Prazo de Vigência: 24 meses. Valor total: R$35.500,00
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 23672/2022
CONTRATO Nº: DPL/0065/22
CONTRATADA: MORAES E COELHO CONSEVADORA DE 
ELEVADORES LTDA ME
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva na plataforma (elevador) – SM Mulheres – Maria Cristina de 
Godoi Augusto - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$2.400,00

Secretário Municipal do Esportes e Lazer, 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. Fábio Ferreira Dias Marcondes - Secretário 
Municipal do Esportes e Lazer
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 620/2022 – Processo n.º 
15.030/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA. 
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA E IGUALDADE RACIAL. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 19/10/2022, sendo adjudicado os itens às 
empresas declaradas vencedoras:  BRASFITNESS COMÉRCIO DE 
ARTIGOS ESPORTIVOS ME ( itens 1, 3 E 4); BRAVA SUL COM. 
DE EQUIPS DE ESCRITÓRIO EIRELI ( item 11) e GO VENDAS 
ELETRÔNICAS EIRELI ( item 10). Os itens 01, 05, 06, 07, 08 e 
09 restaram fracassados. 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 – Maria Cristina de Godoi Augusto - 
Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade 
Racial
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 627/2022 – Processo n.º 
15.049/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE REPAROS, 
SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA EM 
ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS PRÉDIOS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 31/10/2022, sendo adjudicado o item à 
empresa declarada vencedora: VALDERETO ALVES DE CARVALHO  
(item 01). 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 - Secretaria 
Municipal de Educação.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 665/2022 - Processo  Licitatório 
15.542/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE BIOMBO E SUPORTE PARA AVENTAL 
PLUMBÍFERO PARA AS UNIDADES DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
IMPUGNANTE : BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
Declaro improcedente a impugnação lançada pela empresa BPMAQ 
EQUIPAMENTOS LTDA. Fica mantida a data de processamento do 
pregão da seguinte forma:  O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 09/11/2022, às 14h00min e abertura a partir das 14h02min. 
Célia Cândida Faria – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 641/2022 
– PROCESSO Nº 15.316/2022. 
Objeto: Aquisição de ar condicionado para a casa SP AFRO BRASIL 
e sede da Secretaria Municipal  da Mulher, Pessoa Com Deficiência E 
Igualdade Racial.. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 10/11/2022 às 11h30 para continuidade 
dos trabalhos – Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira. 
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 057/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM AREAS URBANAS E DE 
EXPANSÃO URBANA, COM PARCELAMNTO DE SOLO IRREGULAR 
EM NUCLEOS URBANOS INFORMAIS DE USO HABITACIONAL 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL - SEC. 
MUN. DE HABITAÇÃO - Valor estimado: R$ 103.191,32 - Prazo de 
execução: 120 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes 
contendo a habilitação e a proposta: 28/NOVEMBRO/2022 às 17:00 
horas. Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 29/
NOVEMBRO/2022 às 14:30 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
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 712/2022, 
processo 15.867/2022 objetivando Registro de Preços para aquisição 
de materiais de carpintaria, em atendimento a manutenção escolar. 
Secretaria municipal de Educação. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 25/11/2022. 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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.097 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022
DEMITE, a empregada pública municipal REGIANE FERREIRA DO 
AMARAL, Agente Comunitária de Saúde, em face da conclusão do 
Processo Administrativo instaurado pela Portaria n.º 1.014, 15 de 
junho de 2022, nos termos do inciso III, do artigo 215, por transgressão 
dos deveres funcionais previstos no caput do artigo 226, no inciso 
II do artigo 220, todos da Lei Complementar nº 05/90, alínea “i” do 
artigo 482 da CLT  e inciso I do artigo 10 da Lei Complementar nº 
413/2014, surtindo os efeitos desta data. 
PORTARIA N.º 1.036 DE 31 DE OUTUBRO DE 2022
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa 
Macedo, Cleine Zavanella Calvo Mariz  e Diego Ferreira Paulo, 
para, sob a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão 
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Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a fim de que, 
tendo em vista as intercorrências narradas no Interno nº 188/2022 da 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas e CI nº 103/2022 da Gerência 
de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, que segue anexo, o 
servidor ERIC SANDER DO CARMO, responda como incurso nas 
penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IV, IX, X e XI do artigo 
204; incisos I, IV, VI, XV e XXV do artigo 205; e incisos VI e  XIII do 
artigo 220, todos da Lei Complementar n.º 05/90; alíneas “b”, “e” e 
“f” e “h” do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); e 
inciso I, do artigo 10, da Lei Complementar nº 413/2014. O inteiro teor 
desta Portaria encontra-se a disposição do servidor público. 
PORTARIA N.º 37.119 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022
RELOTA, o(a) servidor(a) RUBENS MOREIRA VASCONCELOS, 
Motorista, da Secretaria Municipal de Comunicação Social para a 
Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade 
Racial, surtindo os efeitos desta a partir de 07 de novembro de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.130 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, LUCIANY ANGELA CASSANDRE MONTEIRO para 
substituir o(a) servidor(a) FABIANO FERNANDES DAN – ocupante 
da função de confiança gratificada – ASSESSOR CHEFE DE 
GABINETE DO PROCURADOR GERAL – FG.103.8, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de férias, de 16/11/2022 a 25/11/2022.
LUÍS ROBERTO THIESI
Procurador-Geral do Município

DECRETO Nº 19.336
DE 8 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 7º 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$ 2.225.044,00 (dois milhões, 
duzentos e vinte e cinco mil e quarenta e quatro reais), para reforço 
das dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 158 ---------------------------------R$ 50.000,00
Programa 03 – Implementação do SUAS
04.002.08.244.0003.2.043.339039.05 – Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 149 ---------------------------------R$ 50.000,00
Programa 03 – Implementação do SUAS
04.002.08.244.0003.2.043.339030.05 – Material de Consumo
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
Ficha 594 ---------------------------------R$ 150.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento Econômico e Fomento do Turismo
14.002.23.695.0016.2.001.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 596 ---------------------------------R$ 8.000,00
Programa 15 – Políticas para o Desenvolvimento das Artes, da 
Cultura e da Economia Criativa
15.001.13.392.0015.1.010.339036.01 – Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Física
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 597 ---------------------------------R$ 42.000,00
Programa 15 – Políticas para o Desenvolvimento das Artes, da 
Cultura e da Economia Criativa
15.001.13.392.0015.1.010.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 601 ---------------------------------R$ 3.000,00
Programa 15 – Políticas para o Desenvolvimento das Artes, da 
Cultura e da Economia Criativa
15.001.13.392.0015.2.003.339030.01 – Material de Consumo
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 603 ---------------------------------R$ 18.644,00
Programa 15 – Políticas para o Desenvolvimento das Artes, da 
Cultura e da Economia Criativa
15.001.13.392.0015.2.003.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 672 ---------------------------------R$ 1.650.000,00
Programa 12 – Gestão de Serviços Gerais
19.001.15.452.0012.2.028.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica
IX – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS - PROCON
Ficha 052 ---------------------------------R$ 1.400,00
Programa 33 – Proteção e Defesa do Consumidor
01.008.14.422.0033.2.029.449052.01 – Equipamentos e Material 
Permanente
X – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA E IGUALDADE RACIAL
Ficha 679 ---------------------------------R$ 10.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e 
Cidadania
20.001.08.244.0021.2.055.339139.01 – Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA E IGUALDADE RACIAL
Ficha 681 ---------------------------------R$ 242.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e 
Cidadania
20.001.08.244.0021.2.055.449051.01 – Obras e Instalações
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata 
o artigo 1º decorrem da anulação parcial do saldo das dotações 
orçamentárias a seguir descritas, nos termos do que dispõe o inciso 
III do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 143 ---------------------------------R$ 100.000,00
Programa 03 – Implementação do SUAS
04.002.08.244.0003.2.017.449052.05 – Equipamentos e Material 
Permanente
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 085 ---------------------------------R$ 1.865.000,00
Programa 02 – Suporte Administrativo
02.001.04.122.0002.2.004.319011.01 – Vencimentos e Vantagens 
Fixas – Pessoal Civil
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 598 ---------------------------------R$ 6.000,00
Programa 15 – Políticas para o Desenvolvimento das Artes, da 
Cultura e da Economia Criativa
15.001.13.392.0015.1.011.339031.01 – Premiações
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 607 ---------------------------------R$ 644,00
Programa 15 – Políticas para o Desenvolvimento das Artes, da 
Cultura e da Economia Criativa
15.001.13.392.0015.2.003.449052.01 – Equipamentos e Material 
Permanente
V – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS - PROCON
Ficha 045 ---------------------------------R$ 1.400,00
Programa 033 – Proteção e Defesa do Consumidor
01.008.14.422.0033.2.029.339014.01 – Diárias - Civil
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA E IGUALDADE RACIAL
Ficha 675 ---------------------------------R$ 10.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e 
Cidadania
20.001.08.244.0021.2.055.339030.01 – Material de Consumo
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VII – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA E IGUALDADE RACIAL
Ficha 677 ---------------------------------R$ 148.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e 
Cidadania
20.001.08.244.0021.2.055.339039.01 – Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA E IGUALDADE RACIAL
Ficha 682 ---------------------------------R$ 94.000,00
Programa 21 – Políticas Públicas para Garantia de Direitos e 
Cidadania
20.001.08.244.0021.2.055.449052.01 – Equipamentos e Material 
Permanente
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”, 8 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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 35/2022 – SMA
FICAM os candidatos abaixo elencados, habilitados no 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 05/2019, para preenchimento 
dos cargos de Auditor Fiscal Tributário Municipal e Engenheiro 
Civil, devido à desistências dos candidatos convocados em Edital 
anterior, cientificados que terão 30 (trinta) dias corridos, a partir 
da publicação deste, para apresentarem toda documentação 
exigida no Edital do Concurso conforme relação de documentos 
adiante elencados, de forma que a Administração Pública possa 
aferir o preenchimento de todas as  condições para posterior 
nomeação.
Se os candidatos não entregarem toda a documentação exigida 
dentro do prazo estabelecido na Coordenadoria de Pessoal da 
Secretaria Municipal de Administração, localizada na Av. Alberto 
Andaló, n.º 3030, 3º andar do Paço Municipal, decairão do direito 
à nomeação.
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:
Apresentar os documentos na ordem da relação e originais para 
atestar a autenticidade:
1) 01 (uma) foto 3x4 recente (conf. item 14.3 do Edital Normativo);
2) Currículo;
3) Carteira de Identidade – R.G. (cópia) Não será aceita a CNH;
4) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia);
5) Comprovante de endereço (cópia);
6) Carteira Profissional – 01 cópia das páginas onde constam a foto, 
os dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, 
FGTS e Anotações Gerais, sempre copiando a próxima folha em 
branco (de todas as Carteiras de Trabalho) e Declarações de 
órgãos públicos (ref. Registros de Trabalho exercidos anteriormente, 
se houver) ou print da Carteira Profissional Digital – Acessar: www.
gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital;
7) PIS/PASEP - Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao 
Banco do Brasil, solicitar que sejam feitas as pesquisas do PIS 
e do PASEP atualizadas, (apresentar os documentos que serão 
fornecidos pelos dois bancos, mesmo não constando número 
de inscrição);
8) Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;
9) Certificado de Reservista (cópia);
10) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia);
11) Consulta efetuada no site do eSocial: consultacadastral.inss.gov.
br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste pendência no resultado 
da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser sanada, conforme 
campo “orientação”, até a entrega da documentação.
12) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos 
e dos maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando 
universidade e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia);
13) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia);
14) Comprovar os requisitos exigidos para o exercício do cargo, 
elencados no Quadro do item 2.1, Capítulo 2 do Edital Normativo 
(cópia); 
15) Pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no site do 
Tribunal de Contas (www.tce.sp.gov.br/siscaanet) para a verificação 
de acúmulos.
Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem 
ativos e que não constem a Data da Demissão/Exoneração nas 
respectivas pesquisas, apresentar a publicação da exoneração ou 
documento comprobatório do desligamento;
16) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com 
a devida qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e 
declarando sob as penas da lei:
16.1) Declaração de possuir ou não cargo, emprego ou função 
pública, de acordo com a Constituição Federal (em caso positivo, 
juntar documento comprobatório); 
16.2) Declaração de possuir ou não vínculo privado (em caso positivo, 
apresentar também a Declaração de horário da empresa);
16.3) Declaração de não ter sido demitido(a) do serviço público 
Federal, Estadual ou Municipal em consequência de Processo 
Administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público);
16.4) Declaração de Bens e Valores que constituem seu patrimônio 
ou cópia completa da última Declaração do Imposto de Renda com 
Recibo de Entrega;
16.5) Declaração de ser ou não beneficiário(a) de aposentadoria 
pública, em caso positivo, apresentar comprovante;
16.6) Declaração da(s) cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 
(cinco) anos;
17) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos 
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas pelos 
órgãos competentes dos Estados onde reside e residiu no período 
de abrangência. Em caso positivo, apresentar a Certidão de Objeto 
e pé.
Obs: Podem ser expedidas via Internet: 
17.1) Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar 
Secretaria de Segurança Pública);
17.2) Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na 
obtenção da Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão 
competente).
18) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual - das 
cidades onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados 
onde reside e residiu no período de abrangência. Em caso positivo, 
apresentar Certidão de Objeto e pé.
Obs: Endereço dos órgãos competentes em São José do Rio Preto 
- SP: 
18.1) Estadual: emissão via internet, em todo Estado de São Paulo, 
no endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão 
de Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitas de 
Execuções Criminais - Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 
3036 – Centro. 
Caso o nome consultado tenha data de nascimento anterior a 
01/01/1969: 
Deverá encaminhar o protocolo do pedido, junto do RG, ao e-mail: 
riopreto@tjsp.jus.br;
18.2) Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.
jus.br - Justiça Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – 
Chácara Municipal.

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

Clas Nome

22 Já convocado pela lista especial de Candidato com 
Deficiência

23 DANIEL AMORIM BAYAO

ENGENHEIRO CIVIL – LC 593/19 
Clas Nome
32 KARINY VEIGA NERI
33 ROMULO MOTA TEIXEIRA
34 RAFAEL GOMES DA SILVA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
Prazo para protocolo da documentação:
Edital de Convocação: 35/2022         Publicado: 09/11/2022           
Término: 09/12/2022
O atendimento para entrega da documentação para nomeação e 
posse será feito somente mediante agendamento na Coordenadoria 
de Pessoal pelo Telefone (17) 3203-1337;
Desde que estejam todos os documentos prontos, poderão ser 
entregues a qualquer momento, dentro do prazo estipulado, 
observado o disposto no item anterior.
São José do Rio Preto, 08 de novembro de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 36/2022 – SMA
FICAM os candidatos abaixo elencados, habilitados no CONCURSO 
PÚBLICO - EDITAL N.º 04/2019, para preenchimento do cargo de 
Agente Administrativo, devido a exoneração, desistências e não 
comparecimentos de candidatos convocados em Edital anterior, 
cientificados que terão 30 (trinta) dias corridos, a partir da publicação 
deste, para apresentarem toda documentação exigida no Edital do 
Concurso conforme relação de documentos adiante elencados, de 
forma que a Administração Pública possa aferir o preenchimento de 
todas as condições para posterior nomeação.
Se os candidatos não entregarem toda a documentação exigida 
dentro do prazo estabelecido na Coordenadoria de Pessoal da 
Secretaria Municipal de Administração, localizada na Av. Alberto 
Andaló, n.º 3030, 3º andar do Paço Municipal, decairão do direito à 
nomeação.
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:
Apresentar os documentos na ordem da relação e originais para 
atestar a autenticidade:
1) 01 (uma) foto 3x4 recente (conf. item 11.3 do Edital Normativo);
2) Currículo;
3) Carteira de Identidade – R.G. (cópia) Não será aceita a CNH;
4) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia);
5) Comprovante de endereço (cópia);
6) Carteira Profissional – 01 cópia das páginas onde constam a foto, 
os dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, 
FGTS e Anotações Gerais, sempre copiando a próxima folha em 
branco (de todas as Carteiras de Trabalho) e Declarações de 
órgãos públicos (ref. Registros de Trabalho exercidos anteriormente, 
se houver); ou print da Carteira Profissional Digital – Acessar: www.
gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital;
7) PIS/PASEP - Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao 
Banco do Brasil, solicitar que sejam feitas as pesquisas do PIS 
e do PASEP atualizadas, (apresentar os documentos que serão 
fornecidos pelos dois bancos, mesmo não constando número 
de inscrição);
8) Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;
9) Certificado de Reservista (cópia);
10) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia);
11) Consulta efetuada no site do eSocial: consultacadastral.inss.gov.
br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste pendência no resultado 
da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser sanada, conforme 
campo “orientação”, até a entrega da documentação.
12) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos 
e dos maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando 
universidade e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia);
13) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia);
14) Comprovar os requisitos exigidos para o exercício do cargo, 
elencados no Quadro do item 2.1, Capítulo 2 do Edital Normativo: 
Ensino Médio completo, reconhecido por órgão competente (cópia); 
15) Pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no site do 
Tribunal de Contas (www.tce.sp.gov.br/siscaanet) para a verificação 
de acúmulos.
Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem 
ativos e que não constem a Data da Demissão/Exoneração nas 
respectivas pesquisas, apresentar a publicação da exoneração ou 
documento comprobatório do desligamento;
16) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com 
a devida qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e 
declarando sob as penas da lei:
16.1) Declaração de que não possui cargo, emprego ou função 
pública, de acordo com a Constituição Federal; 
16.2) Declaração de possuir ou não vínculo privado (em caso positivo, 
apresentar também a Declaração de horário da empresa);
16.3) Declaração de não ter sido demitido(a) do serviço público 
Federal, Estadual ou Municipal em consequência de Processo 
Administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público);
16.4) Declaração de Bens e Valores que constituem seu patrimônio 
ou cópia completa da última Declaração do Imposto de Renda com 
Recibo de Entrega;
16.5) Declaração de não ser beneficiário(a) de aposentadoria pública;
16.6) Declaração da(s) cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 
(cinco) anos;
17) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos 
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas pelos 
órgãos competentes dos Estados onde reside e residiu no período 
de abrangência. Em caso positivo, apresentar a Certidão de Objeto 
e pé.
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Obs: Podem ser expedidas via Internet: 
17.1) Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar 
Secretaria de Segurança Pública);
17.2) Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na 
obtenção da Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão 
competente).
18) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual - das 
cidades onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados 
onde reside e residiu no período de abrangência. Em caso positivo, 
apresentar Certidão de Objeto e pé.
Obs: Endereço dos órgãos competentes em São José do Rio Preto 
- SP: 
18.1) Estadual: emissão via internet, em todo Estado de São Paulo, 
no endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão 
de Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitas de 
Execuções Criminais - Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 
3036 – Centro. 
Caso o nome consultado tenha data de nascimento anterior a 
01/01/1969: 
Deverá encaminhar o protocolo do pedido, junto do RG, ao e-mail: 
riopreto@tjsp.jus.br;
18.2) Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.
jus.br - Justiça Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – 
Chácara Municipal.
19) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido de RG, CPF e comprovante 
de endereço no nome do(a) convocado(a) (originais e cópias) e 
também documento referente à abertura de conta, que deverá 
retirado no SEESMT, para abertura de Conta Salário vinculada ao 
CNPJ da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Apresentar 
cópia do comprovante de abertura da conta salário constando 
CPF e CNPJ desta Prefeitura;
20) Acessar: https://www.riopreto.sp.gov.br/concursos, imprimir e 
preencher:
Formulário de Dados Cadastrais e a Autodeclaração de Raça – 
Apresentar no ato de entrega da documentação e
Formulário de Anamnese - Levar no Exame Médico Admissional, 
juntamente com a Carteira de vacinação (cópia). 
A  realização  do  Exame Médico deverá  ser dentro do prazo 
estipulado neste Edital e seu agendamento através do link 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/?apl=AGENDAMENTOS_
SERVICOS&chave=2094 ou pelo Aplicativo oficial da Prefeitura de 
São José do Rio Preto (Prefeitura de Rio Preto), disponível nas 
lojas de aplicativos.
Para os candidatos com deficiência, apresentar documentação 
conforme item 5.16.1 (Para o exame médico, o candidato com 
deficiência deverá apresentar documento de identidade original 
e Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo 
de até 12 (doze) meses anteriores à referida avaliação, atestando 
a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
– CID, a provável causa da deficiência, contendo a assinatura e o 
carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão, 
bem como apresentar os exames necessários para comprovação da 
deficiência declarada). Local do Exame Médico: SEESMT, Av. Alberto 
Andaló, 3030, térreo do Paço Municipal, tel.: (17) 3203-1128
21) Outros documentos que a PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO julgar necessários.
OBS.:  NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS.
CANDIDATOS CONVOCADOS:
AGENTE ADMINISTRATIVO – LC 593/19 

Clas Nome

431 KAROLINI ESCOBAR DE SOUZA

432 NICOLE CASTRO SCHETTINI

433 IZABEL DE CASSIA SOARES

 AGENTE ADMINISTRATIVO – LC 693/22 
Clas Nome

434 GISELE CRISTINA FERREIRA

435 ROSEMEIRE MOREIRA

436 DANIEL REDIGOLO PICHININ

437 BRUNO DA SILVA

438 DANIELLE ALMEIDA DE PAES

439 ANGELO APARECIDO SILVA TOGNON

440 LUCIANO CESAR CASALE

441 ANA HELOISA DE SOUZA CASTRO

442 JESSICA GABRIELA NOVELLI ALONSO

443 MARIANA BORTULUZZO DA SILVA

444 BEATRIZ APARECIDA LOPES

445 FABIANA SIQUEIRA DA SILVA

446 ANA CRISTINA AGUERA

447 JENIFFER PACHECO SOUZA

448 MARJORY DEL VECCHIO DOS SANTOS

449 ALEXANDRE AOKE

450 ALINE DE PAULA GONALVES

451 DHANDARA BARCA QUEIROZ TEIXEIRA

452 FELIPE DA CUNHA FERREIRA

453 BRUNA CAETANO TORRES

454 MAYKON NUNES NANTES

455 CAMILA MARQUES BOTTOS

456 ROSANE DA COSTA ALVES FERREIRA

457 ALESSANDRO AUGUSTO FUJINO CASTRO

458 DEBORAH EMI YAMAMOTO

459 AMADOR SAMPAIO JUNIOR

460 ARTUR GALEV DE OLIVEIRA MORAES

461 VINICIUS SUZUKI SOUTO

462 LEANDRO CARLOS BATISTA

463 SAMUEL FERREIRA DA SILVEIRA

464 JAQUELINE RIBEIRO BORGES GUELLE

465 GABRIELA CRESTANI

466 TAMIRES TEIXEIRA DOS SANTOS

467 EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA

468 MATHEUS DE JESUS DA SILVEIRA

469 FELIPE MIGUEL LAUAND

470 MARIZA APARECIDA VAZ MARZARI

471 ANALUCIA MACHADO MINE

472
Já convocado pela lista especial de Candidato com 
Deficiência

08 08 09 15

473 BRUNO GOMES

474 ANDREIA REIS DE ALMEIDA GALORO OLIVEIRA

475 INAYARA LUIZA CARFAN

476 JULIANA COQUEIRO AMARAL BIANCALANA

477 KELLY PATRICIA DA SILVA BELVES DA SILVA

478 ALINE AKEMI UEMURA

479
Já convocado pela lista especial de Candidato com 
Deficiência

480 WAGNER HENRIQUE DE REZENDE

481 ALEXANDRE PAGOTTO FAVA

482 PAULO ALEIXO FERNANDES

483 LUIZA SOUZA RIBEIRO

484 YASMIN FERRARESE SILVA

485 LUANA DESIREE BATAGLIA

486 NILO DO NASCIMENTO VECCHINI

487 LETICIA DELLA JUSTINA

488 ANDREA DA SILVA BARBOSA

489 JONATHAN APARECIDO REIS NAGY

490 JESSICA ADRIANA FALVO DINARDO

491 MARILIA GATO MARIM

492 GABRIEL MACHADO TORRES ROJAS

493 GUSTAVO OLIVEIRA CAMARGO

494 ADRIELLY APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

495 EMILY SARTORI TIMOTEO

496 DAYONARA OLIVEIRA DE ANDRADE

497 ANNA CAROLINA FERNANDES MELO

498 MATHEUS AUGUSTO BESSELLI PRATES

499 ANA PAULA SANCHES

500 GIOVANA PAZ BORGES SOARES

501 NATALIA SOUZA GARCIA

502 ANA LETICIA SEVERI CUGINOTTI

503 MARINA CARRARA DIAS

504 JESSICA SOUZA DOS SANTOS CARNEIRO

505 VITORIA CORTIZO

506 PATRICIA AGUIAR SILVA

507 EDUARDA CRISTINA ANTUNES FERNANDES

508 GUILHERME DOS SANTOS ANDRADE

509 LUIZ CARLOS PERICO

510 BEATRIZ DE SOUZA ROSSI

511 MARIA CECILIA BARIANI HADDAD

512 CLAUDIA REGINA PADILHA RISSATO

513 CAIO RAMOS RESENDE

514 ALESSANDRA MAURA PIGINI

515 ANTONIO MARCOS BARIANI

516 JANE CLAUDIA DE SOUZA

517 SIMONE BARBOSA MIRANDA

518 ANA CAROLINA FERREIRA

519 MILENE ROCHA RIBEIRO

520 LUIS FERNANDO SIQUEIRA SILVA

521 ARNOR AGRELI FERREIRA

522 AMILTON DA SILVA SOUZA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
Prazo para protocolo da documentação:
Edital de Convocação: 36/2022         Publicado: 09/11/2022           
Término: 09/12/2022
O atendimento para entrega da documentação para nomeação e 
posse será feito somente mediante agendamento na Coordenadoria 
de Pessoal pelo Telefone (17) 3203-1337;
Desde que estejam todos os documentos prontos, poderão ser 
entregues a qualquer momento, dentro do prazo estipulado, 
observado o disposto no item anterior.
São José do Rio Preto, 08 de novembro de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0553-2022 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “SOLICITA O ESPAÇO DO AVIÃO 
LOCALIZADO NO LAGO 2 PARA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA 
CRIATIVA: DESPERTAR EM DANÇA NO DIA 13/11/2022 ÀS 09H00.”, 
Protocolo: 2022000317966, a pedido de VANESSA APARECIDA 
CORNELIO DA SILVA, CPF: CPF nº 028.597.806-37, localizada na 
R SALDANHA MARINHO, 839 INDUSTRIAL - PQ. - 15025-090 - SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO / SP, foi emitido o Ofício 0553 IFP/SMAURB, 
em 27 de Outubro de 2022, assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas 
Edson Francisco da Silva Júnior e Katia Regina Penteado Casemiro, 
Secretária Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, informando 
que nada temos a opor quanto ao uso e a execução de som e 
música no evento denominado "OFICINA CRIATIVA: DESPERTAR 
EM DANÇA", a ser realizado no dia 13 de novembro de 2022, 
na Av. Lino José de Seixas, s/nº - ao lado do “Avião” no Lago 
do II do Parque da Represa Municipal, sob responsabilidade de 
VANESSA APARECIDA CORNELIO DA SILVA, portadora do CPF nº 
028.597.806-37, RG nº 54307682-9/SSP-SP, contato 17-98201-7200, 
com início as 09:00 horas, desde que respeitadas a exigências das 
legislações a seguir elencadas: Lei Complementar nº 650/2021, no 
que se refere à perturbação do sossego público; Lei Complementar 
nº 217/2005, que regra a execução de som e música: Art. 1º, § 2º 
– É proibida a execução de música por radiodifusão, ao vivo, ou 
por qualquer outro meio, em calçadas e recuos; Norma ABNT/NBR 
10.151:2019: quanto aos limites estabelecidos na execução de som e 
música; Armazenamento, depósito e destinação correta dos resíduos 
gerados, conforme a Lei Complementar nº 650/2021, Lei Municipal 
nº 6499/1996. Não obstruir a passagem de pedestres, conforme 
Lei Complementar nº 650/2021 e Leis Municipais nºs 7176/1998 e 
8973/2003; Responder por si e por terceiros pelos eventuais danos e 
prejuízos às instalações e acessórios que pertençam ou integrem o 
bem ou patrimônio público, e ficam obrigados a, imediatamente após 
o término do evento, proceder à limpeza da área pública utilizada, 
incluindo-se nesta obrigação a limpeza dos bens privados localizados 
em seu entorno, no raio de 100 metros , conforme lei complementar nº 
650/2021 e o disposto na emenda nº 47, da lei orgânica do município, 

e do decreto nº 16779/2013. Não afixar nenhum tipo de objeto nos 
mobiliários públicos e/ou árvores, conforme as Leis Municipais nºs 
10219/2008 e 13031/2018; Caso haja necessidade de utilização 
de energia elétrica, deverá ser solicitado à Secretaria Municipal de 
Obras, ao Departamento de Elétrica, a pertinente autorização. Neste 
sentido, a autorização do uso, da circulação e permanência nas vias 
públicas deverá ser solicitada à Secretaria Municipal de Trânsito 
Transporte e Segurança. Outrossim, em virtude de preocupação 
com a salubridade dos munícipes em função ao risco da patologia, 
denominada "Febre Maculosa", advertimos e orientamos que os 
participantes do evento não mantenham contato com o gramado e/
ou partes de terra que margeiam os Lagos da Represa, no intuito de 
salvaguardarem à saúde dos presentes de qualquer exposição ao 
agente causador(carrapato). Ainda, orienta-se solicitar Autorização 
dos Órgãos de Segurança Pública, particularmente, Guarda Civil 
Municipal e Polícia Militar. Importante pontuar que, a autorização 
dessa Secretaria está condicionada, principalmente, ao Alvará 
de Funcionamento junto a Secretaria Municipal da Fazenda, se 
necessário, e das demais Secretarias, tais como: Esporte, Cultura, 
Saúde, Educação. Publica-se o referido Ofício, ressaltando-se que o 
mesmo foi enviado via e-mail para o (a) responsável do requerimento 
na data de 01/11/2022, sem confirmação de recebimento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE COMPARECIMENTO Nº 11/2022
Resolução SME nº 023/2021
Aos servidores classificados e interessados para Coordenador 
Pedagógico, no processo de substituições nos impedimentos legais 
e temporários dos Especialistas de Educação da Rede Municipal de 
Ensino do Município de São José do Rio Preto, conforme Resolução 
SME nº 023/2021, de classificação de 77 a 93 e, caso não haja 
interessados, retornará ao início da lista de classificação, para 
comparecerem no dia 10 de novembro de 2022, às 18 horas, no 
auditório da Secretaria Municipal de Educação, para sessão de 
atribuição da função de:
Coordenador Pedagógico:
EM Sítio do Pica Pau Amarelo – de 16/11/2022 a 26/12/2022.
São José do Rio Preto, 08 de novembro de 2022.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Casa de Repouso RJ Castelo Residencia Assistida para Idoso
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento Multa da Vigilância Sanitária, (div 72) 
vencimento em 04/02/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-
7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “desconhecido”, na data 
28/10/2022
São José do Rio Preto, 8 de novembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Clinica Terapeutica Federalli LTDA/Andressa Roberta Brianti 
Pimenta
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento Multa da Vigilância Sanitária, (div 33) 
vencimento em 09/02/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-
7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “desconhecido”, na data 
25/10/2022
São José do Rio Preto, 8 de novembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Colbert Molina Araujo
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento de Auto de Infração Covid (div 458) 
vencimento em 17/01/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-
7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “Não Procurado”, na data  
05,07,11/10/2022
São José do Rio Preto, 8 de novembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Condominio Edificio Le Baron
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento de Auto de Infração Posturas Fazendária, 
(div 379) vencimento em 15/09/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-
7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “endereço insuficiente”, na 
data 11/10/2022
São José do Rio Preto, 8 de novembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Instituto Espirita Nosso Lar
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento Diferença de IPTU Apurado (div 27) 
vencimento em 20/10/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para 
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evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo 
de “Imóvel Vazio”, na data  16/09/2022.
São José do Rio Preto, 8 de novembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
M Ribeiro De Oliveira Bar
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento Multa do 
Comércio (div 31) vencimento em 12/09/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, 
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo 
de “ Não Procurado”, na data  30/09/2022 e 04/06/10/2022
São José do Rio Preto, 8 de novembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

Secretaria Municipal de Saúde/ Vigilância Ambiental
Fica ciente o Sr. LUIZ FERNANDO DA SILVA, que foi emitido o Auto de notificação
SEM NÚMERO “in loco”, referente ao imóvel sito à Rua Joaquim Pinheiro de Castro nº1470,
Nosso Senhor do Bonfim, CEP: 15.084-190, São José do Rio Preto – SP. Publica-se a referida Notificação, 
a fim de aplicação da Lei Municipal n. º 13.428 de 26/02/2020.
Fica ciente o Sr. LUIZ FERNANDO DA SILVA, que foi emitido o Auto de notificação
147/2022, referente ao imóvel sito à Rua Joaquim Pinheiro de Castro nº1470, Nosso Senhor do Bonfim, 
CEP: 15.084-190, São José do Rio Preto – SP. Publica-se a referida Notificação, a fim de aplicação da 
Lei Municipal n. º 13.428 de 26/02/2020. Uma vez que ocorreu a devolução da missiva, acusando “NÃO 
PROCURADO”, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o n. º de registro do objeto do AR: 
BR 79333418 9 BR.
Fica ciente a Sra. GERMANA DE JESUS OLIVEIRA, que foi emitido o Auto de notificação
N°131/2022, referente ao imóvel sito à Rua Joaquim Pinheiro de Castro nº1470, Nosso Senhor do Bonfim, 
CEP: 15.084-190, São José do Rio Preto - SP. Publica-se a referida Notificação, a fim de aplicação da 
Lei Municipal n.° 13.428 de 26/02/2020, uma vez que ocorreu a devolução damissiva, acusando “NÃO 
PROCURADO”, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o n. º de registro do objeto do AR: 
BR 79334815 7 BR.

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000256498 01155/22 CENTRO TERAPÊUTICO NOVO 
TEMPO LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2321

2022000040509 00123/22 DIGITAL VET RADIODIAGNÓSTICO 
VETERINÁRIO LTDA EPP

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2319

2022000113361 00320/22 NITI ODONTOLOGIA LTDA LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2320

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2018000202367 01425/18 MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

2018000199821 01419/18 UPA SANTO ANTÔNIO - UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

PROTOCOLO RAZÃO SOCIAL

2022000302057 DROGARIA PLE LTDA

EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Karina Elias de Souza
       São José do Rio Preto, 09 de Novembro de 2022.

Coordenadora da Vigilância Sanitária

EDITAL DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
TERMO

TRM - P - H 000311

EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  INDEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

                               
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
LOTEAMENTO BOSQUE DOS IPÊS I – GUAPIAÇU 

 
Pela Promessa Particular de Venda e Compra de Lote Urbano e Outras Avenças, celebrado com a firma loteadora 

SPE NUNES FERREIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 18.085.664/0001-66, com 
sede na Rua Moras, 431, Vila Madalena em São Paulo - SP, e com a firma desenvolvedora 1007 BOSQUE DOS IPÊS 1 
GUAPIAÇU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 20.296.194/0001-21, com sede na 
avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira nº 2000, Loja 01 a 04 Torre “A”, Sala D-7 em São Jose Do Rio 
Preto/SP; 

- em 19 de janeiro de 2022, com PAULO RICARDO DA SILVA, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 
43026283-8 SSP/SP e CPF nº 358.968.458-55, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com JOSILAINE 
MARIA DO NASCIMENTO SILVA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 48191909-0 SSP/SP e CPF n° 
428.117.688-82, que residiam na Rua Projetada B, nº 176, Lot Monte Castelo, na cidade de Guapiaçu - SP, CEP 15110-
000, se comprometeram a adquirir o lote 01, da quadra A; 

- em 28 de dezembro de 2020, com ELIEL LOPES DOS SANTOS SILVA, brasileiro, portador da cédula de identidade 
RG nº 494168791 SSP/SP e CPF nº 401.180.168-22, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com JOSEANE 
AQUINO DE MELO SILVA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 48128677-9 SSP/SP e CPF n° 
415.777.098-61, que residiam na Rua Projetada E, nº 99, Lot Monte Castelo, na cidade de Guapiaçu - SP, CEP 15110-
000, se comprometeram a adquirir o lote 13, da quadra E; 

- em 25 de fevereiro de 2021, com JONAS JOSE PERES, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG 
nº 34139814-7 SSP/SP e CPF nº 340.014.748-67, que residia na Rua Valdemar T dos Santos, nº 314, C/2, Cid Kemel, na 
cidade de São Paulo/SP, CEP 08130-095, se comprometeu a adquirir o lote 09 da quadra J; 

 
- em 18 de janeiro de 2021, com HENRIQUE DOMINGUES DA SILVA, brasileiro, portador da cédula de identidade 

RG nº 55091235-6 SSP/SP e CPF nº 453.837.988-38, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com ANGELICA 
APARECIDA GOMES RIBEIRO SILVA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 54306159-0 SSP/SP e CPF 
nº 430.268.288-40, que residiam na Estancia Crt 074b, nº 619, Ch 1 Mod D, São Paulo, na cidade de Guapiaçu/SP, CEP 
15110-000, se comprometeram a adquirir o lote 39 da quadra J; 

 
- em 25 de janeiro de 2021, com DANATIELI RODRIGUES, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade 

RG nº 533199591 SSP/SP e CPF nº 439.033.438-70, que residia na Rua Olimpo Costa, nº 00024, Residencial São Marcos, 
na cidade de Guapiaçu/SP, CEP: 15110-000, se comprometeram a adquirir o lote 04 da quadra S; do loteamento BOSQUE 
DOS IPÊS I - GUAPIAÇU sito em Guapiaçu-SP, objeto do R.003/174.269 do 1º Registro de Imóveis da Comarca de São 
José do Rio Preto, sendo que todos os compromissários retros referidos atualmente se encontram em lugar ignorado. 

 
O preço dos lotes e condições de pagamento a prazo foram perfeitamente estabelecidos no referido contrato. 
Ocorre, entretanto, que o(s) notificado(s) não está(ão) cumprindo fielmente o contrato, como é de rigor, encontrando-

se em atraso com a liquidação das seguintes prestações, a saber: 
 
I. PAULO RICARDO DA SILVA, com 11 parcelas do plano de pagamento (02/2022 a 10/2022), mais os 

correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 6.685,17; 

II. ELIEL LOPES DOS SANTOS SILVA, com 11 parcelas do plano de pagamento (02/2022 a 10/202), mais os 
correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 4.511,42; 

III. JONAS JOSE PERES, com 12 parcelas do plano de pagamento (01/2022 a 10/2022), mais os correspondentes 
acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um débito de R$ 
6.501,40; 

IV. HENRIQUE DOMINGUES DA SILVA, com 18 parcelas do plano de pagamento (09/2021 a 10/2022), mais os 
correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 8.910,77; 

V. DANATIEL RODRIGUES, com 4 parcelas de plano de pagamento (07/2022 a 10/2022), mais os correspondentes 
acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um débito de R$ 
2.306,81; 

Nestas condições ficam os senhores(as) supramencionados NOTIFICADO(S) de que o não pagamento do débito 
supra, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente edital, acrescido das prestações que se vencerem 
no referido prazo, além dos juros complementares e das despesas desta notificação e respectivo edital, implicará na 
rescisão automática do contrato, nos termos do que dispõe a cláusula 8ª do contrato e o art. 32 da Lei 6.766, de 19/12/79. 

 
D4Sign bc21aaa6-d767-4a91-bc64-0cfa497cfb2f - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

                               
 

Na hipótese de não purgação da mora, com a consequente rescisão automática do contrato, ficam desde já 
cientificados os notificados de que deverão entrar em contato com o departamento de contratos, pelo telefone/WhatsApp 
(17) 3354-1500, para verificação e recebimento de eventual valor de restituição parcial de parcelas pagas. 

Guapiaçu - SP, 31 de outubro de 2022 

SPE NUNES FERREIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. 
 

1007 BOSQUE DOS IPÊS GUAPIAÇU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. 
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Na hipótese de não purgação da mora, com a consequente rescisão automática do contrato, ficam desde já 
cientificados os notificados de que deverão entrar em contato com o departamento de contratos, pelo telefone/WhatsApp 
(17) 3354-1500, para verificação e recebimento de eventual valor de restituição parcial de parcelas pagas. 

Guapiaçu - SP, 31 de outubro de 2022 

SPE NUNES FERREIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. 
 

1007 BOSQUE DOS IPÊS GUAPIAÇU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. 
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GOVERNO DE MONTE 
APRAZÍVEL-SP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 
85/2022
P R O C E S S O 
A D M I N I S T R A T I V O : 
128/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 
55/2022
OBJETO: Contratação de 
empresa para prestação 
de serviços de controle de 
acessos e vigias aos próprios 
e espaços públicos.
Data da realização 
da Sessão Pública: 
25/11/2022
Horário: 15h30min.
Local da Abertura dos 
envelopes: Prefeitura de 
Monte Aprazível - Setor 
Municipal de Licitação, 
localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá 
ser acessado através do 
site www.monteaprazivel.
sp.gov.br
Fundamentação legal: 
Leis Federais: 8.666/93 e 
10.520/02.

Monte Aprazível, 08 de 
novembro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – 
Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – 
Pregoeiro Oficial.

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

EDITAIS DE PROCLAMAS – 
Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, 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:

MELQUISEDEC CLARO 
FERREIRA e RAFAELA LAI-
LA RODRIGUES DE SOU-
ZA, sendo ELE filho de JOSÉ 
EUSTAQUIO FERREIRA e de 
ANTONIA GELCILAS CLARO 
BERNARDO FERREIRA e ELA 
filha de RICARDO CORRÊA DE 
SOUZA e de CLAUDIA RODRI-
GUES DA SILVA; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum im-
pedimento, oponha-o em Car-
tório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 08/11/2022

Proclamas


