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Se o próximo boletim epidemiológico estadual indicar aumento de internações em UTI devido à doença, uso de máscara em locais fechados pode voltar a ser obrigatório

SP pode 
retomar uso 
obrigatório 

de máscaras 
POLÍTICA  Pág.3

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Aumento para 23 cadeiras 
na Câmara entra em debate 

Entidades e população de 
Rio Preto opinaram sobre 
aumento de mais seis ve-
readores na Câmara Mu-
nicipal a partir de 2025. O 

presidente do Legislativo, 
Pedro Roberto Gomes (Pa-
triota), marcou para esta 
sexta-feira, 11, audiência 
pública para debater pro-

jeto de emenda à Lei Orgâ-
nica que prevê aumento no 
número de vereadores, de 
17 para 23 cadeiras, a partir 
de 2025. POLÍTICA Pág.3

A proposta foi apresentada por
Anderson Branco (PL) e com
as assinaturas de outros
sete parlamentares.

EM URUPÊS

Operação Black 
Friday termina 
com seis presos 
pela Polícia Civil

Dez policiais civis de Uru-
pês foram mobilizados na 
operação,  que foi deflagra-
da no último dia 4 e encer-
rada nesta sexta-feira, 11.  
CIDADES  Pág.4

Divulgação

GOLPES

Procon reúne 
11 vítimas 
de falsa 
construtora
O Procon de Rio Preto pro-
moveu na tarde desta sexta-
-feira, 11, um encontro com 
as 11 vítimas de um golpe de 
estelionato que foi aplicado 
por uma falsa construtora.
Há suspeita de que o dono 
da empresa possa estar 
envolvido em outra frau-
de com mais 20 vítimas, 
clientes de uma segunda 
construtora.
           CIDADES  Pág.4

ACIDENTE

Técnico sofre 
queimaduras 
após picape 
explodir 
CIDADES  Pág.4

REDES SOCIAIS

Militantes 
são chamados
para vigília
no TG
Em Rio Preto, uma mensa-
gem de voz espalhada por 
todas as redes sociais con-
vidou os rio-pretenses para 
a vigília na frente do Tiro 
de Guerra, neste sábado. 
A mensagem, com locução 
profissional e música épica, 
diz: “Convidamos todos os 
patriotas de São José do Rio 
Preto e região para se juntar 
à maior manifestação pací-
fica já realizada em prol da 
nossa nação, e liberdade”. 
POLÍTICA  Pág.2

TEMPESTADE
A CAMINHO

O Instituto de Pesquisas 
Meteorológicas prevê chu-
vas neste final de semana 
em Rio Preto. 
  CIDADES  Pág.5

FOI PRESO

Ladrão furta 
R$ 16,3 mil em 
notebooks e 
acessórios
CIDADES  Pág.4

GCM

MP manda 
Polícia  Civil 
investigar 
denúncia 
A promotora pública, Ana 
Carolina Macri Morais, 
da 10ª Promotoria de Rio 
Preto, mandou a Polícia 
Civil abrir um inquérito 
para investigar denúncia 
da Associação dos Guardas 
Civis Municipais que acusa 
o município de não desti-
nar o investimento mínimo 
determinado pela Lei Orgâ-
nica do Município à área de 
Segurança Pública.        
        POLÍTICA  Pág.3

DEPUTADO

Presidência 
do PL em 
Rio Preto vai 
para Motta
De olho nas eleições muni-
cipais de 2024 o PL, partido 
do presidente Jair Bolsona-
ro, se movimenta em Rio 
Preto. O deputado federal 
Luís Carlos Motta assumiu 
a presidência do partido na 
cidade após tratativas com 
o presidente nacional da 
legenda, Valdemar da Costa 
Neto. Além da presidência, 
o PL terá ainda como coor-
denador regional o verea-
dor e secretário de Esportes 
da cidade, Fábio Marcon-
des.  POLÍTICA  Pág.3

MAQUIAGEM
ULTRARREALISTA
Para os fanáticos em cultura 
‘horror movie’, o Dreamland 
Museu de Cera de Olímpia, 
traz o ‘Terror no Museu’.
GERAL  Pág.6

Sâmia Dias

Divulgação

Arquivo PESSOAL
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Política Exame da Ordem
Forças Armadas divulgam nota 
condenando 'eventuais excessos 
cometidos em manifestações'

Sábados
Coordenador do PT para o Orçamento diz que 
ainda não está definido se retirada do Auxílio 
Brasil do teto de gastos será permanente

DHOJE 
POLÍTICA & PODER 

redacao@dhojeinterior.com.br

Encontros
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebeu dez 

pedidos de reuniões bilaterais durante a COP 27, segundo 
assessores próximos. Entre as demandas estão encontros 
com representantes da China, Estados Unidos e Alemanha, 
além do presidente do Banco Mundial, David Malpass. Outro 
pedido é do parlamentar britânico Alok Sharma, que presidiu 
a COP 26, realizada em Glasgow, na Escócia, no ano passado. 
Lula deve se encontrar com emissários desses países para 
questões ambientais, uma vez que os chefes de estado estão 
visitando a COP 27 nesta primeira semana de conferência e 
já irão ter retornado a seus países quando o presidente eleito 
desembarcar no Egito. Lula só pôde viajar na segunda semana 
do encontro em função dos compromissos da transição.

Bloqueios
O ministro 

do Supremo Tri-
bunal  Federal 
(STF), Alexandre 
de Moraes, deci-
diu ampliar para 
todo o território 
nacional as pu-
nições e medidas 
tomadas contra 
donos de cami-
nhão e empresas 
que estejam fi-
nanciando blo-

Excessos 
Os comandantes das Forças Armadas divulgaram nesta 

sexta-feira (11) uma nota na qual condenaram "eventuais ex-
cessos cometidos em manifestações" e criticaram "eventuais 
restrições a direitos, por parte de agentes públicos".A nota 
é assinada pelo almirante Almir Garnier Santos (Marinha), 
pelo general Marco Antônio Freire Gomes (Exército) e pelo 
tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Junior 
(Aeronáutica). "São condenáveis tanto eventuais restrições 
a direitos, por parte de agentes públicos, quanto eventuais 
excessos cometidos em manifestações que possam restringir 
os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segu-
rança pública; bem como quaisquer ações, de indivíduos ou de 
entidades, públicas ou privadas, que alimentem a desarmonia 
na sociedade", diz trecho da nota das Forças Armadas.

Recluso
O presidente Jair Bolsonaro (PL) está há mais de uma 

semana sem fazer qualquer tipo de pronunciamento ou apa-
rição pública. Desde o dia 30 de outubro, tanto as aparições 
públicas quanto as postagens nas redes sociais diminuíram 
consideravelmente. O último pronunciamento de Bolso-
naro foi através do Twitter, em um vídeo em que ele pedia 
que manifestantes desbloqueassem as rodovias. As idas do 
presidente ao Palácio do Planalto, onde Bolsonaro trabalha, 
também diminuíram. Desde a derrota no segundo turno, ele 
compareceu ao local apenas duas vezes, sendo uma para se 
encontrar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e a 
outra para se encontrar com o vice-presidente eleito Geraldo 
Alckmin (PSB). Na residência oficial do presidente, Bolso-
naro recebe visitas de seus auxiliares mais próximos, alguns 
ministros e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL).

Apoios
Alguns dos 23 partidos que vão ter representação no Con-

gresso em 2023 já manifestaram quais vão ser suas posições em 
relação ao terceiro governo de Lula (PT). O PL, partido de Jair 
Bolsonaro (PL) e que vai ter a maior bancada na Câmara dos 
Deputados, já anunciou que vai ser oposição. A segunda maior 
bancada na Câmara, por outro lado, pertence ao PT de Lula, 
que vai compor a base do governo e deve contar ainda com o 
respaldo dos outros nove partidos que compuseram a coligação 
que venceu as eleições (PCdoB, PV, Solidariedade, PSOL, Rede, 
PSB, Agir, Avante e Pros). Juntas, essas 10 legendas somam 
139 parlamentares. Os presidentes do PSDB e do Republicanos 
indicaram que vão adotar uma postura de independência.

O Órgão Especial do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo 
anulou parte de uma lei de Ca-
tanduva que instituía na rede 
pública de ensino um progra-
ma educacional de prevenção à 
violência doméstica, com base 
na Lei Maria da Penha.

A ação foi ajuizada pela 
Prefeitura de Catanduva con-
tra a lei, que era de autoria 
parlamentar. O município ale-
gou, entre outros argumentos, 
vício de iniciativa e violação 
ao princípio da separação dos 
poderes, em razão de indevida 
ingerência em atos de gestão.

O relator, desembargador 
Evaristo dos Santos, verificou 
vício de iniciativa em apenas 
três artigos da lei municipal. 
O primeiro previa parcerias 
para implantação do progra-
ma educacional. O segundo, 
a realização anual de eventos 
no Dia Internacional da Mu-
lher. E o último dizia que a 
execução dos programas seria 
de responsabilidade do ente 
municipal competente.

Para o relator, ao impor 
obrigações ao Poder Executivo, 
bem como aos seus funcioná-
rios e secretarias, os dispositi-
vos acarretaram “inequívoca 
ingerência nas atribuições 
dos órgãos da administração 
pública municipal” e, conse-

VÍCIO DE INICIATIVA

quentemente, nas funções dos 
servidores públicos.

“Conforme autorizada dou-
trina, são matérias reservadas 
ao chefe do Poder Executivo 
aquelas que envolvem servido-
res públicos; estrutura admi-
nistrativa; leis orçamentárias; 
geração de despesas; e leis 
tributárias benéficas”, afirmou 
o magistrado ao invalidar os 
três dispositivos.

Além disso, o desembarga-
dor também destacou que os 
mesmos três artigos violaram 
a independência e a separa-
ção dos poderes, configuran-
do “inadmissível invasão do 
Poder Legislativo na esfera 
Executiva”.

Rio Preto
Em Rio Preto, a vereadora 

Karina Caroline (Republica-
nos) apresentou projeto que 

pretende implantar na cidade 
o Programa ‘Código Sinal Ver-
melho’ de combate e prevenção 
à violência contra a mulher.

A proposta trata da vio-
lência à mulher, em especial a 
doméstica e a familiar, nos ter-
mos da Lei Federal nº 11.340, 
de 7 de agosto de 2006, bati-
zada de Lei Maria da Penha.

De acordo com Karina, o 
programa é aberto tanto ao 
poder público, em todas as 
suas esferas e poderes, quanto 
à iniciativa privada, sendo de 
participação facultativa para 
todos os envolvidos.

O Programa ‘Código Sinal 
Vermelho’ consiste em uma 
conscientização coletiva das 
formas de que a mulher em 
situação de violência pode se 
utilizar para comunicar o seu 
pedido de socorro.

Consta no projeto que o 

pedido de socorro poderá 
consistir, dentre outras for-
mas, “em a mulher dizer “Si-
nal Vermelho”, ou sinalizar e 
efetivar o pedido de socorro e 
ajuda expondo a mão com uma 
marca em seu centro, na forma 
de um “X”, feita preferencial-
mente com batom vermelho 
e, em caso de impossibilidade, 
com caneta ou outro material 
acessível, se possível na cor 
vermelha, a ser mostrado com 
a mão aberta para clara comu-
nicação do pedido”, afirma.

O programa, de acordo com 
a autora, consiste em que, ao 
identificar o pedido de socorro 
e ajuda, o primeiro contato 
humano nos órgãos e entida-
des participantes proceda à 
coleta do nome da vítima, seu 
endereço ou telefone, e contate 
imediatamente as forças de se-
gurança pública competentes 
ou a Patrulha Maria da Penha.

Sempre que possível a víti-
ma será conduzida, de forma 
sigilosa e com discrição, a local 
reservado no estabelecimento 
para aguardar a chegada da 
autoridade responsável.

“Com um ‘X’ na palma da 
mão, a mulher pode pedir 
ajuda para qualquer estabe-
lecimento comercial, onde o 
atendente irá chamar a polícia. 
No Brasil, essa ideia abriu uma 
nova era de enfrentamento à 
cultura de agressões ao público 
feminino”, diz.

Programa de prevenção é baseado na Lei Maria da Penha

Raphael FERRARI

TJ nega programa em Catanduva contra violência 
doméstica; Rio Preto tem ações parecidas

Comandantes militares condenam 
restrições a direitos de manifestantes

Os comandantes das três 
Forças Armadas (Aeronáuti-
ca, Exército e Marinha) divul-
garam nesta sexta-feira (11) 
uma nota em que condenam 
tanto o que classificam como 
“eventuais restrições a direi-
tos” de quem critica agentes 
públicos, quanto “eventuais 
excessos cometidos” por ma-
nifestantes que não aceitam 
o resultado das eleições pre-
sidenciais.

Assinada pelo almirante 
Almir Garnier Santos (Mari-
nha); pelo general Marco An-

tônio Freire Gomes (Exército) 
e pelo tenente-brigadeiro Car-
los de Almeida Baptista Júnior 
(Aeronáutica), a nota divul-
gada pelas redes sociais cita a 

Lei nº 14.197, em vigor desde 
1º de setembro de 2021, para, 
veladamente, criticar decisões 
judiciais que determinam a 
retirada de manifestantes que 

há duas semanas protestam 
próximo a quartéis, em várias 
cidades.

“Não constitui crime […] 
a manifestação crítica aos 
poderes constitucionais nem a 
atividade jornalística ou a rei-
vindicação de direitos e garan-
tias constitucionais, por meio 
de passeatas, de reuniões, de 
greves, de aglomerações ou 
de qualquer outra forma de 
manifestação política com pro-
pósitos sociais”, sustentam os 
comandantes ao afirmar que 
as Forças Armadas estão com-
prometidas com a democracia 
e com a harmonia política e 
social.

FORÇAS ARMADAS

Tiro de Guerra em Rio Preto é ponto de concentração de manifestantes

Agência Brasil
redacao@dhoje.com.br

Agência Brasil
redacao@dhoje.com.br
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TRANSIÇÃO

PEC será adiada para a próxima semana

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) da Tran-
sição, que pretende retirar até 
R$ 175 bilhões do teto federal 
de gastos no próximo ano, será 
adiada para a próxima semana, 

confirmou ontem (11) o ex-go-
vernador do Piauí e senador 
eleito Wellington Dias (PT). 
Um dos coordenadores do 
grupo de orçamento da equipe 
de transição, Dias afirmou que 
líderes partidários do Senado e 
da Câmara enviaram sugestões 
para ajustes ao texto.

Segundo Dias, a proposta 

deverá ser apresentada na 
próxima quarta-feira (16). 
Um dos pontos que está sendo 
negociado é se o Bolsa Família 
será retirado do teto de gastos 
por vários anos ou se a retirada 
será permanente.

“Um dos pontos que ainda 
precisa de entendimento é 
esse: é possível ter uma excep-

cionalidade que seja enquanto 
o Brasil tiver um programa 
social como o Auxílio Brasil ou 
Bolsa Família ou se tem uma 
fixação de um prazo de qua-
tro anos”, afirmou Dias após 
reunião com o relator-geral 
do projeto do Orçamento de 
2023, senador Marcelo Castro 
(MDB-PI).

Divulgação

Sâmia Dias

queio de estradas e vias públicas, com finalidade de contestar 
o resultado das eleições deste ano. Moraes ainda estendeu a 
decisão de desbloqueio das rodovias para as vias públicas em 
cidades. E determinou multa aos financiadores que garantem 
a infraestrutura dos atos antidemocráticos, como instalação 
de banheiros químicos, barracas e alimentação.

Divulgação
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População, entidades re-
presentativas e lideranças 
políticas debateram nesta 
sexta-feira, 11, durante audi-
ência pública na Câmara de 
Rio Preto, projeto de Emenda 
à Lei Orgânica que prevê au-
mento no número de vereado-
res, de 17 para 23 cadeiras, a 
partir da próxima legislatura 
que se inicia em 2025.

A proposta foi apresentada 
por Anderson Branco (PL) 
e conta as assinaturas de 
outros sete parlamentares. A 
audiência atende lei de 2013 
que obriga o encontro sempre 
que a Câmara tratar sobre 
aumento de cadeiras.

As seis novas cadeiras 
gerariam um custo estimado 
de R$ 1,8 mi ao ano. Além 
dos vereadores podem ser 
nomeados em cada gabinete 
outros três assessores, ou 
seja, somado o número de ve-
readores e assessores seriam 
18 novos cargos na estrutura 
da Câmara. Cada vereador 
recebe R$ 5,9 mil. Os salários 
dos assessores de gabinete 
variam entre R$ 5,2 e 6,2 mil.

O autor, Anderson Bran-
co, explicou os motivos da 
apresentação da proposta no 
início da audiência. Ele fez 
um comparativo com outros 
municípios do porte de Rio 
Preto que contam com 23 ve-
readores. Mauá com 481.725 
habitantes, tem 23 vereadores 
e um custeio de R$ 53,82 reais 
per capita, o que representa 
8% de gastos em relação a 
receita própria do município. 
Mogi das Cruzes com 455.587 
habitantes e 23 vereadores, 
tem com custeio de R$ 59,28 

População e entidades debatem aumento 
de mais seis vereadores em Rio Preto
Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

reais, 4,91% de gastos em rela-
ção a receita própria. Piracica-
ba tem 410.275 habitantes, 23 
vereadores, com custeio de R$ 
82,84 reais com 6,05% de gas-
tos com receita própria. Já Rio 
Preto com 469.173 habitantes, 
17 vereadores, tem custeio de 
R$ 50,51 reais e custeio per 
capita 3,38% de gastos em 
relação a receita própria.

“Rio preto lidera a Região 
Metropolitana cresceu e ficou 
com uma Câmara menor. 
Precisa de mais representativi-
dade e dar mais vozes ao Legis-
lativo. O aumento de cadeiras 
fortalece sua independência, 
aumenta a fiscalização do Exe-
cutivo e torna ela mais forte”, 
afirmou Branco.

Ele ainda citou que a pró-

pria Constituição permite que 
Rio Preto tenha até 25 cadeiras 
na Câmara. “Esse vereador fez 
um projeto com 23 cadeiras. 
Projeto com base constitucio-
nal e legal. Nosso município 
encontra grupos e bairros não 
alcançados pela atual repre-
sentatividade”, disse.

Após a explicação de Bran-
co o presidente da Câmara 
Municipal Pedro Roberto 
Gomes (Patriota) abriu para a 
participação dos presentes. Os 
inscritos tinham três minutos 
para declarar sua opinião. Eles 
foram chamados de forma 
alternada, entre os favoráveis 
e contrários.

Moacir Santana, morador 
do distrito de Talhado afirmou 
que os custos serão elevados 

para aumentar as cadeiras 
e estrutura do Legislativo. 
“Não ao aumento a principal 
razão é o custo para arcar 
com o salário e a estrutura de 
cada gabinete. Não significa 
contemplar a população, nem 
sempre garante a represen-
tatividade da população. O 
projeto segue na contra mão 
que quer o enxugamento da 
maquina pública. Precisamos 
de eficiência. O estado deve ser 
mais leve”, declarou.

O presidente do Sindicato 
dos Professores da Rede Mu-
nicipal (Atem) afirmou ser 
favorável. “Coloca um ponto 
final. Não cair nesse discurso 
liberal que não entendem 
nada quando falam de enxu-
gar a máquina pública. Nós 

defendemos que tem que ter 
um número de vereadores que 
represente de fato a expressão 
numérica e social. Tinha que 
ter 25 não podemos ter vergo-
nha do que a lei possibilita. A 
câmara devolve dinheiro par 
ao município”, afirmou.

José Carlos Ribeiro, mo-
rador do Eldorado, disse ser 
contra o aumento e que o povo 
ira dar a resposta nas urnas 
em 2024. “Todos contra o 
aumento de mais vereadores. 
Em 2024 está ai e a resposta 
será dada. Povo está aguar-
dando esse resultado, não é 
aumentando o numero que 
vai resolver. É mais presença 
nos bairros”.

Arnaldo Pontel, do partido 
Novo, também disse ser con-

População compareceu a audiência pública realizada nesta sexta-feira, 11, na Câmara de Rio Preto; assunto causa polêmica 

tra. “Andei aqui hoje e o espa-
ço físico para colocar mais seis 
vereadores vai dar trabalho. 
Não tem sala. O exemplo do 
meu partido é vereador tra-
balhando em tempo integral 
e não será necessário mais 
vereadores.

A presidente do PT de Rio 
Preto, Celi Regina da Cruz, 
disse ser favorável ao aumento 
de cadeiras. “Não é sobre espa-
ço físico, mas uma discussão 
política. Nós concordamos e 
entendemos que as minorias 
precisam estar aqui. Negros, 
LGBT, as mulheres que são a 
maioria da população e não 
está aqui dentro. A forma 
como está se dando o debate 
é errada. Em um final de ano, 
a toque de caixa. Tem que ser 
feito ouvindo a população”.

Antônio Donizete disse ser 
contra. “Não está relacionada 
com o numero de cadeiras, 
mas produtividade e eficiên-
cia. Aumento do número não 
garante isso. O resultado é 
insuficiente”.

A audiência pública é obri-
gatória e atende lei de 2013 do 
vereador Paulo Pauléra que 
obriga o encontro quando se 
trata de aumento do número 
de vereadores e salários dos 
parlamentares.

O projeto está na pau-
ta de votação da sessão de 
quinta-feira, 17, em relação a 
legalidade.

Polêmica
Em pelo menos duas opor-

tunidades em legislaturas pas-
sadas o mesmo tipo de projeto 
foi apresentado na Câmara. 
Com forte rejeição popular em 
todos os momentos os verea-
dores decidiram abrir mão e os 
projeto sequer foram levados 
a votação em plenário.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

DENÚNCIA DA GCM

MP manda abrir inquérito para investigar a 
falta de investimento em segurança pública 

A promotora pública, Ana 
Carolina Macri Morais, da 
10ª Promotoria de Rio Preto, 
mandou a Polícia Civil abrir 
um inquérito para investigar 
denúncia da Associação dos 
Guardas Civis Municipais que 
acusa o município de não des-
tinar o investimento mínimo 
determinado pela Lei Orgânica 
do Município à área de Segu-
rança Pública.

Segundo o documento 
encaminhado ao Ministério 
Público (MP), a legislação de-
termina aplicação mínima de 
5% dos impostos arrecadados 
diretamente pelo município 
para a área. O orçamento do 
município para 2022 é de R$ 
2,5 bilhões, mas os impostos 
arrecadados diretamente pela 
Prefeitura serão de R$ 1,4 
bilhão.

Segundo a Associação, em 
2020, foram destinados 2,87% 
para o setor, em 2021, 2,88% e 
em 2022, 2,28%. O dinheiro, 
na verdade, vai para a Secre-
taria de Trânsito, Transporte 
e Segurança. Os valores são 
divididos para as três áreas. 
Este ano, a Secretaria vai re-
ceber, até dezembro, R$ 54,2 
milhões (somando repasses e 
aportes). São 2,28%, número 
bem abaixo do mínimo de 5%.

O representação dos guar-
das civis, Marcio Amantea 
Martino, pede que o MP inves-
tigue a falta do cumprimento 
da Lei Orgânica e instale um 
procedimento para “analisar as 
condições estruturais da base 
operacional da guarda muni-

cipal” bem como “a defasagem 
em relação às necessidades da 
corporação.”

O pedido ao MP vem depois 
de um apelo feito pelo presi-
dente da Associação, o guarda 
civil Marcio Amantea Martino, 
durante participação na Tri-
buna Livre da Câmara, este 

ano. Ele falou sobre as dificul-
dades que a Guarda enfrenta 
com falta de equipamentos, 
pessoal e da estrutura da Base 
Operacional. Pediu ajuda para 
reformá-la.

Amantea disse que fez a 
denúncia para cobrar uma 
solução. “A base está apertada, 

não comporta mais o efetivo, 
vestiário pequeno, rachadura, 
goteira, falta de espaço de 
vestiário, as goteiras molham 
equipamentos, documento, 
não tem estacionamento para 
viaturas e precisa de uma re-
forma ou de um lugar novo”, 
ressalta.

Ele diz ainda que os proble-
mas estão sendo relatados há 
algum tempo.

A BASE
A Associação pede atenção 

do Ministério Público para as 
condições estruturais da base 
operacional da Guarda Munici-
pal. O prédio abriga o comando 
da GCM e serve de alojamento 
para os guardas para a troca 
de roupa no vestiário da ins-
talação.

No entanto, o documento 
diz que ela está em um estado 
deplorável, com rachaduras 
que afetam a estrutura da 
construção, enormes trincos 
nas paredes e vazamento de 
água que torna inviável sua 
utilização em dias de chuva.

A base também não atende 
mais as necessidades do efetivo 
da Guarda Municipal, tanto 
pelo seu acanhado tamanho, 
quanto pelas divisões internas 
e mobiliário. Um exemplo dis-
so, segundo relata o documen-
to, é o tamanho e a quantidade 
de armários no vestiário da 
base, destinados aos guardas 
municipais. São pequenos, 
antigos e em quantidade insufi-
ciente ao efetivo. A Associação 
anexou fotos e vídeos.

Associação da Guarda Civil divulgou fotos e vídeos sobre instalações

Deputado federal é o novo dirigente do PL em Rio Preto

De olho nas eleições muni-
cipais de 2024 o PL, partido 
do presidente Jair Bolsonaro, 
se movimenta em Rio Preto. O 
deputado federal Luís Carlos 
Motta assumiu a presidência 
do partido na cidade após 
tratativas com o presidente 
nacional da legenda, Valde-
mar da Costa Neto.

Além da presidência, o PL 
terá ainda como coordenador 
regional o vereador e secre-

PL

Motta assume presidência 
e Marcondes coordenação

Raphael Ferrari

tário de Esportes da cidade, 
Fábio Marcondes.

“Nosso partido recebeu 
muitos votos e mostrou ain-
da mais sua força. Agora é 
hora de começar a pensar nas 
eleições municipais. Como 
sempre, vou honrar os votos 
recebidos e buscar ainda mais 
recursos para Rio Preto e 
região”, afirmou o deputado 
federal.

Motta foi reeleito com 
104.701 votos na última elei-
ção, e é o único deputado 
federal com domicílio eleitoral 
em Rio Preto.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Divulgação
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CIDADES ABATE
O abate de bovinos cresceu 11,2% entre 
julho e setembro de 2022, em relação a 
igual período do ano passado e atingiu 
7,81 milhões de cabeças.

SANGUE
A triagem das bolsas de sangue na hemor-
rede (conjunto de Serviços de Hemoterapia 
e Hematologia) pública brasileira passará a 
contar com teste específico para malária.

Divulgação

Edison Tadeu Bertasso, natural de 
Rio Preto-Sp, faleceu aos 62 anos 
de idade. Deixa a esposa Lucia, e o 
filho Lucas Joaquim. O sepultamen-
to foi dia 11/11/2022, saiu seu fére-
tro do velório Capelas Prever para 
o Cemitério Municipal de Mirassol.  
 
Bruna Barbosa da Silva, natural de 
Mirassol-SP, faleceu aos 27 anos 
de idade. Solteira. O sepultamen-
to foi dia 10/11/2022, saiu seu fé-
retro do velório São João Batista 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Geny Ferreira José, natural de 
José Bonifácio-Sp, faleceu aos 
89 anos de idade. Viúva, deixa 

FALECIMENTOS E MISSAS

os filhos Nivaldo, Carlos e Do-
nizete. O sepultamento foi dia 
11/11/2022, saiu seu féretro do 
velório Jardim da Paz para o Ce-
mitério Parque Jardim da Paz. 
 
José Rodrigo Fasoli, natural de 
Urupês-Sp, faleceu aos 45 anos 
de idade. Solteiro. O sepultamen-
to foi dia 11/11/2022, saiu seu 
féretro do velório Capelas Prever 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Miriam Eloisa Miranda, natural de 
Rio Preto-Sp, faleceu aos 70 anos 
de idade. Solteira. O sepultamen-
to foi dia 11/11/2022, saiu seu fé-
retro do velório São João Batista 

para o Cemitério São João Batista. 
 
Amauri Neres de lima, natural 
de Rancharia-Sp, faleceu aos 62 
anos de idade. Deixa os filhos Jés-
sica e Silas Diego. O sepultamen-
to será dia 11/11/2022, saiu seu 
féretro do velório Capelas Prever 
para o Cemitério São João Batista. 
 
José Ferreira, natural de Pedrano-
polis-Sp, faleceu aos 72 anos de 
idade. Deixa a esposa Sueli, e os fi-
lhos Silmara, Sidemar e Simone (in 
memoriam). O sepultamento será 
dia 12/11/2022, saiu seu féretro 
do velório Capelas Prever para o 
Cemitério São João Batista.

FLAGRANTE

PM apreende arma em carro e 
63 munições e moto em casa 

Um homem, de 36 anos, 
foi preso em flagrante, na 
madrugada desta quinta-feira, 
10, após tentar se esconder em 
uma casa na zona do meretrí-
cio, no Jardim Itapema, em 
Rio Preto. Ele vai responder 
por posse e porte irregular de 
arma de fogo de uso permitido 
e adulteração de sinal identifi-
cador de veículo automotor.

Segundo a Polícia Militar, 
uma guarnição fazia patrulha-
mento de rotina, por volta das 
4h, quando o suspeito ao ver a 
viatura retornou para dentro 
do imóvel.

Em revista pessoal, os pms 
encontraram a chave de um 
VW Gol, estacionado nas ime-
diações, onde foi achado um 
revólver calibre 38.

Na casa que pertencia à avó 
falecida do autuado, no mesmo 
bairro, foram encontradas uma 
Honda CB 300R, com placa 
artesanal e queixa de apropria-
ção indébita, e 63 munições, 
sendo 45 cartuchos de calibre 
45, dois cartuchos de calibre 44 
e 16 cartuchos de calibre 9 mm.

Além disso, os policiais 
confiscaram duas placas per-
tencentes a uma motocicleta 

furtada e a uma moto já re-
cuperada, mas com boletim 
de ocorrência de apropriação 
indébita.

Para a PM, o indiciado, que 
teve a prisão confirmada na 
delegacia e foi encaminhado 
à carceragem local, disse que 
comprou o revólver porque 
estava sendo ameaçado. Ele 
também contou que pretendia 
comprar as armas das muni-
ções apreendidas.

Sobre as placas, alegou que 
desconhecidos apareceram 
em sua residência para que 
‘esquentasse’ os veículos.

A Polícia Civil de Urupês 
deflagrou no último dia 4 a 
operação ‘Black Friday’, que 
foi encerrada nesta sexta-
-feira, 11. Foram mobilizados 
dez policiais civis e quatro 
viaturas.

Segundo o delegado Sérgio 
Augusto Ugatti Durão, “o ob-
jetivo foi o choque de ordem 
no município e o controle de 
índices criminais”.

Durante a operação vários 
suspeitos foram abordados. 
“Demos cumprimento a man-
dados de prisões e de buscas e 
apreensões de objetos contra-
feitos e/ou de origens espúrias 
e criminosas, expedidos pela 
Justiça Pública, após delon-
gadas investigações realizadas 
pelos oficiais, por meio de 
inquéritos policiais e medidas 
cautelares”, ressalta Ugatti.

BALANÇO
Um casal de Rio Preto foi 

preso sob a suspeita de furto 

Polícia Civil deflagra Operação 
Black Friday e prende seis

EM URUPÊS

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Motorista
deixa arma 
em carro e 
vai preso

Policiais militares 
prenderam em flagrante, 
às 13h30 desta quinta-
-feira, 10, um motorista, 
de 37 anos, que foi visto 
guardando uma arma de 
fogo em um GM Corsa, 
no estacionamento de um 
banco, na avenida Alberto 
Andaló, na área central de 
Rio Preto.

O acusado, que estava 
acompanhado da amásia, 
entrou na agência e foi 
abordado pela guarnição 
ao sair.

Em revista no automó-
vel foi achado o revólver, 
calibre 38, que estava 
municiado com cinco car-
tuchos e com a numeração 
suprimida.

Para a PM, o suspei-
to alegou que comprou 
a arma para sua defesa 
pessoal, por R$ 4 mil, há 
duas semanas.

Levado até o Plantão, 
o indiciado teve a prisão 
por posse/porte ilegal de 
arma de fogo de uso res-
trito confirmada, sendo 
transferido para a car-
ceragem rio-pretense, 
onde aguardará decisão 
judicial.

Depois de invadir uma 
residência no Jardim Sônia, 
em Rio Preto, e furtar três mo-
chilas que estavam dentro de 
uma caminhonete, estacionada 
na garagem, um ladrão, de 53 
anos, acabou preso em flagran-
te pela Polícia Militar, na noite 
desta quinta-feira, 10, quando 
parou em uma rua, a alguns 
quarteirões de distância, para 
conferir as mercadorias avalia-
das em R$ 16.320,00.

Ladrão mexe em mochilas 
na rua e acaba na cadeia

O dono dos três notebooks 
e acessórios para informática 
estava na casa do seu pai quan-
do percebeu o furto e passou a 
procurar pelo autor no bairro. 
Ao ver o suspeito mexendo nas 
mochilas, conseguiu imobilizá-
-lo e acionou a PM.

No Plantão, a prisão foi 
confirmada e o indiciado le-
vado para a carceragem rio-
-pretense, onde permaneceu 
à disposição da Justiça.

Explosão em 
picape causa 
queimaduras 
em técnico 

Um técnico, de 27 anos, 
sofreu queimaduras nos 
membros superiores, após 
ocorrer uma explosão na 
Fiat Strada pertencente à 
empresa de ar-condicio-
nado e elétrica para a qual 
trabalha. O acidente acon-
teceu no estacionamento 
de um centro médico, na 
avenida José Munia, no 
Jardim Redentor, em Rio 
Preto, às 17 horas desta 
quinta-feira, 10.

Segundo uma teste-
munha, o colega foi até 
o veículo para pegar um 
equipamento e ao abrir a 
porta houve a explosão.

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, dentro 
da picape estavam sendo 
transportados dois cilin-
dros, sendo um de aceti-
leno e outro de oxigênio.

Peritos do Instituto 
de Criminalística foram 
acionados e o laudo vai 
esclarecer se a explosão foi 
causada pelo vazamento 
de gás.

Populares socorreram 
a vítima até o Hospital da 
Unimed. O paciente, que 
não corre risco aparente 
de morte, já teve alta. O 
caso será investigado pelo 
5º DP.

de fiação urbana e rural. Con-
forme o delegado, esse tipo 
de crime cresceu exponen-
cialmente nos últimos anos, 
principalmente na zona rural, 
devido ao valor comercial 
desses fios, em especial do 
material ‘cobre’ e também em 
virtude da pandemia.

Ainda de acordo com Ugat-
ti, foi observado aumento no 
furto de transformadores de 
energia; quase sempre atrela-
dos aos furtos de fios. Com o 
casal, foram apreendidos além 
de fiações, ferramentaria apta 
para a prática desse tipo de 
crime. As vítimas ainda não 
foram identificadas.

Dois homens também fo-
ram presos durante a opera-
ção. Eles estavam sendo pro-
curados pelo Poder Judiciário 
e já estavam condenados. Um 
deles, pelo crime de violência 
doméstica e, o outro, por furto. 
Ambos foram encaminhados à 
cadeia de Catanduva.

A terceira ocorrência foi de 
uma mulher que foi presa em 
flagrante, nesta quinta-feira, 
10, por tráfico de drogas.

O delegado Sérgio Augusto Ugatti Durão comandou a operação que mobilizou dez policiais

INVESTIGAÇÃO 

Ex-vereador Zé da Academia é acusado de ameaças 

O ex-vereador José Gomes 
Lagoeiro, o Zé da Academia, foi 
citado em boletim de ocorrên-
cia por supostas ameaças con-
tra Starley dos Santos Feltrin, 
um ex-assessor de gabinete no 
período que ocupou a Câmara 

Municipal.
Consta no boletim desta 

sexta-feira, 11, que Starley 
estava no Serv Festa do Die-
gão, localizado na avenida 
Major Leo Lerro, bairro São 
Judas Tadeu, quando Zé da 
Academia passou por ele en-
carando-o.

“Ocorre que posteriormen-

te José e seu filho aproxima-
ram-se da vítima, momento 
em que o autor lhe apontou 
o dedo e lhe xingou de vaga-
bundo, safado, dizendo que se 
fosse fazer política, era para 
fazer calado ou iria ver o que 
lhe aconteceria. Starley se 
defendeu das ofensas dizendo 
que José era vagabundo”, diz 

trecho do boletim de ocor-
rência.

Na Central de Flagrantes, 
Starley foi orientado do prazo 
de seis meses para oferecer re-
presentação criminal se assim 
o desejar.

O outro lado
O Dhoje Interior conver-

Ao chegar para trabalhar, 
na tarde desta quinta-feira, 
10, um funcionário do Insti-
tuto da Pesca, localizado na 
avenida Abelardo Menezes, 
em Rio Preto, viu o ocupan-
te de um Hyundai HB20, de 
cor branca, deixar um saco 
com 11 tijolos de maconha 
na entrada do local.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a testemunha 
não conseguiu anotar a pla-

Saco com 11 tijolos de 
maconha é apreendido

ca do veículo, que ostentava 
o adesivo de um aplicativo 
de transporte e fugiu na 
direção da Região Norte da 
cidade.

O funcionário acionou a 
PM, que fez a apreensão do 
entorpecente, apresentado 
posteriormente na Central 
de Flagrantes.

Caso segue sendo inves-
tigado pela Polícia Civil, 
sem pistas até o momento.

“Ela guardava diversas 
porções de entorpecentes em 
sua casa e era responsável pela 
venda de crack a usuários da 
região conhecida em Urupês 
como ‘Três Bicos’. A indiciada 

foi levada à cadeia feminina 
de Nhandeara”, informa o 
delegado.

Um foragido também foi 
capturado pelas policiais civis 
de Urupês no desfecho da ope-

ração nesta sexta-feira, 11. Ele 
é acusado de cometer estelio-
nato na cidade de Valparaíso 
e vai permanecer à disposição 
da Justiça.  (Colaborou Da-
niela MANZANI)

Divulgação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

sou com o ex-vereador Zé da 
Academia. Ele se defende das 
acusações do ex-assessor de 
gabinete afirmando que de fato 
esteve no local citado e que 
apenas pediu a ele parar de 
dizer “mentiras” a seu respeito.

“É perto da minha acade-
mia, esse menino trabalhou 
comigo, foi meu assessor e ele 

Arquivo Dhoje

R$ 16,3 MIL EM PRODUTOS

TRÁFICO DE DROGAS
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Podoposturologia - Palmilhas 
para correção  ou adequação 

postural.
A podoposturologia (re-

educação postural através 
de palmilhas) é uma técnica 
de origem francesa que visa 
realizar uma reprogramação 
postural através de estímulos 
dados nos pés por palmilhas 
posturais.

Baseado nos conhecimen-
tos da neurofisiologia huma-
na, a Podoposturologia tem 
como objetivo a prevenção e 
tratamento dos transtornos 
da postura e do equilíbrio por 
intermédio dos receptores 
dos pé.

Esta abordagem busca in-
tegrar os conhecimentos entre 
as estreitas relações dos pés, 
olhos e oclusão dentária, com 
a postura corporal.

Como agem
as palmilhas:

A planta dos pés é sensível 
a pequenas variações que são 
transmitidas ao sistema ner-
voso central.

As palmilhas estimularão a 
planta dos pés para promover 
a reprogramação postural, 
auxiliando no tratamento de 
dores nos pés, costas, joelhos 
e quadril, coluna em suas três 
extensões .

Qual a diferença da 
palmilha postural
para as palmilhas or-

topédicas?
As palmilhas ortopédicas 

são estímulos mecânicos, for-
tes, que visam alterar o posicio-
namento ósseo dos pés.

As palmilhas posturais 
surgiram após as ortopédicas, 
devido a vários estudos com-
provarem que estímulos sutis 
corrigem o alinhamento do 
corpo de forma mais eficaz. O 
estímulo é transmitido para o 
sistema nervoso central fazen-
do o corpo se reprogramar.

Quando posso usar as 
palmilhas?

Em qualquer situação. 
Durante atividades físicas, 
no trabalho, em casa, etc. 
O que determina é o tipo de 
calçado que deve ser adequado 
ao uso das mesmas.

Posso corrigir minha 
postura com a

Podoposturologia?
Sim.Através de estímulos 

dados aos pés, por meio das pal-
milhas, o corpo vai se corrigir, 
agindo nas dores muitas vezes 
ocorridas em outras áreas do 
corpo que não os pés.

Para que servem as 
palmilhas posturais?
Através das palmilhas pos-

turais podemos corrigir disfun-
ções nos pés, joelhos, quadril, 
coluna, bem como dores pelo 
corpo.

A partir de qual
idade posso levar o 

meu filho(a) para
correção da pisada?

A partir de 5 anos de idade, 
a criança através de seu sistema 
musculoesqulético já responde 
as alterações promovidas pela 
Palmilha Postural.

Minha dor no joelho 
pode ser devido a
problemas nos pés?

Sim, pois uma pisada incor-
reta ou o formato dos pés, por 
exemplo, podem gerar dores nos 
joelhos, quadril, coluna, etc.. 
O corpo cria compensações 
para corrigir o problema, oca-
sionando dores reflexas à dis-
tância.

*Dra Silvia Batista, mes-
tre internacional, fisiotera-
peuta, prof de educação fí-
sica, empresaria da saúde. 
Gestora do projeto Escola 
da vida natural e automa-
sagem 3D Nano Contato: 
silviafisioterapia@icloud.
com 11970373118

SAÚDE FISIO

DRA. SILVIA 
BATISTA
fisioterapiasilvia@icloud.com

O secretário estadual de 
Saúde, Jean Gorinchteyn, disse 
nessa sexta-feira, 11, em uma 
entrevista de rádio na Capital 
que o uso obrigatório de más-
cara em locais fechados poderá 
ser retomado no estado de São 
Paulo.

A afirmação é resultado do 
aumento dos casos de Covid 19.

Caso o próximo boletim 
epidemiológico estadual indi-

que aumento de internações 
em UTI devido à doença, mes-
mo que devagar, vai colocar o 
assunto em discussão no co-
mitê da Secretaria de Ciência 
e Desenvolvimento.

Mesmo sem uma decisão 
oficial, ele disse na entrevista 
que está recomendando a uti-
lização da indumentária nos 
locais fechados. Deu como 
exemplo o transporte público. 
Ele alerta os imunossupri-
midos para tomarem mais 
cuidados.

Na entrevista, o secretário 

disse que entre o final de outu-
bro e este dia 11 de novembro, 
os casos de Covid 19 provoca-
ram um aumento de 64% nas 
internações em UTI e de 50% 
nos leitos de enfermarias.

Mesmo com percentagens 
significativas, são poucas com-
paradas aos registros do co-
meço do ano, quando as inter-
nações ultrapassaram 10 mil 
pessoas dia, na segunda onda.

Os pacientes que são enca-
minhados à UTI passam em 
torno de 72 horas internados 
e têm doenças pré-existentes.

A Vacina
Gorinchteyn diz que um 

dos grandes problemas é a fal-
ta de imunização por parte da 
população. Nesta sexta-feira, 
11, o Dhoje trouxe a informa-
ção que no estado são cerca 
de 9 milhões de pessoas que 
ainda não retornaram para to-
mar a terceira dose da vacina.

A coordenadora da Vi-
gilância em Saúde, Andréia 
Negri, fez o mesmo alerta. Ela 
revela que em Rio Preto são 
perto de 200 mil pessoas que 
não retornaram às UBSs para 

tomar a dose de reforço (3ª e 
4ª doses) e que cerca de 21 mil 
sequer voltaram para tomar 
a segunda dose. “São 40% da 
nossa população”, frisou ela.

O secretário disse que é 
muito importante que essas 
pessoas procurem os postos 
e se vacinem. Ela não impede 
a infecção, mas não deixa 
evoluir para uma situação de 
gravidade.

Andreia Negri salientou 
também que, além do aumen-
to do número de pessoas in-
fectadas ao dia, que passou de 

5% para 8% dos exames reali-
zados na rede municipal, Rio 
Preto não registrou nenhum 
caso da variante ômicron, 
que já fez vítima fatal em São 
Paulo, mas que ela também 
deve chegar na cidade.

No dia 9 (quarta-feira), o 
Brasil registrou 9.539 novos 
casos da doença em 24h. 
Nesta sexta-feira, 11, o con-
sórcio de imprensa que faz 
o acompanhamento diário 
afirma que, nas últimas 24h, 
foram 18.622 novos casos e 
49 mortes.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

São Paulo pode retomar uso obrigatório 
de máscara em lugares fechados

COVID-19

CLIMA

Rio Preto terá chuva neste fim de semana
e temperatura amena na segunda-feira

O Instituto de Pesquisas 
Meteorológicas (IPMet-U-
NESP) em Bauru prevê chuvas 
neste final de semana em Rio 
Preto e a entrada de uma frente 
fria a partir de segunda-feira 
(14).

As pancadas de chuva de-
vem se concentrar no período 
da tarde, com estabilidade 
durante as manhãs. A infor-
mação é da meteorologista Rita 
Cerqueira.

Neste sábado (12), a mí-
nima deve ficar em 22º e a 
máxima em 32º. No domingo, 
13, a mínima prevista é de 21º 
e máxima de 33º. Na segunda-
-feira, o IPMet prevê mínima 

de 21º e máxima de 29º.
O instituto não informou 

qual é o período que a frente 
fria vai ficar na região. Na sex-
ta-feira (11), o tempo começou 
a mudar, com ventos fortes, 
queda de temperatura e chuvas 
em algumas regiões.

O Centro de Previsão do 

Tempo e Estudos Climáticos 
(Cptec) do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE) 
prevê condições muito pareci-
das. Neste sábado, entre 20 e 
29º, mas apenas 5% de chance 
de chuvas.

Para o INPE, no domingo, 
a temperatura deve ficar entre 

20 e 30º, com 90% de chance 
de chuva. Entre segunda-feira e 
quinta-feira da semana que vem 
as temperaturas caem. Mínimas 
devem ser de 21º, 22º e até 17º 
na quinta-feira.

O Instituto Climatempo 
também prevê chuvas nas tar-
des deste sábado e do domingo.

Defesa Civil emitiu alerta de chuva forte para Rio Preto; previsão é de entrada de frente fria na segunda   

BENEFICENTE 

Leilão de Ipiguá vai destinar a arrecadação 
para o HB e pode superar edição anterior

Ipiguá realiza neste sába-
do, 12, o 2º Leilão Beneficente 
para ajudar o complexo hos-
pitalar do Hospital de Base. 
A renda será para a manuten-
ção dos atendimentos SUS 
da Funfarme, que engloba o 
Hospital da Criança e Mater-
nidade (HCM), o Instituto do 

Câncer (ICA), o Ambulatório 
de Especialidades, o Hemo-
centro e o Instituto de Reabi-
litação Lucy Montoro.

A expectativa dos organi-
zadores é superar o evento 
anterior, realizado em 24 de 
agosto de 2019, quando foram 
arrecadados R$ 24,8 mil que 
foram revertidos para a Cons-
trução do Centro Oncológico 
do HB.

“O objetivo do evento é 
ajudar o hospital. Acho impor-
tante porque sempre preciso 
e assim como eu tem muita 
gente que precisa. Eu faço 
um tratamento no HB há dois 
anos, já fiquei internado várias 
vezes e sou bem atendido. 

O promotor, José 
Istuque Bueno, faz 
tratamento há 2 
anos no HB e diz 
que sempre foi
muito bem atendido

FALSAS CONSTRUTORAS

Procon reúne 11 de 31 vítimas de golpes 

As vítimas foram lesadas 
por uma falsa construtora que 
pegou dinheiro, mas não entre-
gou os serviços e sumiu

O Procon de Rio Preto pro-
moveu na tarde desta sexta-
-feira, 11, um encontro com 
as 11 vítimas de um golpe de 
estelionato que foi aplicado por 

uma falsa construtora.
Segundo Jean Dornellas, 

diretor da entidade, o nome 
da suposta empresa é Rodrigo 
Peres – nome do criminoso que 
lesou o grupo.

Conforme Dornellas, já 
existe um inquérito aberto para 
apuração do caso e a reunião é 
mais uma etapa da investigação 
que objetiva clarificar a relação 
de Peres com uma empresa 

golpista denominada Império 
Prime.

“Já sabe-se que eles são 
amigos, pois existem várias 
fotos deles juntos nas redes 
sociais, além de articularem 
fraudes com o mesmo modus 
operandi”, disse o diretor do ór-
gão de Defesa do Consumidor.

Dornellas também informa 
que a reunião tem como meta 
enviar a documentação para o 

mesmo inquérito das 20 víti-
mas que foram ludibriadas pela 
construtora Império Prime. A 
ação conta com o suporte da 
Polícia Civil bem como da Caixa 
Econômica Federal. “Estamos 
diante de uma eventual forma-
ção de quadrilha. Estamos nos 
reunindo para fechar o cerco”, 
contou.

O Procon fica na rua Silva 
Jardim, 3604, Vila Santa Cruz.

A previsão é do 
CPTEC do INPE e da 
Unesp de Bauru

Sâmia Dias

Nossa expectativa é sempre 
superar a edição anterior do 
Leilão”, afirma José Istuque 
Bueno, organizador.

“A expectativa é muito boa. 
O senhor José já é nosso ami-
go, já era Parceiro do Bem. 
A cidade de Ipiguá sempre 
nos ajuda. Esses eventos são 
essenciais para a saúde fi-
nanceira aqui da instituição 
porque a gente consegue levar 
uma medicina de qualidade 
para nossos pacientes através 
deles”, explica Amália Tieco, 
diretora administrativa do 
Hospital de Base.

“Com certeza esse segun-
do leilão vai superar nossas 
expectativas, então queremos 

Divulgação

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

convidar todo mundo da re-
gião. Esperamos que outras ci-
dades vejam e façam a mesma 
coisa”, pontua a médica.

O leilão acontece no Haras 
Zé Istuque, que fica no km 14 
da Rodovia Délcio Custódio da 
Silva, a partir das 14h.
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Museu traz ‘Terror no Museu’ 
com maquiagens ultrarrealistas

OLÍMPIA

Serão cinco horas pra cor-
rer e registrar momentos ater-
rorizantes com criaturas ma-
cabras em cenários categóricos 
do horror

Para os fanáticos em cul-
tura ‘horror movie’, o Dre-
amland Museu de Cera de 
Olímpia, traz o ‘Terror no 
Museu’; assustadoramente 
irresistível e inédito para o 
público de Olímpia e região 
que, não dispensa diversão 
e a atmosfera do medo com 
criaturas do submundo.

O evento começou nesta 
quinta-feira, 10, e vai até 14 de 
novembro das 18h às 23h. A 
ideia é fazer os visitantes volta-
rem pra casa extasiados, com 
experiências inesquecíveis que 
colocarão em dúvida sobre o 
mundo real e a dimensão do 
desconhecido.

“Estamos trazendo um 
evento inovador para Olímpia, 
algo que os turistas e a popu-
lação nunca viram, no padrão 
dos grandes eventos de terror 
de São Paulo”, contou Juan 
Espeche, fundador da Indiana 
Mystery, empresa especializa-
da em atrações de terror e pro-
duções temáticas. Ele também 
é gestor do museu.

Espeche é um nome emble-
mático na cena do horror. A 
Indiana Mystery é responsável 
pelo ‘Castelo dos Horrores’, 
do Playcenter, ‘Katakumb’, 
do Hopi Hari, e também pro-
dutora do ‘Noites do Terror’, 
do Playcenter, um renome 
fantasmagórico.

Quem comparecer, terá de 
sobreviver aos sustos se quiser 
registrar fotos na tematização 
de terror superinstagramável, 
com novos e exclusivos cená-
rios, maquiadores artísticos 
profissionais para fazer ‘ma-
quiagem 3D’. Sabe aquelas 
maquiagens de cicatrizes su-

per reais? Você poderá fazer! 
As trilhas sonoras especiais 
também te farão sentir num 
cenário de filme terror! Se 
prepare pra correr!

“Nossa equipe de maquia-
dores profissionais é espe-
cialista em maquiagens de 

horror, é mesmo muito im-
pactante. E os atores são de 
altíssimo nível. Temos certeza 
de que todos irão se divertir 
muito e com total segurança”, 
afirma o gestor.

Espeche ainda acrescen-
ta que os personagens são 

confeccionados em tamanho 
real, para criar mais realis-
mo. “Temos uma equipe de 
25 artesãos no processo de 
confecção dos bonecos, que 
são feitos na Europa e levam 
meses para ficarem prontos”, 
finaliza. 

Dreamland Museu 
de Cera de Olímpia

Av. Aurora Forti Neves, 123
Horário de visitação: do-

mingo a quarta, das 10h às 
20h30; quinta à sábado, das 
10h às 23h

Ingressos: R$ 90,00 (intei-

ra), R$ 45,00 (meia-entrada), 
crianças de 2 a 6 anos pagam 
R$ 25,00

Outras informações pelo 
site. 

(Colaborou Daniela 
MANZANI)

Visitantes vão ter de sobreviver aos sustos se quiserem registrar fotos na tematização de terror superinstagramável, com novos e exclusivos cenários

A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) anunciou 
na tarde desta quinta-feira a 
seleção do Campeonato Bra-
sileiro, equipe dominada pelo 
campeão Palmeiras (com seis 
representantes). Além disso, são 
do elenco do Verdão a revelação, 
o craque e o melhor técnico da 
competição.

O destaque do Brasileiro 
foi o meio-campista Gustavo 
Scarpa, autor de sete gols e 12 
assistências na competição. O 

SEIS CRAQUES

Palmeiras domina a seleção 
do Campeonato Brasileiro

jogador está de mudança para 
a Inglaterra, onde defenderá o 
Nottingham Forest. Os outros 
prêmios individuais também 
ficaram com representantes do 
Verdão, o jovem centroavante 
Endrick é a revelação e o por-
tuguês Abel Ferreira o melhor 
técnico.

O domínio do Palmeiras 
na competição também ficou 
evidenciada na seleção do Bra-
sileiro, que contou com todo o 
sistema ofensivo do campeão: 

o goleiro Weverton, os laterais 
Marcos Rocha e Joaquin Pi-
querez e os zagueiros Gustavo 
Gómez e Murilo. O sexto esco-
lhido foi Gustavo Scarpa, um 
dos meio-campistas.

O Flamengo tem dois repre-
sentantes na equipe, o volante 
João Gomes e o meia uruguaio 
De Arrascaeta. Já o Fluminense 
aparece com o meio-campista 
André e o atacante Germán 
Cano, que é acompanhado na 
frente por Pedro Raul, do Goiás.

PARALIMPÍADAS

Atletas rio-pretenses vão representar o Estado

Sete atletas do Instituto de 
Reabilitação do Lucy Montoro, 
de Rio Preto, representarão o 
Estado de São Paulo na Para-
limpíadas Escolares 2022 em 
duas modalidades. O basquete 
3×3, como na edição do ano 
passado, e no atletismo, a no-
vidade desta edição.  O evento 
esportivo acontecerá entre os 
dias 21 a 26 de novembro, em 
São Paulo.

O treinador Octavio Mar-
ques ressalta a importância da 
Paralimpíadas Escolares. “Este 
é o maior evento mundial para 
crianças com deficiência em 
idade escolar. É uma competi-
ção que tem papel fundamental 
na formação e autoaceitação”, 
explica.

Octavio também falou das 
expectativas desta edição. 
“Esperamos fazer grandes 
apresentações, estamos nos 
preparando para este momen-
to. Nosso objetivo principal é 
ficar entre os cinco primeiros 

FIM DE SEMANA 

Judoca de Rio Preto compete 
em cidade de Santa Catarina

O judoca Pedro Mota, da 
Associação Matsumi, de Rio 
Preto, disputa neste fim de 
semana o Meeting Brasilei-
ro, na cidade de Brusque, 
em Santa Catarina. Pedro 
compete pela categoria Sub-
13 meio-leve e tem sua pri-
meira luta no sábado (12).

O Meeting deve reunir 
cerca de 600 atletas, dos 
estados de São Paulo, Santa 
Catarina, Paraná e do Rio 
Grande do Sul. A compe-
tição premia os atletas de 
cada estado que mais se 
destacaram em suas catego-
rias, sendo organizada pela 
Federação Catarinense de 
Judô e pela Confederação 
Brasileira de Judô.

Seleção do Brasileiro contou com todo o sistema ofensivo do time do Palmeiras

e garantir uma medalha. Mas 
também espero muito que os 
meninos aproveitem para se 
divertir ao máximo nesta com-
petição”, diz Octavio.

No ano passado, a equipe do 
basquete 3×3 do Lucy, também 

representando o Estado, garan-
tiu a medalha de prata. Para o 
atleta Daniel Gusmão Pelicer, a 
falta de experiência prejudicou 
o rendimento do time. “Nosso 
rendimento foi muito bom, mas 
tivemos pequenos erros que in-
terferiu em nossa atuação, prin-
cipalmente na final. Já em 2022 
a equipe estará mais entrosada 
e preparada. Aperfeiçoamos 
nossas estratégias e temos um 
time mais competitivo, explica.

O atleta Caio Emanuel Pa-
dula fará a sua quarta par-
ticipação na Paralimpíadas 
Escolares. “Possivelmente será 
minha última participação 
nesta competição. Por isso, 
meu foco é garantir mais uma 
medalha. E vamos para cima, 
jogar com raça, mais entrosa-
mento e que sabe não garantir 
ouro”, afirmou.

Da REPORTAGEM

Equipe de Rio Preto  vai participar do evento que começa dia 21

Divulgação

Alex Pelicer

Lucas Figueiredo
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Bolsonaristas usam redes sociais 
para convocar manifestantes 

VIGÍLIA

Após nota dos comandan-
tes do Exército, Aeronáutica e 
Marinha, dizendo que as ma-
nifestações que acontecem em 
todo o país contra o processo 
eleitoral são legais e um direito 
do brasileiro, os manifestantes 
que protestam contra o resul-
tado da eleição presidencial se 
sentiram ainda mais respalda-
dos, encorajados e reforçaram 
suas posições.

Em Rio Preto, uma mensa-
gem de voz espalhada por todas 
as redes sociais convidou os 
rio-pretenses para a vigília na 
frente do Tiro de Guerra, nes-
te sábado. A mensagem, com 
locução profissional e música 
épica, diz: “Convidamos todos 
os patriotas de São José do Rio 
Preto e região para se juntar à 
maior manifestação pacífica 
já realizada em prol da nossa 
nação, e liberdade. Em frente 
ao Tiro de Guerra. A partir 
das 8h da manhã de sábado. 
Traga a sua família e amigos 
para uma vigília de 24h em prol 
da nossa democracia. A gente 

A mensagem, com locu-
ção profissional e igual 
aos carros de som que 
circulam pelas ruas, 
pede para os bolsonar-
tistas levarem barracas

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Mensagem convida militantes rio-pretenses a levarem barracas e familiares para a “maior manifestação pacífica já realizada em prol da nação e liberdade”na frente do Tiro de Guerra
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LEI Nº 14.263 
De 11 de novembro de 2022 

 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de 
sessão de cinema adaptada a pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas 
famílias, no Município de São José do Rio Preto. 

 
 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo: usando das atribuições que me são conferidas por Lei, 
 FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, nos termos do § 6º, do 
artigo 44, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Ficam as salas de cinemas obrigadas a reservar, no mínimo, uma sessão mensal 

destinada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias. 
 
§1º Durante tais sessões, em que não serão exibidas publicidades comerciais, as luzes deverão 

estar levemente acessas e o volume de som será reduzido. 
 
§2º As pessoas com Transtorno de Espectro Autista e seus familiares terão acesso irrestrito à 

sala de exibição, sendo permitido entrar e sair ao longo da exibição. 
 
Art. 2º As sessões deverão ser identificadas com o símbolo mundial do espectro autista, que 

será afixado na entrada da sala de exibição. 
 
Art. 3º A desobediência do art. 1º desta lei será punível com multa de 10 UFM’s e 20 UFM’s, 

em caso de reincidência. 
 
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei ocorrerão por conta das verbas 

orçamentárias próprias.  
 
Art. 5º Essa Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação. 
 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  
11 de novembro de 2022. 

 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara 

 
AUTÓGRAFO Nº 15.801/2022 
Projeto de Lei nº 087/2022 
Aprovado em 30/08/2022, na 45ª Sessão Ordinária. 
Veto Total nº 047/22 rejeitado em 08/11/2022, na 55ª Sessão Ordinária. 
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e 
publicada no jornal oficial do Legislativo. 
.  
Professor Arnaldo de Freitas Vieira 
                Diretor Geral                                                                                               

Autoria da propositura:  
Ver. Renato Pupo de Paula 
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LEI Nº 14.262 
De 11 de novembro de 2022 

 
Altera o art. 4º da Lei nº 10.205, de 5 de 
setembro de 2008, que dispõe sobre a criação do 
Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente, 
para adequá-lo às disposições da Lei Estadual 
nº 3.201, de 23 de dezembro de 1981. 

 
 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo: usando das atribuições que me são conferidas por Lei, 
 FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, nos termos do § 6º, 
do artigo 44, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei: 

 
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 10.205, de 5 de setembro de 2008, passa a vigorar com o 

parágrafo único renumerado para §1º, e acrescido do inciso IX, no caput, e do §2º, com as 
seguintes redações: 

 
“Art.4º ............................................................................................................. 
.......................................................................................................................... 
 
IX – valores recebidos pelo Município a título de ICMS Ecológico. 
..........................................................................................................................
............ 
§2º As receitas provenientes do ICMS Ecológico deverão ser aplicadas pelo 
Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente (FUMDEMA) na 
manutenção e preservação da Estação Ecológica do Noroeste Paulista.” 
 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  
11 de novembro 2022. 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara  

 
AUTÓGRAFO Nº 15.718/2022 
Projeto de Lei nº 293/2021 
Aprovado em 26/04/2022, na 27ª Sessão Ordinária.  
Veto Total nº 028/22 rejeitado em 08/11/2022, na 55ª Sessão Ordinária. 
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e 
publicada no jornal oficial do Legislativo. 
Professor Arnaldo de Freitas Vieira 
              Diretor Geral                                                                                               

Autoria da propositura:  
Ver. João Paulo Rillo 
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Municipal 
SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO 

São José do Rio Preto, 09 de novembro de 2022. 

 

C O N V I T E 

 
                                      A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 

CONVIDA para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão da Implantação 

da Tecnologia 5G em nosso Município, que dispõe sobre abordagens desta quinta 

geração de internet móvel, que é uma grande revolução que já chegou ao Brasil com 

maior alcance e velocidade. 

 

Data: 16 de novembro de 2022 – (quarta-feira) 
Horário: 17 horas 
Local: Plenário da Câmara Municipal de São José do Rio Preto 
Rua Silva Jardim, nº 3357 – Centro 

 
 

 
 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 

Presidente da Câmara 
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Cachorro morre após ser esquecido 
dentro de táxi dog de pet shop

Um cachorrinho da raça 
shih-tzu de um ano e cinco 
meses morreu depois de ser 
esquecido no táxi dog de um 
pet shop de Rio Preto nesta 
quinta-feira (10).

Segundo Denise da Silva 
Bueno, tutora do Gohan, o pet 
tomava banho semanalmente 
por meio de um plano com o 
estabelecimento. “Ele tomava 

banho todas as quintas-feiras. 
Por ele ser muito peludo, fazia 
questão de dar esse banho toda 
semana”, disse.

Denise menciona que o 
habitual seria ele retornar pra 
casa por volta das 11h já que 
seria somente o banho e não 
tosa. Mas percebeu que estava 
demorando muito e mandou 
mensagem via WhatsApp e 
que comunicaram que era 
somente um atraso.

Depois de passar mais uma 
hora, a tutora ligou do apli-

cativo e não foi atendida. Foi 
quando decidiu pegar o carro 
e ir até lá. “Entre e perguntei 
por ele. Já percebi que havia 
algo errado. Depois que uma 
outra funcionária balançou a 
cabeça fazendo sinal negativo 
eu percebi que era algo ruim. 
Entrei na sala e vi ele ali, já 
morto, com os olhos abertos”, 
relembrou.

A tutora ainda comparti-
lhou que o funcionário admi-
tiu a culpa, e afirmou que es-
queceu o pet no táxi dog com 

os vidros fechados. “Achei que 
foi muito descaso. Não quise-
ram me passar o número do 
responsável e alegaram que 
ele estava viajando”, contou.

Denise disse que registrou 
o boletim de ocorrência nesta 
sexta-feira e que já entrou com 
advogado para um processo 
judicial. “Não vai trazer meu 
cachorro de volta, mas que 
fique de alerta porque isso 
não pode acontecer. Já chorei 
muito, em todos os lugares que 
olho lembro dele”, lamentou.

NEGLIGÊNCIA

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

Arquivo PESSOAL

se vê lá. Traga a sua barraca e 
venha ficar com a gente”.

Manifestação
Grupos de bolsonaristas, 

incluindo os organizadores da 
vigília no Tiro de Guerra, se 
preparam para desembarcar 
em Brasília dia 14 de novem-

bro para a manifestação no dia 
da proclamação da República 
(15). Adriano Caruso, um dos 
organizadores do agronegócio, 
já está na capital federal. A 
bolsonatista e ex-candidata a 
deputada federal, Danila Aze-
vedo, segue neste domingo, 13.

Adriano disse que o objetivo 

é juntar 2 milhões de pessoas e 
fazer um segundo 7 de setem-
bro. As palavras de ordem são 
as mesmas: intervenção federal 
e intervenção militar contra o 
resultado das eleições, com a 
manutenção de Jair Bolsonaro 
(PL) na presidência.

A nota foi interpretada 

como um recado ao ministro 
Alexandre de Moraes (TSE e 
STF) e aos bolsonaristas. Ela 
diz que alguns poderes estão 
extrapolando seus limites e 
diz que as manifestações não 
podem provocar desordem e 
impedir as pessoas de irem e 
vierem. Após a nota, Morais 

determinou o desbloqueio das 
rodovias em todo o país em 24h 
e a aplicação de multas para 
quem não obedecer.

A presidente do PT, Gleisi 
Hoffmann, disse que a nota 
está fora de contexto, uma vez 
que essa não é a função dos 
militares em uma democracia.

Divulgação



SAMPAIO
SÉRGIO

amaralsampaio@hotmail.com
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O reajuste salarial e da PLR (Par-
ticipação dos Lucros e Resultados) 
dos trabalhadores dos setores Quí-
micos e da Reciclagem foi definido 
última quinta-feira, dia 10, com a 
divulgação do INPC (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor) do 
período, ambas categorias tem como 
data-base o dia 1º de novembro.

Segundo João Pedro Alves Filho, 
presidente do Sindalquim (Sindica-
to dos Trabalhadores nas Indústrias 
da Fabricação do Álcool, Químicas 
e Farmacêuticas), a Convenção Co-
letiva que engloba os dois setores 
foi fechada no ano passado com 
validade de dois anos para as cláu-
sulas sociais e as econômicas, estás 
últimas terão apenas a reposição da 

Reajuste dos químicos e 
da reciclagem é definido

CAMPANHA SALARIAL 

As duas categorias têm como 
data-base o dia 1º de novem-
bro. Reajuste vale para os 
salários e a PLR (Participação 
dos Lucros e Resultados)

inflação que ficou em 6,46%. “Esse 
percentual vale para os trabalhado-
res das indústrias químicas e de re-
ciclagem que será aplicada nos pisos 
e da PLR”, salientou o presidente do 
sindicato.

Químicos – Os trabalhadores 
do setor Químico passam a ter os 
seguintes valores do piso e da PLR: 
piso de R$ 1.977,35 e PLR de R$ 
1.149,76 para empresas com até 49 
funcionários e piso de R$ 2.028,31 
e PLR de R$ 1.277,52 com mais de 

50 funcionários.
Reciclagem – Os trabalhado-

res da fase: terciaria (separação) e 
secundaria (moagem) terão um piso 
de R$ 1.518,33 e a PLR de R$ 691,99. 
Trabalhadores da fase primeira (gra-
nulação) e demais funcionários, piso 
de R$ 1.624,48 e PLR de R$ 755,86.

Boletim – Desde ontem (11), os 
diretores do Sindalquim iniciaram a 
entrega de boletim informativo para 
os trabalhadores nas empresas dos 
dois setores.

Representantes dos 18 
sindicatos dos frentistas 
vão se reunir para fazer 
os planejamentos para o 
ano de 2023

A Federação dos Frentistas do 
Estado de São Paulo tem reunião 
marcada para o próximo dia 17 para 
debater estratégias e rumos da cate-
goria para 2023.

Segundo Antônio Marco dos 
Santos, presidente do Sindicato dos 
Frentistas de Rio Preto e região, esta-
rão presentes representantes dos 18 
sindicatos da categoria do Estado. Se-
rão debatidas estratégias para as ne-
gociações coletivas do ano que vem. 

Federação dos Frentistas 
faz reunião no dia 17

PREPARATIVOS

“As cláusulas sociais da Convenção 
do ano passado foram fechadas por 
dois anos (com validade até 2024). 
Com isso temos apenas que negociar 
as cláusulas econômicas (salários e 
tíquete)”, salientou Santos.

Defesa da Categoria – Outro 
tema a ser debatido diz respeito ao 
continuar atento e alerta à tramitação 
dos projetos que querem autorizar 
o autosserviço nos postos de com-
bustível. Propostas que caso sejam 
aprovados colocam em risco o em-
prego de cerce de 500 mil frentistas 
em todo o país.

“A Federação estadual e a nacional 
continuam atentas ao andamento 
destas propostas na Câmara Federal. 
Não podemos baixar a guarda em 
momento nenhum”, finalizou.

Sérgio SAMPAIO 
amaralsampaio@hotmail.com

Aumento

6,46%

SORTEIO 

Sindicato da Alimentação 
faz sorteio de prêmios 
para associados na base

O Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias 
de Alimentação de Rio 
Preto e região em mais um 
final de ano vai presen-
tear os trabalhadores da 
sua categoria com o sor-
teio de diversos prêmios. 
    Segundo Tiago Gon-
çalves,  presidente do 
sindicato, nos meses de 
novembro e dezembro 
diversos sorteios serão 
feitos em dezenas de em-
presas que serão visitadas 
nas próximas semanas. 
       Ele salientou que os tra-
balhadores do setor da Ali-
mentação são quase a sua 
totalidade da categoria do 
setor industrial com a ro-
tatividade de turno e para 
que todos possam parti-
cipar os diretores estão 
correndo as empresas para 

MOTORISTAS

Clube de Campo terá 
funcionamento especial 
no feriado prolongado

que ninguém fique de fora.  
Ao todo, são oito prêmios 
que serão sorteados para 
os trabalhadores da Ali-
mentação: Tábua de Car-
ne, Fritadeira, Panela de 
Pressão, Faqueiro, Espre-
medor de Laranja, Ba-
tedeira de Bolo, Liqui-
dificador e Ventilador. 

O Clube de Campo dos 
Motoristas, que normalmente 
não funciona às segundas-fei-
ras, estará aberto de forma 
excepcional no próximo dia 
14, véspera de feriado da Pro-
clamação da República (15 de 
novembro).

Segundo Daniel Rodri-
gues, presidente do Sindicato 
dos Motoristas de Rio Preto e 
região, por conta do feriado 
prolongado a diretoria decidiu 
fazer essa alteração de funcio-
namento para atender toda a 
categoria que queira desfrutar 
o Clube de Campo.

Em todos estes dias o Clu-
be abre seus portões às 7h30 
e a ocupação dos quiosques é 
por ordem de chegada, caso 
quem não reservou aparta-
mento para pernoitar tenha 
interesse deve procurar o 
administração no local e saber 
se existe alguma desistência.

Fechado – O Clube es-

tará fechando para limpeza e 
manutenção na quarta-feira, 
dia 16.

Sede – Por sua vez a sede 
do sindicato, na Rua Conse-
lheiro Saraíva, 101, em Rio 
Preto vai estar fechada na 
segunda (14) e terça (15). Re-
abrindo na quarta (16), às 8h.

Instituto Federal:  
Processo Seletivo
professores  O Câmpus Rio Preto 
do Instituto Federal está 
com inscrições abertas 
de processo seletivo para 
Professor Substituto de 
Informática.

Os interessados têm 
até as 16h do próximo dia 
22 para se inscreverem de 
forma exclusiva por meio 
de formulário eletrônico, 
disponível no endereço 
https://concursopublico.
ifsp.edu.br, devendo o 
candidato anexar os do-
cumentos citados no item 
4.4 do Edital.

A vaga possui regime 
de trabalho de 40 horas 
semanais com salário 
entre R$ 3.130,85 e R$ 
5.831,21 de acordo com 
a titulação do candidato.

O processo seletivo 
conta com prova de de-
sempenho didático-pe-
dagógico, avaliação de 
títulos e experiência pro-
fissional.

PRAIA GRANDE 

Sincomerciários abre reservas para 
as primeiras excursões de 2023
O Sincomerciários (Sindi-
cato dos Empregados no 
Comércio) de Rio Preto e 
região está com reservas 
abertas para as duas primei-
ras excursões de 2023 para 
a Colônia de Férias dos co-
merciários na Praia Grande.
A primeira será no Janeirão 
de Férias entre os dias 19 a 
24 de janeiro e a segunda 
para o Carnaval 2023 entre 
os dias 16 a 21 de fevereiro. 
Os interessados em fazer as 
reservas e ter mais detalhes 
podem ligar para o telefone 
17 3214-7171 ou ir pessoal-

mente ao Centro de Benefícios, 
na Rua Luiz Antônio da Silveira, 
717, na Boa Vista.
Segundo Selma Ferrassoli, vice-
-presidente do sindicato, no pa-
cote estão inclusos: transporte 
ida e volta, hospedagem com café 
da manhã, almoço e jantar. O 

“ Centro de Lazer foi totalmen-
te reformado e agora conta 
com novas atrações, dentre 
elas piscina aquecida, prai-
nha com brinquedos infantis, 
nova academia de ginástica, 
lanchonete ampliada e muito 
mais.
Acomodações – Os apar-
tamentos acomodam até 
seis pessoas, todos os quar-
tos possuem banheiros e são 
equipados com televisão, fri-
gobar e ar-condicionado.
Extras – Uma novidade do 
Centro de Lazer após a refor-
ma que é uma sala de jogos 

que pode ser aproveitada por 
pessoas de todas a idades. 
Outro espaço que continua 
disponivel é a Sala de Cinema 
que foi totalmente reformada 
e mudou de lugar. Agora ela se 
encontra no mezanino, com 
mais espaço e equipamentos 
modernos para que você não 
perca nenhum momento dos 
seus filmes favoritos.
Espaço Kids – O novo espa-
ço infantil conta com piscina 
de bolinhas, área baby, pai-
nel sensorial, mini-pet shop, 
mercadinho, minioficina me-
cânica e cozinha infantil. 

“       Viagens serão 
nos meses de janei-
ro e fevereiro (Car-
naval) com saída 
no Clube Social 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 024/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, 
HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a favor de: Constroeste Construtora e Participações Ltda. Israel 
Cestari Júnior - Sec. Mun. de Obras  
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 550/2022 – Processo n.º 
14.647/2022
Objeto: Aquisição de nobreak 100 kva – 220v/127v para o Hospital 
Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 06/10/2022, sendo adjudicado o item à empresa 
declarada vencedora: RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA 
LTDA ( item 1). Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana 
Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Aldenis A Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 553/2022 – Processo n.º 
14.661/2022
Objeto: Aquisição de carros de transporte e escada, para o Hospital 
Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 10/10/2022, sendo adjudicado os itens às 
empresas declaradas vencedoras:  ALINE DALFRE BARBIERI ME 
(item 4); CIRURGICA OURO VERDE COMERCIO DE MATERIAIS 
MEDICOS EIRELI (itens 8 e 9); MHS INDÚSTRIA DE MÓVEIS 
LTDA. 9item 7) e SUPRMEA SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA. (itens 1, 2, 3 e 5). Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras 
–- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 617/2022 – Processo n.º 
15.027/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de limpeza e 
higiene. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 04/11/2022, sendo adjudicado os 
itens às empresas declaradas vencedoras:  ATUAL COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (item 1); 
CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. - EPP 
(itens: 3, 4, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39); FLASH COMÉRCIO 
DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI (item 25); LUCIANA COELHO 
GOMES 35201367836 (itens: 34, 35, 36); MARCO ANTONIO 
SILVA NETO - (itens: 5, 8, 17, 18, 21, 22, 33); PAULO R BISPO 
FERRAMENTAS ME (itens: 6, 7, 9, 13, 14, 37, 40); WILSON 
PEREIRA DA SILVA TACOS EPP (itens: 2, 10, 11, 12, 19, 20). Os 
itens 15, 16, 23 e 24 foram fracassados. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Fabio Ferreira Dias Marcondes - Secretário 
Municipal de Esportes e Lazer.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 623/2022 – Processo n.º 
15.194/2022
Objeto: Aquisição de caixa de instrumentais cirúrgicos para cirurgia 
geral. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-
line com início dia 21/10/2022, sendo adjudicado o item à empresa 
declarada vencedora: MF MEDICAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO 
DE MATERIAIS CURUGICOS EIRELI ( item 1). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Aldenis A Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 648/2022 – Processo n.º 
15.395/2022
Objeto: registro de preços para serviços de instalação de gradil com 
fornecimento de material e mão de obras em atendimento as unidades 
escolares e demais prédios da Secretaria Municipal de Educação. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 03/11/2022, sendo 
adjudicado o pregão à empresa declarada vencedora: VALDEBERTO 
ALVES DE CARVALHO. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras 
– Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Secretária 
Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 654/2022 – Processo n.º 
15.498/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de cimento, argamassa, 
rejunte e outros,  para o atendimento as Unidades Escolares. 
Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública realizada on-
line com início dia 08/11/2022, sendo adjudicado os itens à empresa 
declarada vencedora: INDUSTRIA DE MOVEIS V.V. LTDA - ME ( 
itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 8). Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras 
– Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Secretária 
Municipal de Educação.

01 01 01

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 655/2022 – Processo n.º 
15.529/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de cadeirote de bebe, 
para o atendimento as Unidades Escolares. Secretaria Municipal de 
Educação. Sessão pública realizada on-line com início dia 07/11/2022, 
sendo adjudicado os itens à empresa declarada vencedora: DANEIL 
DA SILVA JUNIOR CONFECÇÕES ME ( itens 1 e 2). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Secretária 
Municipal de Educação.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 436/2022 
– PROCESSO Nº 13.676/2022. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de kit pedagógico 
individual (EJA e Ensino Fundamental) em atendimento as Unidades 
Escolares. Secretaria Municipal de Educação. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 16/11/2022 
às 10h30 para continuidade dos trabalhos – Celia Candida Faria - 
Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 513/2022 
– PROCESSO Nº 14.241/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de câmaras de conservação 
de vacinas. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 17/11/2022 
às 09:00h para continuidade dos trabalhos – Eloisa Sestini da Cunha 
Pinheiro - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 615/2022 
– PROCESSO Nº 15.011/2022. 
Objeto: Aquisição de carro de emergência para o Hospital Municipal. 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 17/11/2022 às 14h00 
para continuidade dos trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 634/2022 
– PROCESSO Nº 15.223/2022. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de saneantes em 
atendimento as Unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 16/11/2022 às 11h00 para continuidade dos trabalhos – 
Adriana Tápparo - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 661/2022 
– PROCESSO Nº 15.536/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de carro térmico em 
atendimento as unidades escolares. Secretaria Municipal de 
Educação. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 17/11/2022 às 09:10h para continuidade dos 
trabalhos – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 469/2022 
– PROCESSO Nº 13.932/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais para ostomia. 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 17/11/2022 às 09:20h 
para continuidade dos trabalhos – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro 
- Pregoeira.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 010/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM 
DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, COM APLICAÇÃO 
DE CBUQ FAIXA III DO DER/SP – SEC. MUN. OBRAS. À vista dos 
autos e do parecer técnico elaborado pela Secretaria Municipal de 
Obras, que é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte 
integrante desta decisão, a Comissão Municipal de Licitações prolata 
a classificação das propostas: 1º Colocado: OBRAS E SERVIÇOS 
FATOR S/A R$ 2.604.024,02 - 2º Colocado: USINA DO VALE 
CONSTRUTORA EIRELI R$ 2.891.435,10 - O inteiro teor dessa 
decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição dos 
interessados. Publique-se para ciência.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 011/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, 
CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA ALARGAMENTO DA 
AVENIDA JOSÉ PONCE DE AZEVEDO ENTRE A AVENIDA JOSÉ 
ABAS CASSEB E A AVENIDA ABELARDO MENEZES, NO DISTRITO 
INDUSTRIAL ULISSES GUIMARÃES – SEC. MUN. OBRAS. À vista 
dos autos e do parecer técnico elaborado pela Secretaria Municipal 
de Obras, que é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte 
integrante desta decisão, a Comissão Municipal de Licitações prolata 
a classificação da proposta: 1º Colocado: OBRAS E SERVIÇOS 
FATOR S/A R$ 2.713.622,76 - O inteiro teor dessa decisão se acha 
encartada nos autos do processo à disposição dos interessados. 
Publique-se para ciência.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 028/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, 
CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA A DUPLICAÇÃO 
DA AVENIDA ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA, ENTRE OS 
LOTEAMENTOS MAFALDA II E MORADAS RIO PRETO – SEC. MUN. 
OBRAS. A Comissão Municipal de Licitações, acolhe integralmente 
o parecer técnico da Secretaria Municipal da Fazenda e também o 
parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que são adotados 
como razões de decidir e passam a fazer parte integrante desta 

decisão e declara habilitadas a prosseguir no certamente licitatório as 
empresas: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA; J NASSIF ENGENHARIA LTDA e LGR CONSTRUTORA LTDA 
EPP e, inabilitada a empresa KGP CONSTRUTORA LTDA (não 
atendeu ao subitem 5.5.1 de item 5.5 do edital eis que apresentou 
caução em desacordo com o que determina o § 1º do art. 56 da LF 
8666/93). Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, fica designado o dia 
24/NOVEMBRO/2022 às 09:15 hs., para a sessão de abertura da 
proposta financeira. O inteiro teor desta decisão se acha encartada 
nos autos do processo à disposição dos interessados. Publique-se 
para ciência e para que surta os efeitos legais.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 055/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
VISANDO A EXECUÇÃO DE REFORMA/READEQUAÇÃO NO 
EDIFÍCIO CENTRO INCUBADOR DE EMPRESAS E NO CENTRO 
EMPRESARIAL - VANDA KARINA SIMEI BOLÇONE – SEC. MUN. 
DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO. A Comissão Municipal de Licitações acolhe integralmente 
o parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que são 
adotados como razões de decidir e passa a fazer parte integrante 
desta decisão e declara habilitada a prosseguir no certamente 
licitatório a empresa: LGR CONSTRUTORA LTDA EPP. Decorrido o 
prazo recursal ”in albis”, fica designado o dia 25/NOVEMBRO/2022 
às 09:15 hs., para a sessão de abertura da proposta financeira. O 
inteiro teor desta decisão se acha encartada nos autos do processo 
à disposição dos interessados. Publique-se para ciência e para que 
surta os efeitos legais.  
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 059/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DE 
TRATAMENTO E CLIMATIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE, 
CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA 
FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO 
EDITAL – SEC. MUN. SAÚDE  - Valor estimado: R$ 83.800,00 
- Prazo de execução: 30 dias - Data Limite para recebimento dos 
envelopes contendo a habilitação e a proposta: 01/DEZEMBRO/2022 
às 17:00 horas. Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 
02/DEZEMBRO/2022 às 08:30 horas - Local: Diretoria de Compras e 
contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. 
Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action   
LICITAÇÃO
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 698/2022, 
processo 15.812/2022 objetivando o registro de preços para aquisição 
de Bolsas para uso dos agentes comunitários de saúde e agentes de 
controle de endemias. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 29/11/2022. às 14h00min e abertura 
a partir das 14h02 min. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 716/2022, 
processo 15.875/2022 objetivando a aquisição de Licença 
Operacional para os Dptos e Unidades de Saúde.. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
30/11/2022. às 14h00min e abertura a partir das 14h02 min. O edital, 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 720/2022, 
processo 15.847/2022 objetivando o registro de preços para aquisição 
de materiais de serralheria  para o atendimento da manutenção 
escolar. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 01/12/2022. às 08h30min e abertura a 
partir das 08h32 min. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 721/2022, 
processo 15.949/2022 objetivando o registro de preços para aquisição 
de seringas. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 01/12/2022. às 14h00min e abertura a 
partir das 14h02 min. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 722/2022, 
processo 15.950/2022 objetivando o registro de preços para 
prestação de serviços de aplicação de concreto simples, serviços e 
agregados nas vias públicas do município. Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transportes e Segurança. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 30/11/2022. às 14h00min e abertura a partir das 
14h02 min. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se 
à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 724/2022, 
processo 15.952/2022 objetivando o registro de preços para 
aquisição de poste de concreto e tela de alambrado em atendimento 
ao Departamento de Manutenção. Secretaria Municipal de Esportes 
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e Lazer. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 29/11/2022. 
às 14h00min e abertura a partir das 14h02 min. O edital, na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: JM OFFICE RIO PRETO COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA
EMPENHO 23782/22
Considerando informações recebidas pela Ger. de Suprimentos, 
referente a substituição de 1 cadeira.  Fica a contratada notificada 
a substituir no prazo de 24h contados do recebimento, estando a 
contratada sujeita a aplicação das penalidades contratuais. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo 
apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. 
– SMS – DADM
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: RHELCON COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA 
LTDA
EMPENHOS 23780/22 E 24098/22
Notifico o representante legal da contratada, para entregar/executar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não cumprimento 
do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: MIIXAR SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA ME
EMPENHO 20801/22
Considerando manifestação do DUE, não foi realizada a instalação 
do item pertencente à nota de empenho em epígrafe. Considerando 
previsão contratual, item 2.1, fica a contratada supramencionada 
NOTIFICADA para REALIZAR A INSTALAÇÃO, no prazo de 48 horas, 
contados do recebimento desta, de forma a dar real cumprimento 
ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação das 
penalidades contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO 
OBJETO: Fornecimento aos Servidores Ativos da PREFEITURA, de 
cartão de crédito consignado, nas condições aprovadas pelo Banco 
Central do Brasil, para pagamento através de descontos consignados 
em folha de pagamento – que entre si celebram o Município de 
São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Administração e BANCO BRADESCO S/A. 
DATA DA ASSINATURA: 11 de novembro de 2022. 
VIGÊNCIA: 60 meses contados da data de assinatura do convênio. 
BASE LEGAL: Decretos n°s 18.543/20; 19.240/22 e 19.309/22. 
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 35/2022
CONTRATO Nº TOP/0043/22
CONTRATADA: CONSTRUTORA POLACHINI LTDA EPP
OBJETO Contratação de empreitada de mão de obra com 
fornecimento de materiais e equipamentos visando a execução da 
obra de construção de muro na Escola Municipal Orestes Quércia 
(Rua Jesus cristo. nº 441, Solo Sagrado) – SME – Fabiana Zanquetta 
de Azevedo- Prazo de vigência: 285 dias – Valor Total R$509.795,65
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 452/2022
ATA Nº 0890/22
CONTRATADA: NEW HIGIPEL COMERCIAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais e jogos de uso pedagógico –
Valores Unitários – Item 2 – R$20,77; Item 9 – R$34,41  – SME – 
Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 452/2022
ATA Nº 0891/22
CONTRATADA: SMART TOYS COEMRCIO DE BRINQUEDOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais e jogos de uso pedagógico –
Valores Unitários – Item 5 – R$15,00; Item 6 – R$22,00 – SME – 
Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 452/2022
ATA Nº 0892/22
CONTRATADA: STAR PRODUTOS E COEMRCIO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais e jogos de uso pedagógico –
Valor Unitário – Item 1 – R$20,20 – SME – Fabiana Zanquetta de 
Azevedo – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 584/2022
ATA Nº 0893/22
CONTRATADA: A.C.A. EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura –Valor Unitário – 
Item 19 – R$138,00 SMEL – Fabio Ferreira Dias Marcondes – Prazo 
de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 586/2022
ATA Nº 0894/22
CONTRATADA: INTEGRA SOLUÇÕES DE LOGISTICA INTEGRADA 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de serviços de transporte urbano de 
mobiliários e materiais diversos –Valor Unitário – Item 1 – R$1.817,90 
– SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo de vigência: 12 
meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 554/2022
CONTRATO nº PRE/0238/22
CONTRATADA: ADRIANO APARECIDO SILVA 30452380847
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços com 
fornecimento de materiais para manutenção de piscinas Municipais – 
Item 1 – SMEL – Fabio Ferreira Dias Marcondes- Prazo de Vigência: 
12 meses. Valor total: R$138.900,00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO 2022 – CICLO 2
ANÁLISE DE RECURSO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
RECORRENTE: ALBAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 
LTDA.
Após análise da comissão especial e apreciação do CONPARTEC, o 
recurso foi INDEFERIDO.
O inteiro teor está à disposição dos interessados nos autos do 
processo.
São José do Rio Preto (SP), 27 de outubro de 2022.
Comissão Especial de Avaliação:
Ângelo Bevilacqua
Consuelo Braz de Oliveira
Jorge Luis de Souza
Kleber Rodrigues Junior
Liszeila Reis Abdala Martingo

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO 2022 – CICLO 2
CLASSIFICAÇÃO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
Considerando as disposições do artigo 3°, inciso III e artigo 6º do 
Decreto Municipal n.º 17.967, de 23 de janeiro de 2018;
Concluídas as etapas do processo, tornamos definitiva a classificação 
publicada no dia 18/10/2022.
Ato contínuo, HOMOLOGO o processo.
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São José do Rio Preto (SP), 08 de novembro de 2022.
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
Presidente do CONPARTEC
Secretário Municipal de Planejamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.123 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022
EXONERA, a pedido, ISABELA MARAO DUARTE RODRIGUES 
DA CUNHA, do Cargo em Comissão – ASSESSOR CHEFE DE 
GABINETE DE SECRETARIA – CD.101.2, criado pelo artigo 
3º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022, lotado(a) na 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, nomeado(a) pela 
Portaria n.º 36.626 de 21 de junho de 2022, retroagindo os efeitos 
desta a 07 de novembro de 2022.
PORTARIA N.º 37.137 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) DENISE SAYURI 
CACERES SHIMABUKURO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar 
n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta a 09 de novembro de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.139 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, CRISTIANE APARECIDA SCRIGNOLLI ALVES para 
substituir o(a) servidor(a) FABIO GIOLI – ocupante da função de 
confiança gratificada – Coordenador Executivo de Políticas 
Públicas – Nível II – FG.103.7, 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.
PORTARIA N.º 37.140 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, MARCOS SILVEIRA DE ABREU para substituir o(a) 
servidor(a) IZALCO NUREMBERG PENHA DOS SANTOS – 
ocupante da função de confiança gratificada – Coordenador 
Executivo de Políticas Públicas – Nível II – FG.103.7, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de férias, de 17/11/2022 a 26/11/2022.
PORTARIA N.º 37.141 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, ANA CAROLINA COSTA ALOI VIAN para substituir o(a) 
servidor(a) THALES FACIPIERI CASTRO – ocupante da função 
de confiança gratificada – Coordenador Executivo de Políticas 
Públicas – Nível II – FG.103.7, 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.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.135 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, ANA JULIA SCARAMELLI JUNQUEIRA para substituir 
o(a) servidor(a) TARCISO PANSANI – ocupante da função de 
confiança gratificada – Chefe de Centro de Referência de 
Assistência Social - CRAS – FG.101.1, 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.
PORTARIA N.º 37.136 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, MICHELE ZAUPA JANUCCI CAMBUI para substituir o(a) 
servidor(a) DEBORA CRISTINA GARCIA LOURENCO – ocupante 
da função de confiança gratificada – Chefe de Centro de Referência 
de Assistência Social - CRAS – FG.101.1, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, de 18/11/2022 a 27/11/2022.
HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
Secretário Municipal de Assistência Social

DECRETO Nº 19.338
DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo 
com os artigos 6º e 7° da Lei nº 14.046 de 02 de dezembro de 2021,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 10.222.243,79 (dez milhões, 
duzentos e vinte e dois mil, duzentos e quarenta e três reais, setenta 
e nove centavos), para reforço de dotação orçamentária a seguir 
descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 393 ---------------------------------R$ 2.007.243,79
Programa 13 – Ensino Municipal
09.02.12.361.0013.2021.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 289 ---------------------------------R$ 3.475.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.301.0008.2020.3390.39.02 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
III – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 235 ---------------------------------R$ 150.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.01.27.811.0007.2001.3390.30.01 – Material de consumo
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 668 ---------------------------------R$ 240.000,00
Programa 11 – Infraestrutura Urbana
19.01.15.451.0011.2041.3390.30.01 – Material de consumo
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 474 ---------------------------------R$ 17.000,00
Programa 9 – Planejamento e Infraestrutura Urbana
10.02.15.451.0009.1005.4490.51.03 – Obras e instalações
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 594 ---------------------------------R$ 10.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento Econômico e Fomento do Turismo
14.02.23.695.0016.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA
Ficha 650 ---------------------------------R$ 4.300.000,00
Programa 17 – Modernização da Mobilidade Urbana e Segurança 
Pública
18.01.26.782.0017.2044.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 91  ----------------------------------R$ 2.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.01.04.122.0002.2005.3390.36.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa física
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 74  ----------------------------------R$ 21.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.01.04.122.0002.1003.4490.51.01 – Obras e instalações
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o 
artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação orçamentária a 
seguir descrita, nos termos do que dispõe o inciso III §1º do artigo 43, 
da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 361 ---------------------------------R$ 52.463,48
Programa 13 – Ensino Municipal
09.01.12.122.0013.2001.3390.14.01 – Diárias civil
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 364 ---------------------------------R$ 272.781,32
Programa 13 – Ensino Municipal
09.01.12.122.0013.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha 365 ---------------------------------R$ 353.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.01.12.122.0013.2001.3390.40.01 – Serviços de tecnologia da 
informação e comunicação-PJ
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 367 ---------------------------------R$ 500,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.01.12.122.0013.2001.3390.93.01 – Indenizações e restituições
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 371 ---------------------------------R$ 1.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.01.12.122.0013.2001.4490.51.01 – Obras e instalações
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 372 ---------------------------------R$ 2.980,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.01.12.122.0013.2001.4490.52.01 – Equipamentos e material 
permanente
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 374 ---------------------------------R$ 250,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.02.12.306.0013.2051.3390.30.01 – Material de consumo
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 376 ---------------------------------R$ 500,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.02.12.306.0013.2051.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 383 ---------------------------------R$ 89.664,49
Programa 13 – Ensino Municipal
09.02.12.361.0013.2021.3190.96.01 – Ressarcimento de despesas 
de pessoal requisitado
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 384 ---------------------------------R$ 769.281,53
Programa 13 – Ensino Municipal
09.02.12.361.0013.2021.3350.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 391 ---------------------------------R$ 1.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.02.12.361.0013.2021.3390.36.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa física
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 396 ---------------------------------R$ 1.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.02.12.361.0013.2021.4450.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 399 ---------------------------------R$ 536,81
Programa 13 – Ensino Municipal
09.02.12.361.0013.2021.4490.52.01 – Equipamentos e material 
permanente
XIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 401 ---------------------------------R$ 250,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.03.12.306.0013.2051.3390.30.01 – Material de consumo
XV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 403 ---------------------------------R$ 250,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.03.12.306.0013.2051.3350.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
XVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 406 ---------------------------------R$ 1.418,23
Programa 13 – Ensino Municipal
09.03.12.365.0013.1019.4490.52.01 – Equipamentos e material 
permanente
XVII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 408 ---------------------------------R$ 88,68
Programa 13 – Ensino Municipal
09.03.12.365.0013.2021.3390.36.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa física
XVIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 409 ---------------------------------R$ 253.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.03.12.365.0013.2021.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
XIX – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 416 ---------------------------------R$ 194.715,30
Programa 13 – Ensino Municipal
09.04.12.365.0013.2021.3350.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
XX – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 411  ---------------------------------R$ 500,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.04.12.306.0013.2051.3390.30.01 – Material de consumo
XXI – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 415 ---------------------------------R$ 1.418,23
Programa 13 – Ensino Municipal
09.04.12.365.0013.1019.4490.52.01 – Equipamentos e material 
permanente
XXII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 419 ---------------------------------R$ 1.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.03.12.365.0013.2021.4450.42.01 – Auxílios
XVIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 420 ---------------------------------R$ 9.645,72
Programa 13 – Ensino Municipal
09.04.12.365.0013.2021.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
XXIX – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 264 ---------------------------------R$ 5.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.301.0008.2001.3390.14.02 – Diárias civil
XXX – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 267 ---------------------------------R$ 155.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.30.02 – Material de consumo
XXXI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 272 ---------------------------------R$ 100.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.36.02 – Outros serviços de terceiros 
pessoa física
XXXII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 275 ---------------------------------R$ 150.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.39.02 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
XXXIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 256 ---------------------------------R$ 1.500.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.1017.4490.52.02 – Equipamentos e material 
permanente
XXXIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 284 ---------------------------------R$ 1.500.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.301.0008.2020.3390.30.02 – Material de consumo
XXXV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 287 ---------------------------------R$ 30.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.301.0008.2020.3390.36.02 – Outros serviços de terceiros 
pessoa física
XXXVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 279 ---------------------------------R$ 15.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.2001.3390.93.02 – Indenizações e restituições
XXXVII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 252 ---------------------------------R$ 20.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.01.10.122.0008.1017. 4490.51.02 – Obras e instalações



  | B3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, sábado, 12 de novembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
XXXVIII – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 238 ---------------------------------R$ 4.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.01.27.811.0007.2001.3390.40.01 – Serviços de tecnologia da 
informação e comunicação-PJ
XXXIX – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 245 ---------------------------------R$ 20.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.01.27.811.0007.2001.4490.52.01 – Equipamentos e material 
permanente
XL – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 237 ---------------------------------R$ 126.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.01.27.811.0007.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
XLI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 672 ---------------------------------R$ 200.000,00
Programa 12 – Gestão em Serviços Gerais
19.01.15.452.0012.2028.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
XLII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 661 ---------------------------------R$ 40.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
19.01.15.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
XLIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 476 ---------------------------------R$ 17.000,00
Programa 9 – Planejamento e Infraestrutura Urbana
10.02.15.451.0009.1005.4490.52.03 – Equipamentos e material 
permanente
XLIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 581 ---------------------------------R$ 10.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento Econômico e Fomento do Turismo
14.01.23.691.0016.2037.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
XLV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 380 ---------------------------------R$ 4.300.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.02.12.361.0013.2021.3190.11.01 – Vencimentos e vantagens 
fixas – pessoal civil
XLVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 79  ----------------------------------R$ 2.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.01.04.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
XLVII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 76  ----------------------------------R$ 21.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.01.04.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
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.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 11 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
LUIS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação 
na mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
P O R T A R I A   Nº 483
De 12 de novembro de 2022
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de São José Do Rio Preto – Estado 
de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de suas atribuições legais, 
DETERMINA:
Art. 1º – Fica permitido ao servidor CAMILA CAMINHA CARO, atuar 
conforme previsto no art. 25 da Instrução Normativa nº 66, de 18 de 
junho de 2021, de forma parcial, conforme plano de trabalho individual 
e institucional firmado com a superintendência. (Proc. Administrativo 
1520.01.879/2022.40)
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com os efeitos desta a partir de 12/11/2022.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 12 de novembro de 2022.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afixação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, publicada na imprensa oficial e arquivada 
no l ivro de Portarias da RIOPRETOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o 
Pregão Eletrônico SeMAE nº 92/2022, Processo SICOM 3420/2022 
objetivando a Contratação de empresa para prestação de serviços 
técnicos especializados de substituição de bombas submersas e 
manutenção, incluindo limpeza, melhorias, adequações, reparos 
e complementos, de poços tubulares profundos exploratórios 
do Aquífero Bauru, situados no perímetro urbano do município 
de São José do Rio Preto – SP, com fornecimento de mão de 
obra, incluindo equipamentos, máquinas, ferramentas, materiais 
complementares e insumos, conforme planilha de serviços e 
cronograma físico-financeiro.
Prazo de execução: 12 meses. O recebimento das propostas dar-
se-á até o dia 06.12.2022, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O 
edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 07.11.2022 - Fábio Augusto Zambon Furlan - 
Diretor Interino do Departamento de Sistema de Água.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o Pregão Eletrônico SeMAE nº 93/2022, Processo SICOM 
3423/2022 objetivando a Aquisição de 01 espectrofotômetro 
microprocessado, 01 medidor multiparâmetro portátil com 01 
sonda para leitura de oxigênio dissolvido e 02 eletrodos para 
leitura de nitrato, para execução de análises nos Laboratórios 
da ETE do SeMAE de São José do Rio Preto, necessários ao 
monitoramento diário do processo.
Prazo de Entrega: 90 dias. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 07.12.2022, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O 
edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 08.11.2022 – Wagner Castilho Botaro – Diretor do 
Departamento de Sistema de Esgoto.
EXTRATO DE PORTARIA n º 140 – 10.11. 2022 - Prorroga o prazo 
para conclusão dos trabalhos da Comissão responsável pela 
Elaboração do Manual do Loteador constituída pela portaria 
124/2022 – RESOLVE: Art. 1º Fica prorrogado em mais 60 (sessenta) 
dias o prazo para elaboração do manual do loteador. - Art. 2º Esta 
portaria entre em vigor na data de sua publicação. - PUBLIQUE-SE. 
CUMPRA-SE. - São José do Rio Preto, 10.11.2022 - Nicanor Batista 
Júnior Superintendente do SeMAE
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S.J. Rio Preto, 11.11.2022 – Nicanor Batista Junior – 
Superintendente do SeMAE.  

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PORTARIA SMAA Nº 15/2022 
Data: 11 de novembro de 2022
Institui, no âmbito municipal, tabela oficial de cotação de preços de 
hortifrutícolas para ser utilizada na execução das Chamadas Públicas 
relacionadas às compras de alimentos vinculadas ao “Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE”.
Considerando pesquisa de preços realizada no mercado local desse 
município para utilização nas Chamadas Públicas relacionadas 
às compras de alimentos vinculadas ao “Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE” para contratação de grupos formais 
da Agricultura Familiar detentores de DAP jurídica para aquisição de 
hortifrutigranjeiros para atendimento das demandas da Divisão de 
Gestão da Merenda Escolar;
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal de 
Agricultura e Abastecimento, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos 
do Decreto nº 18.730, de 18 de novembro de 2020, DETERMINA:
Art. 1º - Fica fixado o item e respectivo preço abaixo relacionado:

Item Gênero / Produto Unidade Preço 
Médio

01 ABOBRINHA Kg  R$ 4,15 
02 ALFACE Maço 500g  R$ 5,05
03 BANANA-NANICA Kg  R$ 4,70 
04 BATATA-DOCE Kg  R$ 3,10 
05 CHEIRO-VERDE Maço 200g  R$ 4,80 
06 COUVE Maço 500g  R$ 4,80
07 LARANJA Kg  R$ 3,15 
08 LIMÃO Kg  R$ 3,15
09 MAMÃO Kg  R$ 5,00

10 MANDIOCA DESCASCADA À 
VACUO Kg  R$ 6,50 

11 PEPINO Kg  R$ 4,25
12 TANGERINA Kg  R$ 4,20 

Art. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário;
Art. 3º - Esta Portaria será publicada por afixação na mesma data e 
local de costume, em Diário Oficial do Município e arquivada nesta 
Secretaria Municipal de Agricultura de São José do Rio Preto, Estado 
de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São José do Rio Preto/SP, 11 de novembro de 2022.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL N.º 03/2019, para 
preenchimento do emprego de  AGENTE DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS.  
Fica designado o dia 21 de novembro de 2022 às 08:00 horas para 
a candidata abaixo citada a comparecer na Secretaria Municipal de 
Administração, localizada no 3º andar do Paço Municipal, na Avenida 
Alberto Andaló, nº 3030, nesta cidade, para sessão de formalização 
da contratação. O não comparecimento à sessão ensejará a 
desistência da candidata.
Dos ocupantes de cargos ou empregos
Os candidatos que necessitam se desligar e/ou afastar de outros 
órgãos públicos e/ou vínculos privados, deverão apresentar o 
requerimento e/ou protocolo de desligamento e/ou afastamento, na 
data da contratação, atentando-se que, para os vínculos privados e 
empregos públicos (Celetistas), a data de saída deve ser anterior 
ao dia da contratação e para os cargos públicos, a data de saída 
poderá ser até o dia da contratação. Posteriormente, aqueles que 
apresentarem apenas o requerimento e/ou protocolo na data da 
contratação, terão até 30 (trinta) dias corridos para apresentar 
a Publicação da Portaria de Exoneração e/ou Afastamento ou 
documento oficial correspondente.
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
JAKELINE HERNANDES MODESTO
São José do Rio Preto, 11 de novembro de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração
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CONVOCAÇÃO PARA POSSE
CONCURSOS PÚBLICOS - EDITAIS N.º 02/2019 e 05/2019, 
para provimento dos cargos de Biomédico, Cirurgião Dentista, 
Enfermeiro, Médico Veterinário, Técnico de Enfermagem, 
Auditor Fiscal Tributário Municipal, Engenheiro Civil, Engenheiro 
Eletricista, Médico do Trabalho e Técnico de Segurança do 
Trabalho. 
Fica designado o dia 21 de novembro de 2022 às 10:30 horas 
para os candidatos abaixo citados a comparecerem ao Parque 
Tecnológico Vanda Karina Simei Bolçone, localizado na Av. 
Abelardo Menezes, nº 1001 - Distrito do Parque, nesta cidade, para 
sessão de nomeação, posse e exercício. O não comparecimento 
à sessão ensejará a desistência do candidato que decairá do 
direito à nomeação.
Dos ocupantes de cargos ou empregos
Os candidatos que necessitam se desligar e/ou afastar de outros 
órgãos públicos e/ou vínculos privados, deverão apresentar o 
requerimento e/ou protocolo de desligamento e/ou afastamento, 
na data da posse, atentando-se que, para os vínculos privados e 
empregos públicos (Celetistas), a data de saída deve ser anterior 
ao dia da posse e para os cargos públicos, a data de saída poderá 
ser até o dia da posse. Posteriormente, aqueles que apresentarem 
apenas o requerimento e/ou protocolo na data da posse, terão até 30 
(trinta) dias corridos para apresentarem a Publicação da Portaria de 
Exoneração e/ou Afastamento ou documento oficial correspondente.
BIOMÉDICO
LUCAS RAFAEL LISBOA CARLOS
CIRURGIÃO DENTISTA
CAMILA RIBEIRO DE PAULA PITA
ENFERMEIRO
MONIZZE FERNANDES PEZZINI
MÉDICO VETERINÁRIO
THAIS TEIXEIRA CUCCATO
ANESSA TIEMI YOSHIDA
GEOVANA CRISTINA PEDRAO DE LIMA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
ALAOR GOMES RODRIGUES
AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
FERNANDO JORGE FERREIRA CUNHA
GABRIELA VIEIRA VENTURA
LUIZ ALBERTO LARA ALVARENGA
ENGENHEIRO CIVIL
JEANE COLOMBO QUEIROZ
JOSE EMYGDIO DE OLIVEIRA NETO 
ENGENHEIRO ELETRICISTA
JULIANO VIDOI IORI
MÉDICO DO TRABALHO
PAULA CECILIA MIRANDA
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
LUCAS FANTI DEBIAGI
São José do Rio Preto, 11 de novembro de 2022. 
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

CONVOCAÇÃO PARA POSSE
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 04/2019, para provimento do 

cargo de Agente Administrativo
Fica designado o dia 21 de novembro de 2022, às 7:30 horas, para 
os candidatos abaixo citados comparecerem ao Auditório do Parque 
Tecnológico Vanda Karina Simei Bolçone - Partec, localizado 
na Av. Abelardo Menezes, 1001 - Distrito do Parque, nesta cidade, 
para sessão de nomeação, posse, escolha e exercício. O não 
comparecimento à sessão ensejará a desistência do candidato 
que decairá do direito à nomeação.
Dos ocupantes de cargos ou empregos
Os candidatos que necessitam se desligar e/ou afastar de outros 
órgãos públicos e/ou vínculos privados, deverão apresentar o 
requerimento e/ou protocolo de desligamento e/ou afastamento, 
na data da posse, atentando-se que, para os vínculos privados e 
empregos públicos (Celetistas), a data de saída deve ser anterior 
ao dia da posse e para os cargos públicos, a data de saída poderá 
ser até o dia da posse. Posteriormente, aqueles que apresentarem 
apenas o requerimento e/ou protocolo na data da posse, terão até 30 
(trinta) dias corridos para apresentarem a Publicação da Portaria de 
Exoneração e/ou Afastamento ou documento oficial correspondente.
AGENTE ADMINISTRATIVO  

Classificação Nome

221 GIAN RICCARDO ORTUNHO GALLI

222 JOAO PAULO BERGANTINI FILHO

223 DIOGO DE FREITAS VIVALDINI

227 GUILHERME NEVES BUENO GABBI

228 GABRIELA SANTOS CASTRO

229 LUCAS MASSONI COSTA

230 GUILHERME PINHEL GIL

231 GIOVANA IVO

233 MURILO MERIGHI FERNANDES

234 OTAVIO AUGUSTO DAMION LOUZADA

237 CRISTIANE LORENCO PERESI

238 TULIO FERNANDO VOLTERA

239 EDUARDO MOYA DA SILVA

240 MARIA CAROLINE GAMEIRO LOPES

241 CASSIA VALSECHI SILVA SANTOS

242 PEDRO FANTONI SELLITTO

243 NAYARA ALVES DE FREITAS

245 DANIELLE COSTA DE ARAUJO

246 LARA CASALI VICTORETI

248 NAYRA MILENA GONCALVES

251 BRUNA ANTONIETTO PIRES ZOTTELE

252 RAUL CARVALHO FERNANDES

253 GABRIELA GAGIGE

254 GUSTAVO HENRIQUE VELOZO

259 JOSE LUIZ LOPES DOS SANTOS JUNIOR

261 TIAGO PAULON CALEGARI

262 DAYANA ALVES COELHO

264 CINTIA OLIVEIRA SABINO PEREIRA

265
ANNE LOUISE DE ROCCO PAROSCHI 
MAGOSSI

267 GUILHERME BRAGA CARVALHAES

268 MARLYS WENDEBORN ZINEZI RODRIGUES

271 GABRIEL ALMEIDA ANGELIN

272 VITORUGO VITORASSO DE OLIVEIRA

273 GUILHERME ARAUJO MORELLI COSTA

274 CAROLINA SOUZA SILVEIRA

275 LUCIA SILVA DA COSTA PETRECA

276
ALEXANDRE ROGERIO NOGUEIRA 
GONCALVES

15
JOAO CARLOS LOQUETTE – Candidato com 
deficiência/Lista Especial

279 ALECIO CUMINI NETTO

281 FERNANDO SILVA GOMYDE

282 JESSICA MARTINS TEODORO FERREIRA

284 ANA CLAUDIA DA SILVA CAETANO

286 PEDRO VICTOR DA SILVA

288 FELIPE HAMOUI FURQUIM

289 ISABELE BAPTISTA MONTEIRO

290 LEONARDO DE SOUZA NEGRI

294 MARINA BIASO BACHA ASTOLFI

298 LUCIANA MUMIC DE OLIVEIRA ALVES

299 JOELMA DELI DOS SANTOS GOMES

300 VANDA DE OLIVEIRA LIMA

301 ELAINE DE CARVALHO MENONI

302 PATRICIA BISPO FERREIRA

304 VICTOR BRITO ROSA

307 CARLOS EDUARDO IVAMOTTO KANDA

309 ROBERTO CESAR VIEIRA

310 JULIANA STORTI PADOAN

313 LEANDRO DE OLIVEIRA

317
JONATAN LUIZ GUIMARAES BRUNES DOS 
SANTOS

324 AMANDA SARA DE OLIVEIRA ABRAO

325 LUAN QUEIROZ DA CUNHA

326 CAROLINA CHRISTINA DE FREITAS

327 LINCON ARAUJO DO OURO

328 CAMILA DA CRUZ PAULIN

329 JESSICA LOPES PEREIRA
331 ANA ELISA GASPARINI SILVA GUIMARAES
333 BEATRIZ REIA
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334 CARLOS HENRIQUE HULSEN DO NASCIMENTO JUNIOR

335 EULARINO DE ANDRADE PEREIRA

336 ANA CAROLINA AMARAL BUQUI FAGUNDES

340 PRISCILA KELLY FRAZAO MILANEZ

343 DANILO MARCELINO FERRAREZI CARVALHO

346 MARCELO DE OLIVEIRA BURGATI JUNIOR

348 AILTON DE JESUS CUSTODIO JUNIOR

351 ANDRE SILVA ROSA

353 PAMELA CARVALHO BERNARDES

354 DAIANE VIVIAN GRACIOLI RODRIGUES

358 WILSON ROBERTO CALDEIRA REGATIERI

361 RAFAEL DA SILVA FERREIRA

364 ALISSON LUIZ MONTEIRO IAMAMOTO

366 BARBARA MANSUR TERTULIANO

367 GUSTAVO PINHEL GIL

20 FABRICIO VITORINO CARNEIRO – Candidato com deficiência/Lista Especial

374 RODRIGO CREMON SILVA

375 PATRICK LUCIANO DA SILVA

378 DAVI AUGUSTO PEREIRA

381 LIDIANE GRANO

383 KEZIA DOS SANTOS NOVO RAMOS

385 SARAH RAQUEL DE LIMA AZIZ

386 JULIANA DOS SANTOS DA ROSA

387 FERNANDO HENRIQUE MAGALHAES MENDES

21 RENATA PEREIRA ANDRADE – Candidato com deficiência/Lista Especial

393 JOAO RAFAEL VIEIRA DA SILVA

394 AMANDA QUITAKAVA

397 MATEUS VIEIRA BALBINO

398 AMANDA GABRIELY DE MACEDO BARRETO

399 MATHEUS DE MORAES TRINDADE

402 ISABELLA DE SOUZA ROMANO

406 JOSE JUSTINO CORREA JUNIOR

408 DANIELLE CAROLLINE AQUINO DA SILVA

22 ALEXANDRE BUENO FARIA ROSA – Candidato com deficiência/Lista Especial

411 FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO

412 ISABELLA PELEGRINO BONALUMI

414 VAGNER EVENCIO RODRIGUES

REGRAS PARA A ESCOLHA DA UNIDADE DE TRABALHO
Segue tabela contendo demonstrativo das unidades de trabalho disponíveis para escolha.
Os candidatos farão a escolha, conforme sua ordem de classificação no concurso, presencialmente.
Para facilitar e dar agilidade ao processo de escolha da unidade de trabalho, o candidato deve previamente 
analisar os locais disponíveis e levar anotado várias opções de interesse, pois o processo será dinâmico 
e o candidato terá tempo restrito para efetivar sua escolha.
No momento da escolha, o candidato deverá mencionar o código do local desejado, que será divulgado 
para todos presentes em tempo real, a fim de que os candidatos seguintes possam ajustar suas escolhas 
às opções restantes.
O candidato que não estiver presente no momento em que for chamado para a escolha decairá do direito 
de escolher na ordem de sua classificação.
Os candidatos na condição do item 05, farão a escolha em segunda chamada, após a escolha de todos 
os candidatos da lista e poderão escolher as vagas remanescentes, respeitada a ordem de classificação 
inicial.
Por interesse público, a critério da Administração Pública, o candidato poderá ser relotado de local e/ou 
horário de trabalho a qualquer tempo, pois a escolha inicial não gera direito adquirido de permanência 
naquele local, além do período do estágio probatório, uma vez que a lotação de servidores é dinâmica e 
visa atender o interesse público.
REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO
No período da tarde e nos dias seguintes à data de escolha e posse, os Agentes Administrativos 
deverão comparecer às Capacitações/unidades de trabalho previstas, conforme quadros:
TODOS OS AGENTES ADMINISTRATIVOS
Local de comparecimento: Partec
Endereço: Av. Abelardo Menezes, 1001 - Distrito do Parque

Data Horário Atividade Observações

21 novembro de 2022 Das 10h30 às 12h00 - Reunião de Integração 
Coordenadoria de Gestão 
de Pessoas

TODOS os Agentes 
Administrativos

21 novembro de 2022 Das 14h00 às 17h00 - Palestra EGP

AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Local de comparecimento: Auditório Juan Bérgua – térreo Paço Municipal
Endereço: Avenida Alberto Andaló, 3030 - Centro

Data Horário Atividade Observações

22 de novembro de 2022 Das 8h00 às 17h00, com 
intervalo das 12h00 às 
13h00

- Capacitação da 
Secretaria de Saúde

23 de novembro de 2022 Das 8h00 às 17h00, com 
intervalo das 12h00 às 
13h00

- Capacitação da 
Secretaria de Saúde

-Agentes 
Administrativos da 
Secretaria de Saúde

24 de novembro de 2022 Comparecer na unidade 
de trabalho e no horário, 
estabelecidos na escolha

- Comparecer ao 
local de trabalho

AGENTES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Local de comparecimento: Auditório da Secretaria de Educação
Endereço: Rua General Glicério, 3947, Vila Imperial

 Data Horário Atividade Observações

22 de novembro de 2022 Das 8h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 17h00

- Capacitação 
da Secretaria de 
Educação 

23 de novembro de 2022 Das 8h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 17h00

- Capacitação 
da Secretaria de 
Educação 

Agentes Administrativos 
da Secretaria de 
Educação

24 de novembro de 2022 Comparecer no local 
e horário estabelecido 
na escolha

- Início do trabalho

AGENTES ADMINISTRATIVOS DAS DEMAIS SECRETARIAS
Local de Comparecimento: Unidades de Trabalho

Data Horário Atividade Observações

22 de novembro de 2022 Comparecer no local 
e horário estabelecido 
na escolha

Início do trabalho - Agentes Administrativos 
das demais Secretarias, 
conforme Termo de 
Encaminhamento

São José do Rio Preto, 11 de novembro de 2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

14

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 280/2022
A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:
Art. 1º A rede municipal de ensino deverá observar o disposto no Decreto Municipal nº 19.307, de 06 de 
outubro de 2022.
Art. 2º As unidades escolares da rede municipal de ensino deverão garantir o cumprimento dos dias 
letivos previstos no Calendário Escolar/2022, nos dias de jogos do Brasil na Copa de Mundo, conforme 
Resolução SME nº 25/2021, 
Art. 3º Para atendimento aos alunos em período parcial, as unidades escolares cumprirão o determinado 
no Decreto Municipal nº 19.307/2022, nas seguintes condições:
I - quando o(s) jogo(s) do Brasil na Copa do Mundo acontecer(em) às 16 horas, concedido ponto 
facultativo a partir das 15 horas, as aulas do período da manhã seguem regularmente e do período da 
tarde até as 15h.
II - quando o(s) jogo(s) do Brasil na Copa do Mundo acontecer(em) às 13 horas, concedido ponto 
facultativo a partir das 12 horas, as aulas deverão ser por agrupamento de turmas no período da manhã.  
III - quando o(s) jogo(s) do Brasil na Copa do Mundo acontecer(em) às 12 horas, concedido ponto 
facultativo a partir das 11 horas, as aulas deverão ser por agrupamento de turmas no período da manhã.  
Art. 4º Para atendimento aos alunos em tempo integral, as unidades escolares cumprirão o determinado 
no Decreto Municipal nº 19.307/2022.
Art. 5º Nos dias dos jogos a equipe escolar (profissionais da educação, servidores e terceirizados) 
cumprirão sua jornada de trabalho do dia até os horários definidos no Decreto. 
§1º Na organização da Unidade Escolar por agrupamento, a carga horária do professor será alterada 
para cumprimento do dia letivo.
§2º Se o modo de registro de ponto da unidade escolar for em atestado de frequência, deverá ser 
preenchido o horário do cumprimento da jornada, com anotação do motivo da alteração no campo 
observação. 
§3º Se for em ponto eletrônico, o registro de ponto de deverá ser feito e enviado interno individual de 
alteração para a Coordenadoria de Folha de Pagamento.
Art. 6º A unidade escolar deverá comunicar o setor de transporte escolar da Secretaria de Educação e o 
setor da merenda escolar da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento sobre o atendimento 
nos dias dos jogos.
Art. 7ª – Esta portaria entra em vigor na data da publicação.
São José do Rio Preto, 11 de novembro de 2022.
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA – IFT
EDITAL Nº 035/2022
11 de novembro de 2022
EMPRESA: HEI BRASIL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
CNPJ: 25.210.823/0001-72
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3384520
Notificamos a empresa supracitada, autuada por infração à legislação tributária do ITBI – Imposto Sobre 
Transmissão de Bens Imóveis, a recolher o valor constante no Auto de Infração e Imposição de Multa 
(AIIM) – ITBI nº 052/2022 abaixo relacionado, ou apresentar defesa por escrito no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados a partir do 5º (quinto) dia posterior à data de publicação deste edital, sob pena de cobrança 
executiva, nos termos dos artigos 217, VII, 237 e 244 da Lei Municipal nº 3.359/83, com a nova redação 
dada pelo parágrafo 1º do artigo 77 da Lei Complementar Municipal n° 178/2003.
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) – ITBI Nº 052/2022 – capitulação legal: Artigo 
1°, inciso I, alínea “a”, Artigo 4°, parágrafos 1°, 2° e 4°, artigo 5°, artigo 6°, parágrafo 4°, artigo 8°, artigo 
9°, parágrafo 2°, artigo 12 e artigo 14, todos da Lei Complementar Municipal n° 323/2010.
O sujeito passivo acima mencionado requereu a esta municipalidade, com fulcro no Artigo 3º, inciso III da 
Lei Complementar Municipal nº 323/10, a não incidência do ITBI por meio do protocolo nº 2017000162911. 
O requerimento foi deferido, sob condição resolutória, considerando o disposto no Artigo 4º da referida lei. 
Em análise à receita operacional da empresa, verificou-se que o contribuinte exerce preponderantemente 
atividade imobiliária tal que não se enquadra nas condições de não incidência estabelecidas pela Lei 
Complementar Municipal nº 323/10, e descumprindo o disposto no artigo 9º sujeita-se às penalidades 
previstas no artigo 14 da referida lei.
A base de cálculo do ITBI foi apurada com base no artigo 6°, parágrafo 4° da Lei Complementar Municipal 
n° 323/2010. A multa poderá ser paga com desconto, desde que o pagamento ocorra dentro do prazo 
estabelecido e observadas as demais condições previstas no artigo 24 da Lei Complementar Municipal 
nº 588/2019.
Caso opte por apresentar defesa, esta deverá ser protocolada na Unidade do Poupatempo, situada na 
Rua Antônio de Godoy nº 3.033, Centro, São José do Rio Preto – SP ou pelo e-mail semfaz.ift@riopreto.
sp.gov.br.
Informamos que toda a documentação referente ao processo do Auto de Infração e Imposição de Multa 
(AIIM) supracitado, incluindo a respectiva Análise Fiscal, encontra-se sob a guarda do Fisco municipal, à 
disposição do representante legal da empresa, responsável solidário ou de pessoa legalmente habilitada 
para análise e conhecimento, podendo ser consultada nos dias úteis durante os horários de expediente.
São José do Rio Preto (SP), 11 de novembro de 2022.
Cristiano Kalybatas de Lima
Auditor Fiscal Tributário Municipal

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000207358 00992/22
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL 

MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2325

2022000196524 00960/22 GSA DERMO NUTRITION LTDA LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2323

2022000196534 01002/22 INTERNACIONAL SKIN SOLUTIONS 
DERMO COSMÉTICOS LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2324

2022000286680 01078/22 R CARVALHO GUIMARÃES DE 
OLIVEIRA LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2322

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

Karina Elias de Souza
       São José do Rio Preto, 12 de Novembro de 2022.

Coordenadora da Vigilância Sanitária

Prefeitura Municipal de 
Tanabi

Prefeitura do Município de Tanabi.
Pregão Presencial n° 41/2022.

Objeto: Registro de preços para a aquisição de aparelhos de ar condicionado 
destinados a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, ficando designado 
para o dia 29 de novembro de 2022, às 09h15min, à sessão de entrega, 
credenciamento e abertura dos envelopes. O edital poderá ser adquirido na 
Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Cen-
tro – todos os dias úteis, ou pelo site www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 11 de 
novembro de 2022. João Paulo da Silveira – Pregoeiro. Alexandre Silveira 
Bertolini – Prefeito Interino do Município.

Editais

Proclamas 

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

JUAN CARLOS ROSAS ARTUZO e 
DEBORAH CRISTINA RODRIGUES 
ALVES QUEIROZ, sendo ELE filho 
de JUAN ROSAS ORELLANA e de 
MARIA NICE ARTUZO ROSAS, sen-
do ELA filha de LUIZ HUMBERTO 
ALVES DE QUEIROZ e de MARLE-
NE RODRIGUES ALVES QUEIROZ, 
brasileiros e residentes neste 3º sub-
distrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 11/11/2022.


