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FIM DE SEMANA

Cidade tem 
três baleados 
e um cadáver 
encontrado

CIDADES  Pág.4

APARTAMENTO

Bandidos
levam 
R$ 200 mil 
em joias

NO DOMINGO

Xandão é eleito 
novo prefeito 
de Tanabi com 
apoio de Norair
Xandão (PSB) é o novo 
prefeito de Tanabi, com 
41,29% dos votos (5.939). 
O segundo colocado, que 
concorreu sob judice, Zé 
Francisco (PCdoB), obteve 
36,55% (5.256). 
POLÍTICA Pág.3

FAMÍLIA HOMSI

Câmara deve 
reverter 
tombamento
de imóvel

A sessão da Câmara des-
ta terça-feira (29) tem na 
Ordem do Dia um veto im-
portante, mas inoportuno. 
Derrubar o tombamento 
aprovado na Câmara da 
mansão da família Homsi, 
na Rua Voluntários de São 
Paulo. O tombamento não 
pode ser feito enquanto 
persistirem disputas judi-
ciais envolvendo o imóvel. 
POLITICA  Pág.3

TORCIDA N0 MERCADÃO
Assim como na estreia do Brasil na Copa do Mundo, rio-
-pretenses se reuniram no Mercadão para acompanhar 
a vitória do Brasil contra a Suíça por 1 a 0 nesta segunda 
(29). O local tem dois telões externos. ESPORTE Pág.B4

PONTO DE ENCONTRO

A Secretaria de Saúde libera, a partir desta terça-feira (29), a realização de testes de Covid 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) sem a necessidade de consulta médica. A infor-
mação é da assessoria de imprensa. Até esta segunda-feira (28) o teste só era feito após 
consulta e autorização médica prévia, presencial ou por telemedicina. CIDADES  Pág.5

BRASIL VENCE E ESTÁ NAS OITAVAS

COPA DO MUNDO

O Brasil não teve facilidades diante da organizada defesa da Suíça, mas garantiu a 
vitória de 1 a 0, nesta segunda-feira (28) no Estádio 974, que lhe garantiu de forma 
antecipada uma das duas vagas do Grupo G para as oitavas de final da Copa do 
Catar. Na próxima rodada, a partir das 16h (horário de Brasília) de sexta-feira (2), 
a seleção enfrenta Camarões.  ESPORTES Pág.B4

A PARTIR DE HOJE

UBSs fazem 
testes de 
Covid sem 
prescrição
de médico

PRODUTOS
NATALINOS

Com a aproximação das fes-
tas de fim de ano, a procura 
por produtos típicos aumen-
tou e lojistas do Calçadão co-
memoram.  CIDADES Pág.5

ACIDENTE

Motociclista 
morre 
atropelado 
por caminhão

CIDADES  Pág.4CIDADES  Pág.4

PIX

Juiz manda 
ressarcir cliente 
de banco que
sofreu golpe
A Vara do Juizado Especial 
Cível de Rio Preto condenou 
um banco e uma instituição 
de pagamento a ressarcir e 
indenizar em R$ 2,4 mil um 
cliente devido a um golpe do 
Pix aplicado por um frauda-
dor. POLÍTICA Pág.3

SERTANEJOS
COM NOVO DVD
Os rio-pretenses Theo & Luan 
sobem ao palco para grava-
ção de mais um DVD. Entre 
as participações especiais, 
estarão Dilsinho e Ícaro & Gil-
mar. CIDADES  Pág.5
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Casemiro comemora o gol que deu a vitória ao Brasil ontem no Catar

Divulgação

Câmara de RP

Arquivo PESSOAL
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Jéssica Perpétua Bueno de Toledo José, ao lado 
do marido Adão Jorge Miguel da Silva José, serão 
uma das famílias participante da Primeira Corrida e 
Caminhada do HCM

“

“           Estamos na causa para cola-
borar com o HCM que é excelente 
ajudando nossas crianças. Ele é im-
portantíssimo pra nossa cidade e 
pra todos os arredores

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

GIORGE LUCAS CALDEI-
RA DO CARMO e ANA PAULA 
LEMOS, sendo ELE filho de 
CARLOS ROBERTO DO CAR-
MO e de ELZA APARECIDA 
CALDEIRA DO CARMO, sendo 
ELA filha de DEOMIR VENAN-
CIO LEMOS e de ISMAENE 
JOSÉ LEMOS;

ALEF CLINTON SEBAS-
TIÃO MOREIRA e CAMILA 
CRISTINA DE SOUZA SILVA, 
sendo ELE filho de ARTUR DA 
COSTA MOREIRA e de ISA-
BEL CRISTINA SEBASTIÃO 
MOREIRA, sendo ELA filha de 
ADILSON JOSÉ DA SILVA e 
de CARMINHA PEREIRA DE 
SOUZA

WILSON BIAGIOLI e SU-
SANA PAULA BEZERRA DA 
SILVA, sendo ELE filho de 
JOSÉ BIAGIOLI e de OLGA BE-
NEDICTA COELHO BIAGIOLI, 
sendo ELA filha de LOURIVAL 
DEOLINDO DA SILVA e de 
RUTE BESAJÉ BEZERRA DA 
SILVA;

GUILHERME DO PRA-
DO AMARAL e JOSLEIDYS 
DE LOS ANGELES GARCIA 
GONZALEZ, sendo ELE filho 
de WAGNER DO AMARAL e 
de CLAUDETE APARECIDA DO 
PRADO AMARAL, sendo ELA 
venezuelana filha de ANTONIO 
JOSÉ GARCIA GIL e de LILIA-
NA CAROLINA GONZALEZ 
AULAR;

ENZO HENRIQUE BOR-
GES e ANA REBECA FEITOZA 
BORTOSSE, sendo ELE filho 
de EDMUNDO CELSO BOR-
GES e de DANIELA PAULINA 
DOS SANTOS, sendo ELA filha 
de HERCULES JOSÉ BOR-
TOSSE e de OFANIR REGINA 
FEITOZA BORTOSSE;

JEFERSON DA CONCEI-
ÇÃO SILVA e JANAINA AN-
DREIA ALVES GRISI, sendo 
ELE filho de CLAUDIOMIR 
SOARES DA SILVA e de SAN-
DRA CRISTINA SEVERINO DA 
CONCEIÇÃO, sendo ELA filha 
de JANUÁRIO GRISI NETO e 
de NELCI ALVES;

GUILHERME AUGUSTO 
BONAZZI RAMIRES e FRAN-
CINE FIGUEIREDO FRANCO, 
sendo ELE filho de MARCEL 
CAPARROZ RAMIRES e de 
STELLA BONAZZI, sendo ELA 
filha de JUNI CASSIO MORAES 
FRANCO e deVANESSA JUN-
QUEIRA FIGUEIREDO FRAN-
CO, brasileiros e residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
26/11/2022.

Vilma Pietro Pupo, natural de Rio 
Preto-SP, faleceu aos 81 anos de 
idade. Viúva, deixa os filhos Luis 
Antonio, Lucila, Cristina, Mar-
cia e Monica. O sepultamento 
foi dia 27/11/2022, saiu seu fé-
retro do velório Capelas Prever 
para o Cemitério da Ressurreição. 

FALECIMENTOS E MISSAS

José Ramires dos Reis,  natural de 
Bady Bassitt-SP, faleceu aos 84 anos 
de idade. Viúvo, deixa os filhos 
José Ricardo, Paulo Cesar, Glau-
cia Regina. O sepultamento foi dia 
27/11/2022, saiu seu féretro do ve-
lório Capelas Prever para o Cemité-
rio São João Batista

COMO VAI SUA SAÚDE PSÍQUICA?!
Hoje falaremos sobre o 

estado cognitivo de estar no 
momento presente usando 
do que comumente chama-
mos de simplicidade!

Alguns estados emocio-
nais como o que chamamos 
de declínio, de descrédi-
to e outros que podem se 
apresentar como paciência, 
humildade, resiliência, ser 
flexível diante de contin-
gencias que nos atravessam 
o tempo todo, são algumas 
qualidades humanas que 
aprendemos sob forma de 
valores.

Tais valores passam a ter 
influência direta no conheci-
mento do mundo e que pro-
duz, de certa maneira, um 
enriquecimento do conhecer 
humano, o qual denomina-
mos de autoconhecimento, 
indispensável à saúde mental 
e à vida como todo.

Na vida moderna, nos 
acostumamos com a correria 
do dia-dia, às rotinas que nos 
envolvem e modelam, que só 
vemos a partir disso, o que 
a cultura quer que vejamos, 
fazemos, sentimos. Os outros 
processos do sentir acabam 
por passar despercebido nes-
sa roda viva que temos que 
nos relacionar o tempo todo.

Com isso, perdemos a 
oportunidade de olhar mais 
profundamente para nós 
mesmos, de nos observar, 
de sentir o que realmente 
estamos passando e amor-
tecendo o que nos fariam 
estar presentes no momento 
presente.

A frase que se atribui 
ao escritor e romancista 
Aldous Huxley, que nos diz 
em algum momento que “não 
utilizamos mais que 30 por 
cento do nosso potencial psí-
quico”, não tem servido senão 
para constatar que essa máxi-
ma nos produz um passageiro 
sentimento de culpa ao lê-la 
e que de alguma maneira os 
fazem refletir. A maioria das 
pessoas ainda dormem, so-
nambulizam o estado real das 
coisas sob a ordem da vigília 
cotidiana na qual pertencem. 
Cada um com seu mundinho 
próprio, invertendo o que é 
real pela abstração das coisas 
e o que pragmático, científico, 
pela idealização de fatos que 
não deveriam ser levados 
tanto a sério.

Ao nos deixarmos em 
conceito de “standby”, ou 
seja, em constante estado de 
“deixa pra lá”, nos mantendo 
distraídos do que seria estar 
em estado realístico, no aqui 
e agora. Esse comportamen-
to tem trazido um conceito 
individualista às pessoas, e 
este, reforçado pela mídia 
no aqui e agora, como viva 
intensamente, faça uso de 
objetos novos o tempo todo, 
dentre outros, tem trazido 
sofrimento materiais e físicos 
às pessoas. 

O individualismo, aparece 
ligado ao conceito doentio e 
deformado de liberdade re-
forçada pela cultura moderna 
e vigente em nossa época, 
que padroniza as pessoas, 
as fazem consumir sempre 
produtos iguais, ligados a 
uma linha de produção que 
os controla, que faz com que 
seja abolida a discrepância e 
iniciativa pessoal de cada um. 
Tudo isso ocorre em nome da 
tal liberdade de pensamento! 
Mas será que a temos?! So-
mos realmente livres?!

Hoje vemos a instalação 
em todo o planeta de novas 
formas de pensar e com a 
ampliação da mídia em geral, 
uma nova forma de tirania, de 
controle, no qual os celulares 
se apresentam como maneira 
mais efetiva e incontrolável 
de se estar presente mas não 
no presente real. Aqui tam-
bém destaca-se as formas 
de obtenção de resultados 
imediatos, como o uso das 
pílulas da felicidade imedia-
ta, de um senso comum e 
um pensamento comum e da 
banalização da inteligência.

Estamos sendo substi-
tuídos por inteligências ar-
tificiais e cada vez nosso 
aprendizado custoso está se 
deteriorando. Valores como 
a paciência, humildade, ser 
flexível com os processos da 
vida, se tornam desprezíveis e 
esquecidos e se deterioram a 
médio/longo prazo! Se torna-
ram indicadores de fraqueza, 
covardia e indicam falta de 
convicção no presente que se 
está vivendo. Há uma tentati-
va de auto afirmação pessoal 
mesmo não se sabendo no que 
se está firmado.

No contato diário as pesso-
as deixaram seus contatos de 
lado, há uma superficialidade 
nas emoções, nos sentimen-
tos, um certa insensibilidade 
para com o outro. Foi afastado 
de nós os sentimentos que 
nos colocam em posição de 
fraqueza como comedimento, 
brandura, calma, humanida-
de. Temos que reportar aos 
outros como superiores e 
fortes o tempo todo.

Mas afinal de contas onde 
se encaixa a simplicidade? No 
agira sem artificio, sem pro-
jetar no outro nossas frustra-
ções, sem envolvimento auto 
complacente, sem querer ser 
alguém ou alguma coisa que 
só demonstra poder. 

Ao perder nossa singeleza, 
perdemos a tal simplicidade.

Onde está a chave de tudo 
isso?! Fica a dica: a descoberta 
de que não somos impor-
tantes, competentes, com-
preensivos e principalmente 
indispensáveis dentro do 
individualismo!

A própria maneira de se 
sentir e descobrir a simplici-
dade nos faz sentir a mesma, 
pois somos simplicidade, 
pertencemos a uma categoria 
que sem o outro para nos 
validar, ajudar, apoiar, refor-
çar, humanizar, resta apenas 
um alguém que se perdeu no 
processo.

Temos que nos permitir 
sentir, repetir experiências 
saudáveis, comparar as situ-
ações e escolher as que nos 
trazem mais benefícios, imitar 
aqueles que nos trazem bem 
estar, e também, ao sofrer, 
nos permitir arrepender e 
ter medo, pois somos todos 
uma mistura de todos esses 
comportamentos!

Vale lembrar que o(a) 
terapeuta psicólogo(a), é o 
profissional que pode ofere-
cer um acolhimento completo 
e avaliar os sofrimentos psí-
quicos de cada pessoa de ma-
neira individual e única. Se 
você deseja saber mais sobre 
este assunto nos procure! Es-
tamos sempre à disposição!

*E-mail: psicorosebal-
lestero1967@gmail.com 
/ Siga em instagram: @
comportamentoskinne-
riano 

SAÚDE PSICOLÓGICA

ROSEMEIRE
BALLISTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 

A saúde mental tem sido 
um tema bastante falado nos 
últimos anos, devido a sua 
importância em todos os seg-
mentos da sociedade. Recen-
temente, a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) escolheu 
como tema de sua campanha 
anual “Tornar a saúde men-
tal e o bem-estar para todos 
uma prioridade global”, com 
o objetivo de conscientizar e 
impulsionar apoio para os que 
buscam apoio emocional.

Para se ter uma ideia de 
como a saúde mental ainda é 
estigmatizada, com a antiga 
abordagem de que “é coisa 
de louco”, “isso aqui parece 
um hospício”, dois em cada 
três dólares do escasso gasto 
público em saúde mental são 
destinados à hospitais psiqui-
átricos independentes – mais 
que a serviços de saúde mental 
comunitários, onde as pessoas 
recebem melhor atenção.

Entre as medidas que a 
OMS recomenda, destaco 
uma em que tenho atuado 
fortemente que é aprofundar 
o valor e o compromisso que 
damos à saúde mental: au-
mentar os investimentos, não 
apenas garantindo fundos e 
recursos humanos adequados 
em todos os setores da saúde e 
outros setores para atender às 
necessidades de saúde mental, 
mas também por meio de uma 
liderança comprometida, bus-
cando políticas e práticas ba-
seadas em evidências e estabe-
lecendo sistemas robustos de 

ARTIGO

A saúde mental deve ser 
uma prioridade global
Carine Roos

a importância da liderança estar atenta 
à sua equipe e suas necessidades
buscando um interesse genuíno
pelo bem estar delas

informação e monitoramento.
O desenvolvimento de li-

deranças é fundamental para 
que as equipes se sintam 
mais seguras e conectadas 
em um ambiente acolhedor 
e saudável. Para preparar os 
líderes, as empresas podem 
investir em programas de de-
senvolvimento de soft skills, 
reconexão com suas emoções, 
autoconhecimento, inteligên-
cia emocional, resiliência, 
compaixão e empatia. Isso não 
pode ser uma ação pontual, 
mas deve ser realizada por 
meio de programas de capa-
citação das lideranças, pois 
sempre existirá a necessidade 
de atualizar os conhecimentos 
e integrar novos líderes.

Da mesma forma, é fun-
damental ouvir os colabora-
dores. Entender suas reais 
necessidades e como a orga-
nização pode estar a serviço 
dele buscando contemplar o 
seu bem estar e maior quali-
dade de vida. Isso irá implicar, 
muitas vezes, na revisitação da 
cultura, criação de políticas e 
processos que visem o cuidado 
com a saúde integral do time .

Vivemos, infelizmente, 
uma epidemia de pessoas do-
entes  nas organizações. Uma 
em cada quatro companhias 
afastaram de um a cinco fun-
cionários por adoecimento 
mental nos últimos 12 meses, 
segundo uma pesquisa com 
251 empresas brasileiras feita 
pelo portal Empregos.com.

Conversando com médicos 
e especialistas durante a ter-
ceira temporada do podcast 
“Somos Newa”, percebi que 
esta cultura do funcionamento 
ininterrupto, de estar à dis-
posição da empresa o tempo 
todo, de não serem concedidas 
pausas, têm gerado uma fatura 
bem alta que nem mais aquela 
velha e boa receita que inclui 
alimentação adequada, prática 
regular de atividades físicas, 
cultivo de hobbies, boas noi-
tes de sono, fortalecimento 
de laços sociais e familiares, 
tem funcionado. O estado de 
alerta provoca, entre outros 
fatores, a elevação dos hor-

mônios adrenocorticotrópicos 
e cortisol – diretamente rela-
cionados ao estresse.

Por isso, reforço a neces-
sidade vital das organizações 
desenvolverem lideranças 
humanizadas para apoiarem 
e acolherem seus colaborado-
res. Revisitar valores, culturas 
e processos. Permitir criar 
uma cultura onde a colabo-
ração, a apreciação, o apoio 
mútuo, a tolerância aos erros 
e a aceitação da diversidade 
sejam incentivadas.

De acordo com a pesquisa 
Vigitel Brasil, realizada pelo 
Ministério da Saúde em 2021, 
pela primeira vez foram reve-
lados números sobre a depres-
são. No inquérito, 11,3% dos 
brasileiros relataram quadro 
depressivo diagnosticado - o 
que significa cerca de 23 mi-
lhões de pessoas. Em termos 
de comparação, o número é 
bem acima da média apon-
tada pela OMS para o Brasil, 
de 5,3%.

Por isso, a importância da 
liderança estar atenta à sua 
equipe e suas necessidades 
buscando um interesse ge-
nuíno pelo bem estar delas, 
indo além do trabalho e dos 
resultados. Vale lembrar que 
essas dicas também servem 
para o próprio líder, que deve 
ser exemplo, buscando incluir 
férias e pausas em sua rotina, 
fazer terapia, buscar maior 
consciência emocional, ali-
mentação equilibrada e a prá-
tica frequente de exercícios.

A base para desenvolver 
uma boa saúde mental é o 
autoconhecimento. Ao se 
conhecer e conseguir nomear 
as emoções, é possível abrir 
espaço para direcionar nosso 
foco e desenvolver uma escuta 
ativa interna e externamente. 
Com isso, se pode atuar sem 
tanto medo de errar e tentar 
abordagens mais criativas e 
inovadoras. Melhorando, por 
consequência, a comunicação 
e as trocas entre os colabora-
dores.

*Carine Roos, CEO e 
fundadora da Newa
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Política Força feminina
Pesquisa Pnad, este ano, mostra que 
são cerca de 10 milhões de mulheres 
são empreendedoras no Brasil

Trabalho disponível
O Balcão de Empregos desta segunda-
-feira, 28 de novembro está ofertando 
mais de 700 vagas.

Câmara deve rever tombamento 
da mansão da família Homsi

SESSÃO HOJE

A sessão da Câmara desta 
terça-feira (29) tem na Ordem 
do Dia um veto importante, 
mas inoportuno. Derrubar 
o tombamento aprovado na 
Câmara da mansão da família 
Homsi, na Rua Voluntários 
de São Paulo. O tombamento 
não pode ser feito enquanto 
persistirem disputas judiciais 
envolvendo o imóvel.

Esse veto, embora necessá-
rio, vai impedir que Rio Preto 
tenha uma de suas últimas 
edificações da Era de Ouro do 
café, protegida. Construída na 
década de 1940, é um dos úl-
timos casarões em arquitetura 

Após a aprovação do 
tombamento desco-
briu-se que o imóvel é 
parte de disputa judicial

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Câmara deve “enterrar” tombamento da mansão da família Homsi na sessão de hoje

O tombamento não 
pode ser feito en-
quanto persistirem 
disputas judiciais 
envolvendo o 
imóvel.

Art Decot, das centenas que 
existiam e foram derrubados 
na segunda metade do século 
passado.

Licença
A Câmara também vai ana-

lisar um segundo veto. Desta 
vez, contra a extensão da licen-
ça maternidade das servidoras 
públicas municipais de 4 para 

6 meses. Proposto e aprovado 
pelo vereador Renato Pupo 
(PSDB), ele foi vetado pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB). 
Os vereadores vão decidir se 
acatam ou rejeitam o veto. 

Projetos 
Dois projetos, serão votados 

em regime de urgência. Nesse 
caso, as votações quanto à lega-

lidade e mérito, são na mesma 
sessão. O primeiro, proposto 
pelo vereador Diego Mafouz 
(MDB), propõe a aprovação do 
prêmio “Educador Destaque” 
para professores do ensino 
fundamental e médio da rede 
pública municipal, O segundo, 
de Bruno Marinho (Patriota) 
impede o corte do fornecimen-
to de água entre 15 de dezem-

bro e 10 de janeiro, período 
das estas de final de ano. 

Os outros são para alterar a 
Lei de Zoneamento e as regras 
de Uso e Ocupação do Solo, 
pata permitir a contratação da 
agência paulista, Desenvolve 
SP, a instituição do programa 
Empesa Viva O Esporte e a 
criação dia 21 de fevereiro do 
Dia do Imigrante Italiano.

Xandão (PSB) é o novo pre-
feito de Tanabi, com 41,29% 
dos votos (5.939). O segundo 
colocado, que concorreu sob 
judice, Zé Francisco (PCdoB), 
obteve 36,55% (5.256). Página 
oficial do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) informa que os 
votos sob judice estão anula-
dos. Votaram 14.885 eleitores 
ou 71,96% dos aptos e 28,04% 
se abstiveram. Outros 340 
foram votos nulos e 163 em 
branco. 

O terceiro colocado foi Val-
dir Uchoa (PL), com 18,56% 

NO DOMINGO

Xandão vence eleição 
para prefeito de Tanabi
Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

(2.670) dos votos e o quarto, 
Lincoln Alquaz (PRTB) com 
3,59% (517). 

O novo prefeito já ocupa 
o cargo interinamente, após 
a cassação do prefeito No-
rair Cassiano (PSB). Xandão 
era presidente da Câmara 
de Tanabi e assumiu até a 
eleição excepcional. Assim 
que a votação terminou, No-
rair disse que pediu ao seu 
eleitorado “que votasse no 
Xandão e isso aconteceu”. 
Apontou que a diferença que 
teve quando reeleito para o 
quarto mandato e a votação 
de Xandão, é em torno de “60 
votos”. Xandão, prefeito de Tanabi

Vereador Robson Ricci 
(Republicanos) quer que a 
Prefeitura volte a contratar os 
Anjos da Guarda para fazer a 
proteção dos prédios públicos 
como escolas, Unidades Bási-
cas de Saúde e demais prédios 
públicos. O projeto proposto 
pelo vereador é autorizativo 
e prevê processo licitatório 
simples com contratação para 
12 meses. 

O Anjos da Guarda foi um 
projeto que contratou um 
vigilante para cada escola 
pública municipal até o início 

SEGURANÇA

Projeto quer recontratação de
agentes dos Anjos da Guarda
Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

da atual legislatura, em janeiro 
de 2021. Com a entrada em 
funcionamento de um esque-
ma de policiamento especial 
feito pelas equipes noturnas 
da Guarda Covil Municipal 
(GCM) o programa foi desa-
tivado. Aproximadamente 
trezentas pessoas foram de-
mitidas. A Lei, se aprovada e 
entrar em vigor, será precedida 
de um Cadastro de Contrata-
ção Temporária e o processo 
seletivo será simplificado. Terá 
validade por um ano e os apro-
vados terão todos os direitos 
como férias, décimo terceiro e 
período de descanso, além de 
vale transporte. Robson Ricci, vereador

ADVOCACIA

Unidade Móvel da AASP 
atende em Rio Preto até 5ª
A AASP (Associação dos 
Advogados de São Paulo) 
estará presente nesta se-
mana, em Rio Preto, com a 
unidade móvel, que levará 
alguns dos serviços presta-
dos pela entidade até o mu-
nicípio. Dentre eles, está a 
digitalização dos processos 
que ainda estão em forma-
to físico e paralisados nos 
tribunais devido à pande-
mia do coronavírus. 
O veículo fará o atendimen-
to desta segunda-feira, 28, 

até a próxima quinta-feira, 
dia 1º de dezembro, das 
10h às 17h, na Avenida Bri-
gadeiro Faria Lima, 5853, 
Vila São José, na Subseção 
local da OAB. 
A AASP alcançou recente-
mente a marca de 2 milhões 
de páginas digitalizadas. 
Isso mostra o esforço que 
a entidade faz para apoiar 
a advocacia brasileira, por 
meio da digitalização de 
processos. 
“É com orgulho que anun-
ciamos o marco de 2 mi-
lhões de páginas digitaliza-
das, desde o início da ação. 
O andamento processual 
ganha maior celeridade, 
beneficiando não só os pro-
fissionais do Direito, mas 
também os jurisdiciona-
dos e a sociedade como um 
todo”, salienta Mário Luiz 
Oliveira da Costa, presi-
dente da AASP.

Os profissionais da 
AASP que estarão 
no local organiza-
rão cada processo 
em um mesmo 
arquivo

EM RIO PRETO

Juiz condena banco ressarcir 
cliente vítima de golpe do Pix
A Vara do Juizado Especial 
Cível de Rio Preto conde-
nou um banco e uma ins-
tituição de pagamento a 
ressarcir e indenizar em R$ 
2,4 mil um cliente devido a 
um golpe do Pix aplicado 
por um fraudador. A con-
denação se deve à falha na 
prestação de serviços e ao 
desvio de produção (fazer 
o consumidor perder seu 
tempo produtivo para re-
solver a questão). 
O fraudador usou a chave 

Pix vinculada à instituição 
de pagamento por meio da 
conta administrada pelo 
banco, devido a uma por-
tabilidade indevida. Com 
isso, conseguiu retirar R$ 
250 da conta do autor. 
O juiz Eduardo Garcia Al-
buquerque considerou que 
a utilização indevida dos 
dados do cliente não pode-
ria ser atribuída a ele, mas 
sim ao banco e à instituição 
de pagamento, que têm res-
ponsabilidade por fraudes.

Câmara de RP

Divulgação

Reprodução Redes sociais

Divulgação

POLÍTICA&PODER
redacao@dhojeinterior.com.br

FORMALIZADA
O relator do Orçamento no 

Congresso Nacional, senador 
Marcelo Castro (MDB-PI), 
informou (28) ter protoco-
lado a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) da 
Transição. O texto exclui o 
programa Auxílio Brasil, que 
deverá ser rebatizado de Bol-
sa Família, da regra do teto 
de gastos para os próximos 
anos. A medida apresentada 
pelo senador é uma forma de 
viabilizar a manutenção do 
valor mínimo de R$ 600 para 
o programa de transferência 
de renda, além de instituir 
um valor adicional de R$ 150 
por criança menor de 6 anos 
de idade de cada beneficiário. 
Esse é um dos principais com-
promissos de campanha do 
presidente eleito Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT).

ELEIÇÕES 2022
Eleitoras e eleitores que 

não compareceram às urnas 
no primeiro turno das eleições 
deste ano têm até  quinta-feira 
(1º) para justificar a ausência. 
Nesse caso, é necessário que o 
interessado encaminhe docu-
mento que comprove o motivo 
que o impediu de votar, como 
um atestado médico, por 
exemplo. A solicitação será 
analisada pelo juízo eleitoral, 
que poderá aceitá-la ou não. A 
multa para quem a justificati-
va for recusada é de R$ 3,51.

Pessoas em viagem no 
exterior devem justificar a 
ausência até 30 dias contados 
da data de retorno ao Brasil.

Os pedidos de justificativa 
podem ser feitos pelo apli-
cativo e-Título, pelo Sistema 
Justifica ou nos cartórios elei-
torais com o preenchimento 
do Requerimento de Justifi-
cativa Eleitoral pós-eleição. 
Aqueles que não votaram nos 
dois turnos devem apresentar 
um requerimento para cada 
uma das ausências.

ENEM

A Comissão de Educação 
da Câmara dos Deputados 
aprovou projeto que institui 
um programa de aulas com-
plementares para os alunos 
do último ano do ensino 
médio das escolas públicas 
estaduais e do Distrito Fe-
deral. O objetivo é fortalecer 
a preparação dos estudantes 
para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) e ou-
tros processos seletivos de 
ingresso na universidade. 
O Projeto de Lei 1050/21 
é do deputado Pastor Gil 
(PL-MA) e recebeu parecer 
favorável do relator, deputado 
Kim Kataguiri (União-SP). 
Pelo texto, o Programa de 
Apoio da União aos Estados e 
ao Distrito Federal para oferta 
de estudos complementares 
receberá 1% do produto da 
arrecadação total anual obti-
da pelos concursos lotéricos 
administrados pela Caixa 
Econômica Federal.
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CIDADES Baleado morre
Morreu sábado na Santa Casa de Rio 
Preto, o jovem, de 21 anos, que levou 
três tiros no tórax, na quinta-feira, 24.

Violência doméstica
Um homem foi preso em flagrante 
após ameaçar matar a companheira, 
de 45 anos, e a filha caçula, de 19 anos.

O setor de homicídios da 
Deic de Rio Preto ficou encar-
regado das investigações  de 
duas tentativas de homicídio 
ocorridas no final de semana.

O primeiro atentado ocor-
rido na tarde desta domingo, 
27, na Vila São Jorge. A víti-
ma, de 20 anos, levou um tiro 
de raspão na cabeça. 

Um funcionário da UPA 
Norte, para onde o jovem foi 
procurar socorro, por meios 
próprios, acionou a Polícia 
Militar.

Para a guarnição, o pa-
ciente disse que o autor dos 
disparos foi o garupa de uma 
motocicleta de cor escura. 

Segundo ele, os dois desco-
nhecidos se aproximaram e fa-
laram seu nome. Em seguida, 
o passageiro da moto apontou 
a arma de fogo em sua direção 
e atirou três vezes. 

A vítima correu e sentiu 
que um projétil tinha acertado 
a sua cabeça. Conforme o bo-
letim de ocorrência, o paciente 
ficou internado na UPA, mas 
não corre risco aparente de 
morte. 

Fim de semana tem três  baleados 
e cadáver pendurado em árvore

VIOLÊNCIA

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

De acordo com os pms, o 
jovem se recusou a informar 
o local exato do crime e por 
isso os peritos do Instituto de 
Criminalística não puderam 
ser chamados. 

Socorristas da USA (Uni-
dade de Suporte Avançado) 
levaram um homem baleado, 
de 45 anos, para o Hospital 
de Base de Rio Preto, às 5h10 
deste domingo, 27. A tentati-
va de homicídio ocorreu em 

uma casa noturna, no Jardim 
Paraíso. 

Para a Polícia Militar, a 
vítima, que estava aguardan-
do atendimento médico em 
um imóvel ao lado do esta-
belecimento comercial, disse 
que estava na boate quando 
chegaram dois desconhecidos 
em uma motocicleta e o ga-
rupa desceu e efetuou vários 
disparos com arma de fogo em 
sua direção. 

O paciente deu entrada 
no HB com ferimentos nos 
membros superiores e abdô-
men. Até o fechamento desta 
matéria, o estado de saúde da 
vítima não tinha sido atua-
lizado. 

Peritos do Instituto de 
Criminalística (IC) estiveram 
no local. O setor de homicídios 
da Deic rio-pretense segue 
investigando o atentado.

O terceiro baleado foi um 

estudante, de 15 anos, que 
levou dois tiros em uma festa 
nas imediações de Ipiguá, na 
madrugada do sábado, 26. 

Ele foi socorrido por uma 
tia até a UPA Norte, em Rio 
Preto, onde após receber 
os primeiros atendimentos 
aguardava vaga para um hos-
pital. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, um dos tiros 
atingiu de raspão o ombro 
direito do adolescente e o 
outro a perna direita, abaixo 
do joelho, tendo a munição 
ficado alojada. 

Uma viatura da Polícia 
Militar foi até a UPA, mas 
não conseguiu identificar 
o local exato do atentado. 
Para os pms, uma enfermeira 
disse que o quadro clínico do 
paciente era estável. O 4º DP 
segue investigando o caso.

Cadáver
A Polícia Civil de Rio Preto 

investiga como morte suspeita 
o encontro de um cadáver, às 
16h40 deste domingo, 27, em 
um terreno baldio no bairro 
Centenário da Emancipação. 

Até o fechamento desta 
matéria, a identidade da víti-
ma permanecia desconhecida. 

O corpo foi achado por 
policiais militares com uma 
corda no pescoço, ajoelhado 
e pendurado em uma árvore. 

O cadáver, em estado de 
putrefação, foi levado para 
autópsia no IML. 

Tentativas de homicídio 
aconteceram no Jardim 
Paraíso e a outra na Vila 
São Jorge, onde jovem 
levou tiro de raspão

CENTRO DE RIO PRETO

Apartamento de luxo é invadido e 
ladrões levam R$ 200 mil em joias
A Polícia Civil de Rio Preto 
investiga um furto de 65 joias 
e relógios de marca, avaliados 
em R$ 200 mil, além de rou-
pas, ocorrido na tarde deste 
sábado, 26, em um aparta-
mento de alto padrão, na rua 
Antônio de Godoy, na área 
central da cidade. 
O proprietário do imóvel, de 

Um acidente entre uma 
motocicleta e um caminhão, 
às 20h43 deste sábado, 26, no 
cruzamento da avenida Carlos 
Fernandes com a rua Valdomi-
ro de Oliveira, no Jardim Alice, 
em Rio Preto, terminou com 
o piloto morto e o passageiro 
ferido. 

Para a Polícia Militar, o 
caminhoneiro, de 23 anos, 
informou que dirigia pela ave-
nida e ao chegar na esquina o 
motociclista não obedeceu ao 

ACIDENTE FATAL

Motociclista bate e morre 
atropelado por caminhão 

sinal de parada obrigatória e 
provocou a colisão. Segundo o 
motorista, ele tentou desviar, 
mas não conseguiu. 

Após baterem na parte 
frontal direita do caminhão, os 
dois ocupantes da Honda CG 
150 Titan KS caíram no chão. 

Breno Dantas, de 20 anos, 
que pilotava a moto, foi atro-
pelado e teve morte instantâ-
nea. Seu acompanhante, de 
23 anos, foi socorrido pelo 
Resgate até o Hospital de Base, 
onde deu entrada com suspeita 
de fratura na perna esquerda.

O caminhoneiro, funcioná-
rio de uma construtora, saiu 
ileso. O corpo do motociclista 
foi levado para autópsia no 
Instituto Médico Legal (IML).

No Plantão, a ocorrência 
foi registrada como homicí-
dio culposo e lesão corporal 
culposa na direção de veículo 
automotor. A investigação do 
caso será feita pelo 6º DP.

Piloto morre atropelado por caminhão; passageiro é internado no HB

33 anos, procurou a Central 
de Flagrantes, onde infor-
mou que saiu com a esposa 
às 11h30 e ao retornarem, às 
17h10, encontraram a porta 
de acesso à àrea de serviço, 
em frente ao elevador, danifi-
cada. Segundo a vítima, o pré-
dio tem um apartamento por 
andar e o seu imóvel estava 

todo revirado, inclusive com 
móveis quebrados. 
Para os policiais, o morador 
contou que no dia do furto 
estava ocorrendo uma festa 
infantil com brinquedos no 
salão e que vários prestadores 
de serviço estranhos ao edifí-
cio entraram e saíram do con-
domínio.

Após baterem na 
parte frontal di-
reita do caminhão, 
os dois ocupantes 
da Honda CG 150 
Titan KS caíram no 
chão.

Jogador 
expulso 
agride juiz 
de 62 anos

Um juiz de futebol, de 
62 anos, foi agredido logo 
após o término de uma 
partida no campo do Dis-
trito Industrial, em Rio 
Preto, às 10 horas deste 
domingo, 27. O acusado 
é um jogador, de 26 anos, 
que foi expulso durante a 
partida. 

Na delegacia de plan-
tão, a vítima contou que 
depois do apito final o 
suspeito veio por trás e 
sem que percebesse lhe 
desferiu um soco, atin-
gindo seu rosto, causando 
lesões na face e boca. 
Após a agressão o autua-
do fugiu. 

De acordo com o ár-
bitro, o indiciado seria 
morador em Olímpia.

Inconformado com o fim 
do relacionamento, um rapaz, 
de 23 anos, foi até a casa do 
ex-cunhado, de 20 anos, no 
Jardim Nazareth, em Rio Pre-
to, por volta das 18h30 deste 
domingo, 27, e quis forçar uma 
reconciliação com a ex-compa-
nheira, de 19 anos. 

Ao ter o pedido negado, 
ele tentou enforcar a jovem 
e o filho, de um ano, sendo 
preso em flagrante pela Polícia 
Militar. 

Socorro
As vítimas foram encon-

tradas pela guarnição na UPA 
Jaguaré, onde os irmãos e o 
bebê aguardavam atendimento 
médico. 

Para a PM, a jovem disse 
que estava na residência da 
família quando o acusado 
chegou e propôs que voltassem 

Agressor tenta enforcar 
ex e filho de um ano

a viver juntos. Após ouvir um 
não, ele apertou o seu pescoço 
e fez ameaças de morte. 

Em seguida, puxou o filho 
pelos braços e passou a apertar 
o pescoço do menino. 

A avó materna, de 37 anos, 
o tio e a mãe saíram em defesa 
da criança. O suspeito mordeu 
um dedo do ex-cunhado e 
levou um ‘mata leão’, dizendo 
que iria até o carro buscar uma 
arma de fogo. 

Prisão
De acordo com o boletim de 

ocorrência, o indiciado estava 
no imóvel quando os policiais 
militares chegaram e foi levado 
até o Plantão Policial, onde 
teve a prisão confirmada por 
vias de fato, violência psicoló-
gica contra a mulher, violência 
doméstica, ameaça e lesão 
corporal.

FOI PRESO

Polícia investiga três tentativas de homicídio e o encontro de um cadáver numa árvore
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RECEITAS 
Brownie de Doce 

de Leite na Airfryer

Ingredientes
150 g de Cobertura de 

Chocolate Meio Amargo
50 g de manteiga em cubos
meia xícara (chá) de açú-

car mascavo
5 colheres (sopa) de açú-

car
2 ovos
1 colher (chá) de essência 

de baunilha
meia xícara (chá) de fari-

nha de trigo
1 colher (chá) de bicarbo-

nato de sódio
8 colheres (sopa) de Co-

lher Doce de Leite
Modo de preparo
Em uma panela em ba-

nho-maria derreta a Cobertu-
ra de Chocolate Meio Amargo 
e a manteiga, misture até 
obter um creme homogêneo.

Adicione o açúcar mas-
cavo e o açúcar e mexa até 
dissolver.

Em um recipiente, bata 
os ovos com a essência de 
baunilha e misture ao creme 
de chocolate.

Adicione a farinha de trigo 
e o bicarbonato e mexa bem.

Divida a massa em reci-
pientes refratários indivi-
duais.

Adicione o doce de leite 
de Colher no centro de cada 
brownie.

Coloque os refratários 
dentro do cesto da Airfryer e 
deslize para dentro da frita-
deira. Ajuste a temperatura 
para 180ºC e asse por cerca 
de 15 minutos. O centro pre-
cisa ficar levemente úmido 
e o brownie precisa ter uma 
casquinha por cima.

Repita o processo até aca-
bar a massa. Espere esfriar e 
sirva.

PIPOCAS
Com mais de 45 franquias 

em operação em sete estados 
do Brasil e uma fábrica nos 
EUA aberta em janeiro de 2019, 
a PopCorn Gourmet, de Goiâ-
nia, anuncia a inauguração de 
um quiosque em Rio Preto, no 
Shopping Cidade Norte. 

A marca oferece aos consu-
midores 12 versões diferentes 
de pipocas gourmet, dois de-
les, inclusive, são homologa-
dos e licenciados pela Nestlé. 
São eles: Feito com Alpino e, 
melhor com Ninho Trufado, o 
recordista de vendas.

A franquia de Rio Preto 
inaugurou esta semana e tem 
como sócios Erica Santana 
Moraes e Moisés da Silva Nu-
nes, da área de contabilidade, 
que resolveram expandir em 
outro segmento. Moisés da 
Silva Nunes comenta que a 
unidade será instalada no 
Shopping Cidade Norte, teve 
um investimento de R$ 100 
mil e vai gerar quatro novos 
empregos diretos. “Optamos 
por um produto diferenciado, 
capaz de proporcionar boas 
experiências ao consumidor. 
A PopCorn Gourmet possui 
receitas únicas, feitas com 
ingredientes selecionados 
e exclusivos, que garantem 
crocância e sabor apurado”, 
pontuou.

Divulgação

BABADEQUIABO
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A Secretaria de Saúde li-
bera, a partir desta terça-feira 
(29), a realização de testes de 
Covid nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) sem a neces-
sidade de consulta médica. A 
informação é da assessoria de 
imprensa. Até esta segunda-
-feira (28) o teste só era feito 
após consulta e autorização 

UBSs começam fazer testes de 
Covid sem prescrição médica

A PARTIR DE HOJE

médica prévia, presencial ou 
por telemedicina. 

Divergindo do governo es-
tadual, a Secretaria de Saúde 
de Rio Preto reafirmou a reco-
mendação para o uso de más-
caras no transporte público e 
em locais com aglomeração. 
Governo do estado e Prefeitura 
de São Paulo determinaram 
a obrigatoriedade do uso da 
máscara no transporte cole-
tivo e intermunicipal. Em Rio 
Preto, nas farmácias e unida-
des de saúde, o uso continua 
obrigatório. 

A Prefeitura de Rio Preto 
aguarda o novo boletim da 
Covid 19 na cidade que será 
divulgado dia 1º de dezembro. 
Ele vai determinar eventuais 
mudanças nos critérios para 
evitar a transmissão do ví-
rus. Serão levados em conta 
o número de novos casos e 
internações. 

A Coordenadora de Saúde 
da Vigilância Epidemiológica, 
Andreia Negri, já adiantou que 
o número de novos casos cres-
ceu. Não deu números. Disse 
que o número de internação 
permaneceu inalterado. Qual-
quer modificação na forma de 
controle da doença, apenas 
depois do boletim.

Até esta segunda, eram 
necessárias uma con-
sulta e uma autoriza-
ção para fazer o exame 
em uma UBS

UBSs começam a fazer exame de Covid sem consulta médica prévia a partir de hoje

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

A Prefeitura de Rio 
Preto aguarda o 
novo boletim da Co-
vid 19 na cidade que 
será divulgado dia 
1º de dezembro para 
definir mais mudan-
ças nas regras

HCM prepara corrida para unir famílias

O Hospital da Criança e 
Maternidade de Rio Preto está 
organizando a Primeira Corri-
da e Caminhada no dia 4 de de-
zembro. A saída será no Lago 3 
da Represa Municipal a partir 
das 7h e o valor da inscrição é 
de R$ 70 incluindo um kit atle-
ta para cada participante. O kit 
é composto por uma sacochila 
em tecido reciclável, camiseta 
e medalha. A modalidade kids 
tem inscrição gratuita. 

Segundo o diretor adminis-
trativo do HCM Dr. Antônio 
Soares Souza, a ideia primor-
dial da iniciativa é celebrar a 
vida, além de unir as famílias 
para a prática de esportes. 

“Não há outro jeito melhor de 
comemorar a vida senão por 
meio de esportes. Nossa ideia 
é reunir famílias, comemorar 
saúde, principalmente agora 
neste fim de ano. Momento 

de celebrar a vida com paz e 
união. Todos serão muito bem 
vindos”, convida o profissio-
nal. Jéssica Perpétua Bueno de 
Toledo José, ao lado do marido 
Adão Jorge Miguel da Silva 

José serão uma das famílias 
participantes. 

O filho do casal, Lorenzo 
de Toledo José, também vai 
participar da corrida. Segundo 
a mãe,  pequeno já tem influ-
ências dos avós paternos que 
estão sempre na ativa. 

O pai ressalta que a partici-
pação é pelo hospital, que re-
presenta um papel fundamen-
tal na sociedade rio-pretense 
assim como na região. “Esta-
mos na causa para colaborar 
com o HCM que é excelente 
ajudando nossas crianças. Ele 
é importantíssimo pra nossa 
cidade e pra todos os arredo-
res”, afirma. 

Serão 400 inscrições pra 
adultos e 100 para crianças.

EVENTO

Identificadas 
duas  linhagens 
novas do 
coronavírus 

Os rio-pretenses Theo 
& Luan sobem ao palco da 
casa noturna Bartolomeu 
JK, nesta quinta (30),  para 
a gravação de mais um DVD 
com novas autorias. Entre 
as participações especiais, 
estarão Dilsinho e Ícaro & 
Gilmar.  

Amizade
Amigos de infância, de-

pois de anos cantando “in-
formalmente” juntos em 
roda de amigos, festas e 
eventos, Theo e Luan se uni-
ram no fim de 2017, dando 
início ao projeto, apostando 
nas suas composições, ca-
risma, essência e verdade 
musical. 

Hits
A dupla possui mais de 

100 canções gravadas por 
outros artistas, incluindo 
“Impressionando os An-
jos”, “Coladinha em Mim” 
e “Contramão”, gravadas 
pelo cantor Gustavo Mioto; 
“Fazendo Assim”, gravada 
por Luisa Sonza e Gaab; “Oh 
Quem Voltou”, sucesso do 
canal Kondzilla, gravada por 
Dani Russo, Pocahontas e 
Nayara Azevedo, e regravada 
por Wesley Safadão, Jonas 
Esticado e Gabriel Diniz; 
“Copa do Bumbum”, gravada 
por Leo Santana e MC WM; 
“Bagunçando as Avenidas” e 
“Skol Beats”, gravadas pela 
dupla Fiduma & Jeca; “Eva-
pora”, gravada por Sol Almei-
da e Dilsinho, entre outras. 

Agência BRASIL

Daniela MANZANI

Com a aproximação das 
festas de fim de ano, a pro-
cura por produtos típicos da 
época aumentou bastante nos 
últimos dias em Rio Preto e lo-
jistas do centro e do Calçadão 
comemoram o aumento de até 
60% nas vendas em compara-
ção com o mesmo período do 
ano passado. 

É o caso da loja Irmãos, 
cujas vendas cresceram nesse 
patamar, segundo a vende-
dora Ketlin dos Santos Bra-
zileiro.“Observamos que as 
pessoas vieram mais cedo 
para comprar. E que, em 2022, 
as vendas deram uma ala-
vancada significativa”, frisa. 
Enquanto o comércio festeja a 
movimentação financeira, con-
sumidores confirmam a alta 
nos preços das mercadorias. 
De acordo com a empresária 
Regina Maura de Lorenzo 

Produtos natalinos aumentam 
vendas em 60%, dizem lojistas

COMÉRCIO

Boracini, da Cartonagem 3Ma-
rias, os preços dos produtos 
estão mais caros neste ano. 
“Houve de fato um aumento 
no valor desses artigos de-
vido ao dólar. Algo em tor-
no de 30% a 40%”, explica. 
Entre os itens mais procurados 
estão árvores montadas pela 

Ceias e produtos natalinos já puxam negócios no comércio

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

equipe da loja, pisca-pisca, pa-
pais-noéis e enfeites em geral. 
Regina acrescenta que as ven-
das em seu estabelecimento 
estão dentro do esperado. 
“Todo ano temos expectativas 
de 15% a 20% em relação ao 
ano interior. Mas neste ano, 
a Copa atrapalha um pouco”, 

Ceia natalina 
O período natalino traz 

consigo todo um emaranhado 
de emoções. Enfeitar a casa 
para celebrar é uma delas. 

E claro, pensar numa mesa 
bem atrativa com pratos clás-
sicos de Natal. 

Rosana Lima é cozinhei-
ra profissional há 21 anos e 
diz que na época natalina os 
pedidos aumentam muito. 
Ela destaca que não dá para 
imaginar o Natal sem uma 
ceia. Isso porque as pessoas 
se reúnem e em volta da mesa 
acontece grande parte da con-
fraternização. 

“Nesta época do ano me 
preparo com um mês de an-
tecedência para entregar tudo 
no prazo do cliente. Neste ano, 
o peru está mais caro. Depois, 
o Chester e também as frutas. 
Uma família de oito pessoas 
irá gastar aproximadamente 
R$ 500 para uma mesa com 
os pratos mais tradicionais de 
uma ceia”, conclui.

Jéssica, Adão e o filho Lorenzo vão participar do evento do HCM

Agência BRASIL

Arquivo PESSOAL

Divulgação

redacao@dhojeinterior.com.br

NOVO DVD

TOUR  LIVE 
O Brasil e brasileiros que 

residem em outros países, 
que acompanham a carreira 
do cantor Nasar, poderão 
acompanhar amanhã, terça-
-feira, 29, às 20h, uma Live 
ao vivo com show especial 
do projeto “Um Tenor no 
Sertão”. 

Com interpretação de 
grandes clássicos da mú-
sica sertaneja em versão 
operática a exibição é uma 
homenagem ao folclorista 
Cornélio Pires, considerado 
o pai da música sertaneja e 
responsável por levar a mú-
sica caipira para indústria 
fonográfica brasileira, na dé-
cada de 1920. O projeto “Um 
Tenor” no Sertão apresentará 
a quinta Live ao vivo que o 
cantor Nasar realizará no seu 
canal oficial do Youtube. 

O estilo único de inter-
pretação do cantor Nasar 
(Crossover Clássico) a marca 
registrada do artista mistura 
o estilo clássico e o popular, 
nesta tour o cantor interpreta 
inúmeros clássicos da música 
Sertaneja, no repertório as 
consagradas: “Pé de Cedro”, 
“Boate Azul”, “Pagode em 
Brasília”, “Amargurado”, 
“Romaria”, “Menino da Por-
teira”, “Estrada da Vida”, 
“Canarinho Prisioneiro”, 
“Jorginho do Sertão”, “Te-
lefone Mudo”, entre outras.

ENTRETENIMENTO

Divulgação

Divulgação

NO BRASIL

O Centro Universitário 
Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC) informou 
hoje (28) que pesquisadores 
da faculdade confirmaram a 
presença das linhagens BQ 
1.1.17 e BQ 1.18 da subva-
riante BQ.1 do coronavírus 
no Brasil. Segundo o centro 
universitário, os pacientes 
contaminados vivem em 
Santo André e São Caeta-
no do Sul, na Grande São 
Paulo.

Desde setembro de 2021 
o centro universitário vem 
auxiliando os órgão de vigi-
lância no monitoramento da 
covid-19. Os casos das linha-
gens que ainda não haviam 
sido detectadas no Brasil 
foram identificados em um 
lote com nove amostras. A 
maior parte era de pessoas 
infectadas com a variante 
BA.5, sendo que três eram 
da subvariante BQ.1.

As pessoas contamina-
das pelas novas linhagens 
apresentavam sintomas 
leves de covid-19. Não há 
informações de que as no-
vas linhagens sejam mais 
transmissíveis ou gerem 
efeitos mais graves do que as 
predominantes atualmente.

Agencia BRASIL
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LEI NÃO SE CUMPRE
Pra quem não sabe, o descumprimento da lei que pune, leva 
a sério a poluição sonora que promove o barulho perturbador 
dos veículos motorizados sem filtro nos escapamentos e, em 
shows e festas, provocando também desassossego e poluição 
sonora em alta escala.

DETALHES DA TAÇA
A taça da Copa do Mundo é feita de um maciço ouro de 18k e 
pesa 6,175kg. As duas faixas verdes na base são de malaquita. 
O troféu mede 36,8cm de altura e 13cm de diâmetro na base re-
presenta a alegria da vitória. No corpo do troféu, dois jogadores 
seguram o planeta, erguido na parte mais alta. O mundo é uma 
esfera, então mostra ser muito similar a uma bola de futebol.

TODOS ESTÃO SURDOS 
Fez muito sucesso uma composição do cantor Roberto Carlos 
que acabou servindo de alerta as autoridades fiscalizadoras do 
bem estar das famílias, principalmente os que tem em casa ido-
sos ou em tratamento de saúde. A letra não expressa a realida-
de, mas o “Rei” chama a atenção dos ensinamentos de Jesus 
que, não são levados a sério porque “todos estão surdos”.

BAR DA COPA
O Dodge American Bar que não abre suas portas todos os dias 
da semana, está recriando o “a gente se encontra lá! Com palco 
próprio para pequenos shows, principalmente o sertanejo. Não 
importa se a comemoração é de casamentos, encontros mar-
cados ou festas temporárias, como a que vivemos agora com a 
Copa do Mundo. Nem é preciso dizer que a moçada toma conta 
do pedaço. O som nas alturas, com o tratamento acústico permi-
te aos festejadores e aos ouvidores uma harmonia sonora den-
tro e fora do ambiente do palco receptivo a conquista da taça.

O NOSSO XANDÃO
Corre por aí desde domingo que um Xandão é bom, mas dois é 
demais. O mais importante deles é Alexandre de Moraes, pode-
roso e famoso Ministro do Supremo Tribunal Federal; o segun-
do Xandão é Alexandre Silveira Bertolini que vai ficar famoso 
porque acaba de vencer as eleições (suplementar/temporária), 
pra ser o prefeito de Tanabi, com 2 anos de mandato e direito a 
reeleição. O pleito suplementar foi realizado depois que o Tribu-
nal Regional Eleitoral (TRE) considerou a decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), de Brasília, de cassar o mandato de 
Norair Cassiano (PSB) e do vice Devair Zanetoni Junior (MDB), 
em agosto. Em política acontecem surpresas todos os dias.

SINAL DE ALERTA 
A nota de alerta serve apenas para chamar a atenção dos res-
ponsáveis pelos decibéis de uma moto 500 cilindradas com es-
capamento aberto, mas também dos organizadores de eventos 
e festas comuns, inclusive as extemporâneas como a Copa do 
Mundo, principalmente quando o Brasil é o vitorioso. A nota 
não é reclamadora, mas observadora. Desde a inauguração do 
Dodge American Bar, na esquina da Andaló com Saldanha Ma-
rino, o serviço de acústica implantado no local foi comportado 
e elogiado pelos moradores do entorno, principalmente as pes-
soas adoentadas ou de mais idade com dificuldade para pegar 
no sono, nos condomínios horizontais próximos ao clube bar.

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

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Quem não tiver coragem 

de morder não rosne. 
Sorria beba muitá água 

e seja feliz!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Maria Cecília Egea e Alice Netinho capricham no visual para 
jantar chique do Consórcio do Bem no Espaço Buffet Astéria 
– Casa de Portugal. Foi uma noite muito animada

Foi em Nova York que a aniversariante Dra. Miriam Delbem 
Bellon, dermatologista, ao lado do marido, o empresário 
Alaércio Bellon, mais o filho, o advogado Dr. Gabriel Del-
bem Bellon, e esposa, a psicóloga Karla Tomáz Faria Bellon, 
comemorou a especial data com jantar, dias atrás

DHOJE INTERIOR
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DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

AVANTE ESPANHA. Nelson Lóis, presidente da Casa 
de Espanha em Rio Preto sofreu como todos os espanhóis, 
durante o jogo de domingo pela COPA contra a Alemanha, que 
acabou terminando empatado em 1 a 1. O grito de OLÉ foi uma 
espécie de desabafo no final do jogo.

UMA TARDE MARAVILHOSA, com direito a pago-
de, samba e show de passistas, as amigas do Consórcio Red 
Velvet, tendo como anfitriãs Márcia Basílio e Mirthes Borges, 
realizaram a Festa de Final de Ano, acompanhadas com seus 
respectivos maridos, na bonita mansão do pecuarista e empre-
sário Osmair Guareschi e Neide Guareschi, no sábado passado.

COM CAPRICHADO almoço entre alguns familiares e 
amigos íntimos, o empresário Gilberto Passolongo e Julieta 
(Juju) Mussi Passolongo torceram muito para os jogadores da 
Seleção Brasileiro, na Copa do Mundo 2022, no Catar, em sua 
residência no Condomínio Damha 1.

O PECUARISTA JOÃO JOSÉ Hernandes, ao lado da 
querida esposa Dora Marcia Cabrera Hernandes, filhos e netos, 
comemorou mais um aniversário ontem, dia 28, na residência 
do Condomínio Débora Cristina. Parabéns e muitas felicidades.

MUITO TRISTE. Meus sentimentos ao casal o médico Dr. 
Cleverson Davila e Karina Bigatão Franco Davila, pelo faleci-
mento do seu filho João Pedro Franco Davila, estudante de me-
dicina em Marília, ocorrido na última sexta-feira, acidente auto-
mobilístico. Vai deixar saudades. Descanse em paz João Pedro.

FREDERICO (FRED) TEBAR,  convida para o coque-
tel de abertura da V Mostra de Mesas Decoradas com produ-
ções dos mais celebrados nomes dos segmentos decorativo 
e festivo, na Praça 1 de Eventos do Riopreto Shopping Center, 
nesta quarta-feira, dia 30, a partir das 19h30.

FESTIVAL CANTA BB. Luan Santana, Jorge e Mateus, 
Simone Mendes e Léo e Gui, fazem shows em Rio Preto, no Es-
tádio Teixeirão, nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro, das 21h 
às 3h30 da madrugada. Vai ter espaço open bar. Ingressos 
em CantaBB.com.br.

OS EMPRESÁRIOS e sócios da Aldeia Sonora, Fausto 
Machado, Marcus Lyra realizam na tarde deste sábado, dia 
3, na pérgola da piscina do Hotel Michelangelo, o badalado 
evento “INTER FACU VERÃO”, em clima open bar.

henriforne@gmail.com
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 715/2022 - Processo  Licitatório 
15.874/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE CHOMEBOOK E GABINETE PARA 
CARREGAMENTO DE CHROMEBOOK EM ATENDIMENTO AS 
UNIDADES ESCOLARES. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
IMPUGNANTE : HEXA SOFT DO BRASIL, INDUSTRIA, COMÉRCIO, 
EXP E IMP LTDA
Declaro improcedente a impugnação (questionamento) lançada pela 
empresa HEXA SOFT DO BRASIL, INDUSTRIA, COMÉRCIO, EXP E 
IMP LTDA. Fica mantida a data de processamento do pregão da seguinte 
forma:  O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 02/12/2022, às 
08h30min e abertura a partir das 08h32min. Adriana Tápparo – Pregoeira
AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.° 717/2022, PROCESSO 
15.876/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE COMPRESSORES PARA O 
HOSPITAL MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Em razão de questionamento feito, fica RETIFICADO o Termo de 
Referência, elaborado pela Sec. Mun. De Saúde, ANEXO I.2 do Edital 
Licitatório. O edital está disponibilizado na nova versão no sistema 
“Portal de Compras” link “Edital Completo e Anexos” à disposição dos 
interessados. Fica redesignada a data de processamento do pregão 
da seguinte forma: O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
14/12/2022, às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. Adriana 
Tápparo – Pregoeira.
AVISO
DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO, RETIFICAÇÃO DE EDITAL E 
REDESIGNAÇÃO DE DATA E HORA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 719/2022 - Processo 15.926/2022
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática. Procuradoria Geral 
do Município.
Impugnante: VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA 
Fica declarada procedente a impugnação. Em razão das alterações feitas 
ao Termo de Referência Anexo I, Anexo II do edital, foi disponibilizado 
a retificação do edital a nova versão do edital retificado no “Portal de 
Compras”, fica redesignada a data para o processamento do pregão 
para ocorrer no dia 14/12/2022, às 08:30hs. O inteiro teor da decisão 
encontra-se no ‘Portal de Compras’. Celia Candida Faria – Pregoeira
COMUNICADO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO DE REDESIGNAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 057/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA EM AREAS URBANAS E DE EXPANSÃO URBANA, COM 
PARCELAMENTO DE SOLO IRREGULAR EM NUCLEOS URBANOS 
INFORMAIS DE USO HABITACIONAL CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA ANEXO AO EDITAL - SEC. MUN. DE HABITAÇÃO 
- Tendo em vista a edição do Decreto 19307/2022, comunicamos a 
todos os interessados que o protocolo dos envelopes (Documentação e 
Proposta Financeira) poderá ser realizado até as 12:00 horas do dia 29/
novembro/2022 e, a sessão de ABERTURA DOS ENVELOPES contendo 
a documentação para Habilitação será realizada na mesma data às 14:30 
horas como consta do edital. Publique-se para os devidos efeitos legais 
e para ciência dos interessados. Wanderley Ap. de Souza - Diretor de 
Contratações Públicas
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 051/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM 
ENTRE A RUA JOÃO DOS SANTOS E AV. VALDOMIRO LOPES (VILA 
CLEMENTINA) – SEC. MUN. DE OBRAS. Comunicamos que a abertura 
das propostas financeiras apresentadas nos termos do § 3º do art. 48 
da LF 8666/93 será realizada, em sessão pública, às 08:30 horas do 
dia 01/DEZEMBRO/2022. Publique-se para os devidos efeitos legais 
e para ciência dos interessados. Wanderley Ap. de Souza - Diretor de 
Contratações Públicas
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 448/2022 – 
PROCESSO Nº 13.783/2022. 
Objeto Registro de Preços para aquisição de uniforme escolar (bermudas) 
em atendimento as unidades escolares. Secretaria Municipal de 
Educação.   Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 05/12/2022 às 11h30 para continuidade dos trabalhos 
– Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 612/2022 – 
PROCESSO Nº 14.917/2022. 
Objeto Registro de Preços para Contratação de empresa para execução 
de corrimão e guarda corpo nas unidades escolares e outros prédios 
vinculados a Secretaria Municipal de Educação.   Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 05/12/2022 às 
14h00 para continuidade dos trabalhos – Sandra Cristina Dourado Neves 
Saeki - Pregoeira. 
EXTRATO DE SESSÃO 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N. 723/2022 – PROCESSO N.º 
15.951/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de preços para aquisição de 
kit lanches para atendimento aos eventos da Secretaria Municipal de 
Educação. Sessão pública realizada on-line com início dia 28/11/2022. 
O presente pregão eletrônico foi declarado FRACASSADO em razão do 
valor final alcançado no item ter ficado acima da estimativa do Edital, não 
representando vantagem para a Administração. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Celia Candida Faria - Pregoeira.
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 711/2022, 
processo 15.866/2022 objetivando Aquisição de equipamentos (câmeras 
de vídeo) para o monitoramento do quadrilátero central do município. 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de 
Turismo. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 15/12/2022. 
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.

03 05 070202 04 06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.176 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022 
(Republicação por Incorreção)
DESIGNA, ANDRESA MARTINELI MINEIRO para substituir o(a) 
servidor(a) ANA CAROLINA PORTO DE ALMEIDA TUKAMOTO 
– ocupante da função de confiança gratificada – GERENTE DE 
UNIDADE – NÍVEL III – FG.103.5, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença 
prêmio, de 28/11/2022 a 05/12/2022, sendo remunerado apenas 
pelos dias úteis trabalhados.
ALDENIS ALBANEZE BORIM
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.198 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022
EXONERA, DOUGLAS MARIANO DE OLIVEIRA, do Cargo em 
Comissão - ASSESSOR – ASSESSORAMENTO ESPECÍFICO 
– NÍVEL II – CA.102.1, lotado(a) na Divisão de Conservação e 
Recuperação de Vias Públicas da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SERVIÇOS GERAIS, nomeado(a) pela Portaria n.º 36.654 de 21 de 
junho de 2022, retroagindo os efeitos desta a 21 de novembro de 
2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 157/2022 – PREGÃO 
ELETRÔNICO 74/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 88/2022 - 
Contratada: MAURICIO MASSARELLI.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução/entrega até 12.12.2022 
referente a aquisição de válvulas de retenção de fechamento rápido 
tipo wafer e válvulas de pé com crivo para reposição de estoque e 
utilização em manutenções programadas.
S. J. R. P. 25.11.2022 - Nicanor Batista Júnior – Superintendente 
do SeMAE.
S.J. Rio Preto, 28.11.2022 – Nicanor Batista Junior – 
Superintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
7º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 17/2017.
Processo Administrativo nº 005/2017 / Edital de Chamamento Público 
n.º 003/2017
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do art. 50 do Decreto 
Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, torna público o 
extrato do aditivo ao Termo de Colaboração que entre si celebram 
o município de São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e a Comunidade Só Por Hoje, para 
prorrogação do prazo de vigência, bem como, ajustes no Plano de 
Trabalho, visando melhorar o atendimento ao público usuário do 
serviço.
Objeto: Constitui objeto do Termo de Colaboração a execução 
do Serviço Especializado em Abordagem Social para crianças e 
adolescentes objetivando assegurar trabalho social de abordagem 
e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de 
situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como: 
trabalho infantil, exploração sexual e situação de rua, de crianças de 
adolescentes, dentre outras, no âmbito da Rede de Proteção Social 
Especial - Sistema Único da Assistência Social do Município.
Valor do aditivo: até R$ 29.715,00 (vinte e nove mil, setecentos 
e quinze reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com recursos 
de origem municipal e R$ 9.715,00 (nove mil, setecentos e quinze 
reais) com recursos de origem federal, conforme previstos nos 
Cronogramas de Desembolso e Planos de Aplicação, constantes do 
Plano de Trabalho aprovado, anexos do processo.
Vigência: 01 a 31 de dezembro de 2022.
Data da Assinatura: 25 de novembro de 2022.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni- CRESS nº 31.943- 
Secretária M. de Assistência Social
Monalisa Cássia da Silva - Presidente da Comunidade Só por Hoje
(Republicado para retificação dos valores).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL NORMATIVO DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
PARA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SME - Nº 13/2022 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTIFICADA:  WWS Services Prestadora de Serviços LTDA
Contrato n° PRE/0005/21
O Município de São José do Rio Preto, por meio do Secretário 
Municipal da Fazenda, NOTIFICA A EMPRESA WWS Services 
Prestadora de Serviços LTDA, para atendimento e cumprimento das 
solicitações feitas pelo e-mail enviado no dia 25/11/2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 520/2022
CONTRATO nº PRE/0259/22
CONTRATADA: AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETO:  Aquisição de maquinas agrícolas – Itens 2 e 3 – SMAURB 
– Kátia Regina P. Casemiro– Prazo de Vigência: 2 anos. Valor total: 
R$9.047,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 620/2022
CONTRATO nº PRE/0260/22
CONTRATADA: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
OBJETO:  Aquisição de equipamentos de academia – Item 10– SM 
Mulheres – Maria Cristina de Godoi Augusto – Prazo de Vigência: 12 
meses. Valor total: R$9.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 656/2022
ATA Nº 0947/22
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MOVEIS V.V. LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de alvenaria - Valores Unitários 
– Item 1 – R$159,50; Item 2 – R$158,00; Item 3 – R$170,00; Item 4 
– R$19,99; Item 5 – R$37,99; Item 6 – R$37,99; Item 8 – R$1.310,00; 
Item 9 – R$615,00 – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo de 
vigência: 12 meses.    

A Secretaria Municipal de Educação - SME, comunica a abertura de inscrições 
de Processo Seletivo de Professores Efetivos da Rede Municipal de Ensino, 
de São José do Rio Preto SP, para atuação nos setores de Atendimento 
Educacional Especializado - AEE, conforme Resolução SME Nº 06/2021, 
coordenados pela Gerência de Educação Especial, para preenchimento de 
vagas remanescentes e/ou vagas que vierem a surgir no período de vigência 
deste edital.
1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1.  A organização e realização do Processo Seletivo Simplificado estão sob 
a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio 
Preto SP;
1.2. O acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado está sob 
responsabilidade da comissão conforme Portaria SME nº 197/2021;
1.3. O Processo Seletivo de docentes efetivos é destinado à atuação nos 
setores de Atendimento Educacional Especializado - AEE, da rede municipal 
de ensino;
1.4. A seleção será realizada por meio de prova dissertativa (de caráter 
eliminatório e classificatório) e entrevista com agendamento (de caráter 
classificatório);
1.5. O processo seletivo realizar-se-á na cidade de São José do Rio Preto/
SP, em local previamente estabelecido, que será divulgado posteriormente 
às inscrições.
2.  DAS ATIVIDADES: 
2.1. As atividades desenvolvidas pelos profissionais de AEE serão destinadas 
exclusivamente aos alunos da Rede Municipal de São José do Rio Preto – SP, 
compreendendo:
2.1.1 - atendimento prioritário às crianças, os adolescentes e os adultos 
com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação;
2.1.2 - avaliação, acompanhamento dos estudantes do ensino fundamental 
com defasagem idade/série e significativo prejuízo no rendimento escolar que 
não têm laudo médico, e encaminhamento à Unidade Básica de Saúde - UBS 
ou instituições parceiras;
2.1.3 - a manifestação sobre as Fichas de Observação do Aluno - FOA, 
encaminhadas pelas unidades escolares em que atuam ou outras unidades 
escolares, conforme demanda;
2.1.4 - avaliação pedagógica dos alunos encaminhados pelas FOAs;
2.1.5 - elaboração e execução, semestral, do Plano de Desenvolvimento 
Individual do aluno, elaborado pelo professor especialista – PDI-PE, 
avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade;
2.1.6 - preenchimento de Ficha Informativa de Aluno - FIA;
2.1.7 - preenchimento de ficha de registro de atividades desenvolvidas pelos 
alunos;
2.1.8 - organização e atualização mensal do quadro de atendimentos de 
alunos matriculados na Sala de Recursos Multifuncionais - SRM;
2.1.9 - fazer registros e arquivos do material produzido para e pelo 
estudante da Educação Especial que servirão de subsídios para estudos, 
acompanhamento e avaliação; 
2.1.10 - elaboração e execução do Plano de Ensino - AEE da Unidade Escolar, 
contendo a proposta de  trabalho dos setores, SRM polo e seu entorno;
2.1.11 - adequação e execução das atividades propostas no plano de trabalho 
- AEE da Gerência de Educação Especial;
2.1.12 - identificação, elaboração, produção e organização dos serviços, 
recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias considerando as 
necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial;
2.1.13 - acompanhamento da funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade na classe regular, bem como em outros 
ambientes da escola ou por meio do ensino remoto conforme orientações no 
plano de trabalho - AEE; 
2.1.14 - orientação para os professores e famílias sobre os recursos 
pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno;
2.1.15 - disponibilização e orientação quanto ao uso da tecnologia assistiva 
de forma a ampliar habilidades funcionais para promover autonomia e 
participação dos alunos; 
2.1.16 - articulação com os professores da classe regular, visando disponibilizar 
serviços, recursos pedagógicos e de acessibilidade que promovam estratégias 
e participação dos alunos nas atividades escolares;
2.1.17 - orientação e articulação colaborativa junto ao coordenador pedagógico 
e aos professores de classe regular na elaboração, acompanhamento e 
avaliação do Plano de Desenvolvimento Individual do aluno, elaborado pelo 
professor da classe regular – PDI-PR;
2.1.18 - participação ativa nas formações e na articulação junto aos 
equipamentos multidisciplinares para uma ação em rede no atendimento ao 
estudante da Educação Especial;
2.1.19 - atendimento e orientações às solicitações das unidades escolares 
formadas pelo entorno do setor, no horário estabelecido para visita ou, no 
horário solicitado/agendado pela instituição visitada, com o devido termo de 
comparecimento preenchido e assinado;
2.1.20 - atendimento e orientações aos gestores, professores e demais 
profissionais da educação, estagiários de apoio a inclusão, acompanhante de 
apoio escolar e tradutor/intérprete de Libras, que busquem auxílio na área da 
Educação Especial e inclusão, desde de que relacionados às necessidades 
do estudante em questão e na forma de orientação individual ou coletiva em 
momentos específicos ou em Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo - 
HTPC;
2.1.21 - participação na reunião intersetorial mensal, estabelecida 
pelas Unidades Básicas de Saúde da macrorregião de atuação, para 
acompanhamento dos casos relacionados aos alunos público-alvo da 
Educação Especial;
2.1.22 - estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 
estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade.
3.   DOS REQUISITOS PARA ATUAÇÃO
3.1. Ser aprovado neste Processo Seletivo Simplificado;
3.2. Ser Professor de Educação Básica, efetivo, da Rede Municipal de São 
José do Rio Preto- SP;
3.3. Para o exercício da atividade/função, serão exigidos para atuação na 
Educação Especial um dos seguintes requisitos:
a) Diploma ou certificado em Pedagogia e/ou Licenciatura Plena, com 
habilitação na respectiva área de Educação Especial, ou;
b) Diploma ou certificado de Licenciatura em Pedagogia, e especialização na 
área de Educação Especial ou Educação Inclusiva, ou;
c) Diploma ou certificado de Licenciatura em Pedagogia, e aperfeiçoamento 
na área de Educação Especial ou Educação Inclusiva.
4. DAS INSCRIÇÕES E VAGAS:
4.1. A inscrição do candidato implica o conhecimento das presentes 
instruções e a tácita aceitação de todas as regras e condições estabelecidas 
neste edital e alterações posteriores, acerca das quais não poderá alegar 
desconhecimento;
4.2. A inscrição deverá ser efetivada a partir das 8h do dia 30 de novembro de 
2022 até às  17h do dia 07 de dezembro de 2022 pelo link: https://forms.gle/
NDaD5FWLDfhxpfBP7 ;
4.3. Os candidatos deverão inserir no formulário de inscrição os 
documentos que comprovem habilitação necessária para o desempenho da 
função, conforme itens 3.3.a ou 3.3.b ou 3.3.c, digitalizados (frente e verso);
4.4. O candidato que não tiver sua habilitação comprovada será desclassificado 
do processo seletivo;
4.5. Os documentos, conforme itens 3.3.a ou 3.3.b ou 3.3.c, deverão ser 
apresentados (via original e cópia) na convocação para o exercício da função;
4.6. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 02 (duas) vagas 
iniciais;
4.7. Os/as profissionais classificados fora das vagas comporão o cadastro 
de reserva e poderão ser convocados à medida que se fizer necessário, 
dentro das demandas que surgirem, podendo ser convocados/as, a qualquer 
momento, no período de vigência deste edital.
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LEI Nº 14.267 

De 25 de novembro de 2022 
 

Dispõe sobre a destinação da prestação 
pecuniária originada de infração 
ambiental para implementação de 
políticas municipais de meio ambiente e 
urbanismo. 

 
 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 As multas aplicadas pelo Município, originadas de infrações pelo 

descumprimento de normas ambientais, poderão ter a prestação pecuniária substituída 
pela conversão de valores para o FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE, para ações voltadas à defesa, preservação, recuperação e promoção do Meio 
Ambiente. 
 

§ 1º O disposto no caput aplica-se ao notificado não reincidente de qualquer 
infração ambiental aplicada por Órgão Competente Municipal, dentro do interstício de 01 
(um) ano, exceto para os casos de reincidência durante o período do recurso da primeira 
infração, até o prazo máximo de 10 dias úteis após a conclusão do recurso o notificado 
não perderá o direito da aplicação do disposto nessa Lei.  
 

§ 2º A solicitação da substituição da infração deverá ser feita no período máximo 
de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação da infração.  
 

§ 3º Em casos de recurso administrativo, o pedido de substituição poderá ser feito 
após o período do recurso, a contar 10 dias úteis após a conclusão do recurso.   
 

§ 4º O devedor pode, a qualquer momento dentro do prazo estipulado nos incisos 
§1º e §2º, cumprir a obrigação pecuniária original, realizadas as atualizações legais nos 
valores. 
 

Art. 2º Será concedido um desconto de 20% sobre o valor total da multa aplicada, 
caso o notificado opte pela conversão de valores conforme estabelecido no Art. 1º desta 
lei. 

 
Art. 3º Os recursos destinados ao FUMDEMA deverão ser aplicados conforme o 

disposto no Art. 5°, da Lei Municipal nº 10.205, de 05 de setembro de 2008. 
 

Parágrafo único. As multas arrecadadas na forma desta lei serão destinadas ao 
fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente – FUMDEMA, na forma do Art. 4°, 

PRIMEIRA REPUBLICAÇÃO 
DE AVISO DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA AQUISIÇÃO DE 

IMÓVEL

O Conselho Regional de 
Educação Física da 4ª 
Região, torna público que 
pretende adquirir imóvel 
urbano no município de São 
José do Rio Preto - SP, com 
área construída de no mínimo 
de 300m² para instalação de 
uma unidade seccional da 
autarquia. O imóvel deverá 
atender às especificações 
constantes no edital e anexos 
do Chamamento Público 
nº. 04/2022 – Processo 
nº 1962/2022, disponível 
no site www.crefsp.gov.
br. Os envelopes com as 
propostas técnicas serão 
recebidos até às 14h30min 
do dia 21/12/2022, na sede 
do CREF4/SP, localizada na 
Rua Líbero Badaró, n° 377 
- 16º andar - Centro - São 
Paulo – SP, CEP. 01009-000. 
Dúvidas e esclarecimentos 
pelo e-mail: licitacao@crefsp.
gov.br ou pelo telefone (11) 
3292-1716.
Nelson Leme da Silva 
Junior
Presidente do CREF4/SP

Editais

Prefeitura
Municipal de 
Monte
Aprazível

GOVERNO DE MONTE 
APRAZÍVEL-SP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL:
93/2022
PROCESSO 
ADMINISTRATIVO:  137/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 
62/2022 OBJETO: Aquisição de 
andadores, muletas, cadeiras 
de rodas, de banho, colchão 
casca de ovo e bomba de 
vácuo aspiradora, destinados 
ao departamento de saúde.
Data da realização da Sessão 
Pública: 15/12/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos 
envelopes: Prefeitura de 
Monte Aprazível - Setor 
Municipal de Licitação, 
localizado na Praça São João, 
117, Centro.
O edital na integra deverá 
ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: 
Leis Federais: 8.666/93 e 
10.520/02.
Monte Aprazível, 28 de 
novembro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito 
Municipal.
Diego Santos Rossini – 
Pregoeiro Oficial.

5. DAS FASES
5.1. O Processo Seletivo Simplificado será composto de duas fases, constituída de Prova Dissertativa, (de caráter 
eliminatório e classificatório) e entrevista (de caráter classificatório).
 5.2.CRONOGRAMA
5.2.1. A PROVA DISSERTATIVA terá duração de 2 horas e será realizada no dia 19 de dezembro de 2022 às 19h, em 
local divulgado posteriormente, considerando o número de inscritos X disponibilidade de lugares.
5.2.2. A ENTREVISTA terá duração de 30 minutos e será realizada por agendamento, entre os dias 15/01 a 30/01 de 
2023 em local e horário divulgados posteriormente ao candidato.
5.2.3. As informações sobre o local da prova serão divulgados com antecedência de 02 (dois) dias pelo site eletrônico: 
Educação Digital - SME - São José do Rio Preto https://digital.educacao.riopreto.br não podendo o candidato alegar 
qualquer espécie de desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso. 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO PARTICIPANTE
6.1.  DA PROVA DISSERTATIVA (ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA)
6.1.1 A prova dissertativa visa avaliar habilidades e conhecimentos teóricos necessários ao desempenho das 
atribuições da atividade/função, com caráter eliminatório e classificatório, sendo composta de questões dissertativas, 
valendo até 10 (dez) pontos;
6.1.2. A prova versará sobre o conteúdo programático que é parte integrante deste edital (anexo I) e terá duração de 
02 (duas) horas;
6.1.3. Será considerado habilitado na prova dissertativa o candidato que obtiver nota superior a 07 (sete) pontos nesta 
avaliação;
6.1.4.  A correção da prova será feita por 3 avaliadores, sendo a média simples, a nota final da dissertação; 
6.1.5. A data prevista da prova dissertativa e fases posteriores poderá sofrer alterações.
7. ORIENTAÇÕES PARA O DIA DA PROVA DISSERTATIVA:
7.1. O candidato deverá comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, não sendo 
permitido o ingresso após às 19h.
a) dirigir-se imediatamente à sua respectiva sala de prova. 
b) será proibida a permanência de candidatos e de outras pessoas no saguão, área externa ou corredores do local 
de prova; 
c) leve garrafa ou utensílio para acondicionamento de água.
d) recomenda-se o uso de máscara no local de prova. 
7.2. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato.
7.3. Será admitido no local da prova apenas o candidato que estiver munido de caneta esferográfica de material 
transparente, com tinta cor azul ou preta, e um dos seguintes documentos de identificação, no original, com foto que 
permita sua identificação, expedido por órgão oficial: 
a) Cédula de identidade (RG);
b) Carteira Nacional de Habilitação expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/1997.
7.4. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos quanto à 
realização da prova.
7.5. No ato da realização da prova dissertativa, será fornecido aos candidatos o caderno de questões e a folha 
definitiva personalizada de respostas (contendo o número de inscrição do candidato).
7.6. São de responsabilidade do candidato, a verificação e a conferência dos dados e do material entregue pelo Fiscal 
de Prova da Secretaria Municipal da Educação.
7.7. O candidato não poderá retirar-se da sala de prova levando a folha definitiva de respostas e o caderno de 
questões.
7.7.1. O candidato receberá o caderno de questões e responderá na folha definitiva de respostas.
7.7.2. Depois de preenchida, a folha definitiva de respostas deverá ser entregue ao fiscal da sala, pois será o único 
documento válido para correção das provas.
7.7.3 Não será permitida a substituição da folha de respostas personalizada por erro do candidato.
7.8. Não serão computadas emendas ou rasuras, ainda que legíveis. Não deverá ser feita nenhuma marca ou assinatura 
fora do campo reservado às respostas, sob o risco de prejuízo ao desempenho e/ou eliminação do candidato.
7.9. Durante as provas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, nem a utilização de máquina 
calculadora, relógios com calculadora, agendas eletrônicas, telefone celular ou qualquer outro equipamento eletrônico.
7.10. Após o término do prazo previsto para a prova, não será concedido tempo adicional para o candidato continuar 
respondendo às questões ou procedendo à transcrição para a folha de respostas.
7.11. Deverão permanecer em cada sala de aula os três últimos candidatos até que o último deles entregue sua prova 
e assinando termo respectivo, e deverão sair juntos da sala.
7.12. Não haverá fase de recursos em nenhuma das etapas do processo seletivo.
7.13. A ENTREVISTA terá caráter classificatório, com pontuação máxima de 10 pontos, Apenas para o candidato que 
obtiver a nota mínima na Prova Dissertativa, conforme item 6.1.3 deste edital. 
8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
8.1. A classificação final do candidato habilitado será a pontuação final obtida na prova dissertativa acrescida dos 
pontos obtidos na entrevista;
8.2. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final;
8.3. Em caso de igualdade da pontuação final será aplicado o critério de maior idade para desempate.
9. DA HABILITAÇÃO E DA EVENTUAL DESIGNAÇÃO
9.1. A aprovação do candidato não lhe garante o direito à atribuição para atuar nos setores de Atendimento Educacional 
Especializado, a qual se dará mediante convocação, observados a necessidade e disponibilidade orçamentária da 
Secretaria Municipal de Educação e desde que haja atendimento à disponibilidade financeira e orçamentária municipal.
9.2. As vagas disponíveis serão atribuídas pela Gerência de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação 
de acordo com a constituição do setor em razão da demanda local.
9.3. Não será permitido ao candidato designado e habilitado a escolha do setor de trabalho.
9.4. O candidato convocado que não se apresentar no prazo solicitado pela Gerência de Educação Especial, ou 
desistir da vaga, será automaticamente excluído do processo seletivo.
9.5. Atuação em dois períodos, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, podendo, também, atuar o professor 
de 35 horas com 5 horas de carga horária suplementar, obedecendo as diretrizes da Lei Complementar nº 138/2001 
(arts. 7º, 20, 28 e 29) e alterações posteriores, organizadas pelo Plano de Trabalho de AEE da Gerência de Educação 
Especial
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1  Os docentes aprovados em processo seletivo e convocados para atuação no AEE serão reconduzidos para o 
ano subsequente, após avaliação técnica anual de desempenho profissional que será realizada pela Gerência de 
Educação Especial, orientada pelo plano de trabalho do AEE, pela Resolução CNE/CEB Nº 4, de 2 de outubro de 
2009, e Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, podendo utilizar ferramentas 
de consultas às escolas.
10.2 Os docentes que não cumprirem os requisitos propostos na avaliação técnica anual, não serão reconduzidos à 
função de professor de AEE e deverão retornar ao exercício de suas atividades de origem na escola com sede de 
exercício.
10.3 As vagas para a função de professor de AEE serão ofertadas de acordo com a constituição do setor em razão 
da demanda local, após estudos e análises das especificidades existentes apresentadas pela Gerência de Educação 
Especial, autorizadas pela Secretária Municipal de Educação.
10.4 Se houver a necessidade de readequação das atribuições de setores em razão do cessar das designações 
dos professores de AEE que atuem em funções correlatas dentro da esfera da Educação Especial, os docentes 
supracitados retornarão ao posto anterior e os setores serão reorganizados pela Gerência de Educação Especial.
10.5 No caso de fechamento ou reorganização de setores, a permanência do professor na função obedecerá a 
classificação pela pontuação do último anexo de atribuição expedido pela Gerência de Educação Especial.
10.6. O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade de (01) um ano, após homologação  de seu resultado 
final, e poderá ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação.
10.7. As atribuições do professor de AEE são regidas pela Resolução SME Nº 06/2021. - de acordo com as Diretrizes 
Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado - AEE na Educação Básica, modalidade Educação 
Especial na Rede Municipal de Ensino de São José do Rio Preto/SP.
10.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora da Secretaria Municipal de Educação. 
São José do Rio Preto, 28 de novembro de 2022.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação
Deise Cardoso Maciel
Diretoria Pedagógica
Carla Cristina Pereira Job
Gerente da Educação Especial
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parágrafo VIII, da Lei Municipal nº 10.205, de 05 de setembro de 2008, aplicando-se 
obrigatoriamente 10% do montante arrecadado em ações de reflorestamento.  

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor a partir do primeiro dia do exercício seguinte a data 

da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  
25 de novembro de 2022. 

 
 
 
 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara 

 
AUTÓGRAFO Nº 15.789/2022 
Projeto de Lei nº 083/2022 
Aprovado em 09/08/2022, na 42ª Sessão Ordinária. 
Veto Total nº 041/22 rejeitado em 22/11/2022, na 57ª Sessão Ordinária. 
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e 
publicada no jornal oficial do Legislativo 
 
 
 
 
Arnaldo de Freitas Vieira 
        Diretor Geral                                                                                               

Autoria da propositura:  
Ver. Robson Ricci 
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58ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

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

ORDEM DO DIA 
 

VETOS 
 
01 - Veto Total nº 38/22, ao autógrafo nº 15.750/22, originado do Projeto de Lei nº 74/22, de autoria do 
Ver. Renato Pupo, que dispõe sobre a instituição do programa de prorrogação da Licença-Maternidade. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
02 – Veto Total nº 44/22 ao autógrafo nº 15.794/22, originado do Projeto de Lei nº 129/22, de autoria do 
Ver. Pedro Roberto, que dispõe sobre o tombamento de imóvel localizado na rua Voluntários de São 
Paulo, nº 3.136, matricula nº 16.601, localizado no centro de São José do Rio Preto, de propriedade da 
família Homsi. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
 
03 – 20/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Altera dispositivo da Lei Complementar nº 649, de 05 de janeiro de 2021, que institui o Código de Obras 
e Edificações no Município de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
PROJETOS DE LEI 
 
04 – 127/22 - DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT  
Altera dispositivos da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o Zoneamento e as regras 
para o Uso e Ocupação do Solo e da Lei nº 13.711, de 14 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o 
Parcelamento do Solo no Município de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: TRÊS QUINTOS) 
 
05 – 158/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT   
Autoriza o Município de São José do Rio Preto a contratar com a Desenvolve SP - Agência de Fomento 
do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências.  
(QUÓRUM: DOIS TERÇOS) 
 
06 – 463/21 – VER. PAULO PAULÉRA – 2ª DISC./VOT (COM EMENDA) 
Institui o programa “Empresa Viva O Esporte” no município de São José do Rio Preto – SP.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)   
 
 
07 – 174/22 – VER. RENATO PUPO – 2ª DISC./VOT 
Institui o dia 21 de fevereiro como o “Dia do Imigrante Italiano”, incluindo no Calendário Oficial de 
eventos do município de São José do Rio Preto e dá outras providências.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
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III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
IV – VOTAÇÃO SECRETA    

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
 Presidente da Câmara – 25/11/2022 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 699 

De 25 de novembro de 2022 
 

Dispõe sobre o Centro Integrado de Educação, Ciência e 
Cultura "Prof. Dr. Aziz Ab’Saber" – CIECC e dá outras 
disposições. 

 
 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 Complementar: 
 

Art. 1º O Centro Integrado de Educação, Ciência e Cultura "Prof. Dr. Aziz 
Ab’Saber", doravante denominado CIECC, localizado na Av. João Batista Vetorazzo, 500 
- Distrito Industrial Ulysses Guimarães, Município de São José do Rio Preto-SP, 
vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme Lei Complementar nº 346, de 18 
de agosto de 2011, será regido nos termos desta Lei Complementar.  

 
§ 1º O CIECC constitui-se em uma estrutura pedagógica, científica e cultural 

vinculada à Secretaria Municipal de Educação, organizada em Departamentos Integrados. 
 

§ 2º O CIECC será administrado em conjunto com o Instituto de Biociências, 
Letras e Ciências Exatas (IBILCE), câmpus da Universidade Estadual Paulista (UNESP) 
de São José do Rio Preto, SP, por meio de convênio próprio destinado a esse fim. 

 
§ 3º O CIECC tem como objeto geral promover e difundir as áreas do 

conhecimento acadêmicos no Município no que tange às Ciências Exatas, Biológicas e 
Humanas, bem como promover a melhoria da educação no município. 

 
Art. 2º Compete ao Centro Integrado de Educação, Ciências e Cultura - CIECC:  
 
I – apoiar e realizar ações de cunho educacional que promovam o conhecimento 

científico; 
 
II – viabilizar a integração das atividades socioculturais, nos âmbitos municipal, 

regional e estadual, com ênfase especial às Ciências Física, Química e Biológica, além da 
Astronômica, Matemática e Letras;  

 
III – integrar a comunidade em um processo de educação continuada, através do 

qual os indivíduos possam exercer com maior consciência, conhecimento e maturidade a 
cidadania; 

 
IV - manter intercâmbio com instituições científicas, nacionais e internacionais, 

nas diversas áreas e níveis, estabelecendo-se como referência;  
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V - fomentar a aprendizagem das Ciências nos diversos níveis cognitivos e nos 
vários segmentos institucionais, públicos e privados;  

 
VI - identificar a estrutura de conceitos intuitivos e de senso comum, 

transformando-os em ensaios de construção e de experimentação, atingindo a formação de 
conceitos científicos;  

 
VII - estruturar e difundir, através de cursos, palestras e atividades afins, o 

conhecimento adequado em profundidade no que diz respeito aos conceitos e aos 
conteúdos na área educacional e de metodologia científica;  

 
VIII - incentivar uma nova leitura do mundo natural que, integrada às diversas 

disciplinas e rompendo com limites estabelecidos por critérios estanques, possa formar e 
realizar a ruptura de noções dogmáticas e desenvolver, intelectualmente, uma nova 
concepção da realidade;  

 
IX – constituir-se como fórum de discussão e debate Filosófico, com abrangência 

Ética, Fenomenológica e Estética, nas inferências contemporâneas, no que tange e abrange 
às diversas formas de Ciência;  

 
X – prospectar e reforçar a formação de jovens em idade escolar que foram 

identificados como tendo altas habilidades ou talentos; 
 

XI – agir como catalisador para a formação continuada de professores e de outros 
profissionais que atuam na educação básica. 

 
Art. 3º O CIECC terá a seguinte estrutura administrativa, com as atribuições 

respectivas:  
 

I - Coordenação Geral: função exercida pelo coordenador do Centro, sendo 
responsável por supervisionar de forma geral os trabalhos, indicar as metas anuais, zelar 
pelo cumprimento dessas metas, participar da seleção e do acolhimento de novos 
funcionários, realizar trocas de funcionários mediante justificativa, celebrar e cancelar 
convênios com entes públicos ou privados, apresentar relatório anual das atividades 
realizadas. O referido relatório deve ser submetido ao Conselho Deliberativo, com cópia 
encaminhada à Prefeitura Municipal, ao IBILCE/UNESP e ao Conselho Municipal de 
Educação, sendo mandatória sua apresentação oral em uma palestra pública com ampla 
divulgação, antes da avaliação do Conselho.  

 
II - Departamento Científico: composto por um Coordenador Científico, um 

responsável por cada Espaço Científico e Monitores. Compete a cada um desses três 
segmentos: 
 

a) Coordenador Científico: promover, coordenar e dirigir as atividades científicas 
do Centro, exceto as ligadas à área Astronômica. 
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b) Responsáveis por Espaços: os espaços de amostras científicas são compostos 
de ambientes que enfatizam, do ponto de vista formativo e educacional, determinada área 
do conhecimento humano. Os responsáveis por esses espaços devem zelar pela 
manutenção dos materiais contidos neles e materiais separados como reserva, criar novos 
experimentos para evidenciar aspectos de interesse, selecionar e treinar monitores nos 
conceitos abordados e no lidar com o público, sob supervisão do Coordenador Científico. 
 

c) Monitores: alunos bolsistas, que realizam tarefas de apoio, tais como 
acompanhamento de grupos, zelo pela segurança dos visitantes e esclarecimento de 
dúvidas aos interessados. 
 

III - Departamento de Astronomia: composto por um coordenador e um monitor, 
que devem realizar eventos e dirigir o Planetário, o Observatório e o terraço de 
Observação. Poderá ser requerido, junto ao Coordenador Geral, o apoio de outros 
monitores do CIECC para apoiar ações específicas.  

 
IV - Departamento de Desenvolvimento de Potenciais e Talentos (DDPT): 

voltado para o desenvolvimento de atividades, preferencialmente para alunos da rede 
pública municipal, que apresentam altas habilidades ou talentos nas diferentes áreas do 
saber, sendo composto por um coordenador e auxiliares designados pela Secretaria da 
Educação do Município. Podem ser também alocados monitores nesse departamento, 
desde que haja recursos e aprovação do Conselho Deliberativo. 
 

V - Departamento de Formação Continuada de Educadores (DFCE): voltado 
para o desenvolvimento de programas e de projetos, especialmente, por meio da 
integração entre Universidades e Rede Municipal de Ensino, que contribuam para a 
formação continuada de educadores e de pessoal de apoio educacional, priorizando 
Professores de Educação Básica das diferentes disciplinas do currículo. Ele deve ser 
composto por um coordenador e auxiliares designados pela Secretaria Municipal de 
Educação. Monitores podem também ser designados para atuarem junto a esse 
departamento, desde que haja recursos e aprovação do Conselho Deliberativo. 

 
VI - Departamento de Administração: zelar pela segurança, manutenção e 

agendamento de visitas ao Centro. A segurança será realizada pela Guarda Municipal, 
contando com pessoal no local as 24 horas do dia. A manutenção deverá ser realizada 
pelos setores competentes da Prefeitura, como jardinagem, alvenaria e outros. Um 
secretário deve ser responsável por esse departamento, ele deve fazer parte do quadro do 
CIECC e ser responsável por organizar os agendamentos, fazer a ligação com a Prefeitura 
e o IBILCE, atender às ligações e outras atividades designadas. Pode, a critério do 
Conselho Deliberativo e disponibilização da Prefeitura, haver auxiliares para essas 
funções. 

 
§ 1º Todos os funcionários envolvidos deverão colaborar com as atividades 

propostas pela Coordenação Geral, ouvidos os Departamentos e voltadas à difusão do 
conhecimento. 
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§ 2º Todos os departamentos devem enviar relatórios ao Coordenador Geral, pelo 
menos, um mês antes de findar o prazo para encaminhamento do relatório geral, sobre as 
atividades realizadas ao longo do ano para serem incorporadas ao relatório completo do 
CIECC. 

 
§ 3º Todos os contratos serão necessariamente avaliados a cada dois anos e o 

Conselho Deliberativo deverá indicar a sua continuidade ou não. 
 

Art. 4º O Coordenador Geral deverá ter reconhecida penetração na área científica, 
sendo indicado pela Congregação do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas 
(IBILCE), câmpus da Universidade Estadual Paulista (UNESP) de São José do Rio Preto, 
SP. A indicação do Coordenador Geral deverá ter periodicidade de dois anos e ser 
analisada pela Conselho Deliberativo do CIECC e, caso aprovada, a nomeação será feita 
por decreto próprio da Prefeitura Municipal. 

 
§ 1º O Coordenador Geral fará jus a uma bolsa de estudos, para aprimorar seus 

conhecimentos nos tópicos que são objetivos do CIECC e pesquisar sobre a melhor forma 
de implementação das ações, no valor de dois e meio salários mínimos. 
 

§ 2º Em caso de não aprovação da indicação, novo nome deverá ser indicado pelo 
IBILCE/UNESP. Nomes não aprovados não poderão ser reapresentados no mesmo 
período. O limite máximo de rejeição é de dez nomes; caso se tenha chegado a esse 
número, o próximo deverá ser automaticamente o indicado. 

 
§ 3º Não há restrição à recondução do Coordenador Geral, desde que sejam 

seguidos os trâmites administrativos. 
 

§ 4º Cabe ao Conselho Deliberativo, órgão máximo do CIECC, dispensar o 
Coordenador Geral, através de decisão e justificativa encaminhada à Prefeitura. 

 
§ 5º O Coordenador Geral poderá dispensar pessoal que não esteja cumprindo a 

contento suas atribuições, desde que ouvido o superior imediato e com anuência do 
Conselho Deliberativo.  

 
Art. 5º Ficam criados 02 (dois) cargos em Comissão, referência C-3, a serem 

providos por coordenadores responsáveis pelos departamentos DDPT e DFCE. 
 

Art. 6º Os demais membros do estafe serão contratados via Fundação sob 
supervisão do Coordenador Geral, que poderá indicar pessoas para acompanharem e/ou 
participarem do processo seletivo. 

 
§ 1º O Conselho Deliberativo deverá sempre ser cientificado dos processos 

seletivos em andamento.   
 

§ 2º Com anuência do Conselho Deliberativo, a Prefeitura poderá indicar auxiliares 
adicionais para atuarem nos diversos Departamentos do CIECC. 
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Art. 7º Os Monitores são estudantes maiores de 18 anos selecionados pelos 

Coordenadores dos Departamentos envolvidos, com critérios por eles estabelecidos e 
aprovados pelo Coordenador Geral. 

 
Parágrafo único. Os monitores receberão bolsas de estudo não inferiores a meio 

salário mínimo e seu número é estabelecido pela necessidade e disponibilidade de 
recursos. 

 
Art. 8º O CIECC é regido por um Conselho Deliberativo, que deverá se reunir 

mensalmente, com despesas ressarcidas, composto por sete conselheiros, três indicados 
pela Prefeitura Municipal, três pelo IBILCE/UNESP e um pelo Conselho Municipal de 
Educação de São José do Rio Preto, SP. Preside o conselho o conselheiro de maior 
titulação acadêmica; havendo empate, assume o de maior idade. 

 
§ 1º O presidente tem o voto de qualidade. 

 
§ 2º Em caso de necessidade, o Coordenador Geral pode ser chamado para 

esclarecimentos, entretanto fica vetada sua participação como conselheiro.   
 

§ 3º O Conselho Deliberativo é soberano em suas decisões, constituindo a última 
instância de recursos ou apelações dentro da estrutura do CIECC.  

 
§ 4º O Conselho Deliberativo deverá elaborar o Regimento Interno do CIECC no 

prazo de um ano, contado a partir de sua posse. 
 

Art. 9º Os recursos financeiros para manutenção do CIECC devem corresponder, 
no mínimo, a 0,1% da Receita Líquida do Município, mantendo, assim, uma 
previsibilidade e permitindo programar as suas atividades. 

 
§ 1º O Poder Executivo criará uma Fundação de Direito Público, com atribuições 

apresentadas em seu estatuto, que deverá ser responsável pela gestão dos fundos de 
manutenção do Centro. 

 
§ 2º Fundos adicionais podem ser solicitados para atender a propósitos específicos, 

tais como complementação orçamentária, construções e consertos de equipamentos. 
 

§ 3º Recursos destinados ao Centro providos de doações, projetos com destinação 
de recursos de cunho geral e outros deverão ser incorporados ao Fundo de manutenção.  

 
§ 4º Todos os recursos obtidos devem ser usados no sentido de atingir os objetivos 

do CIECC. Os recursos não utilizados em um período podem ser acumulados para serem 
usados em períodos subsequentes. 
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§ 5º Recursos próprios podem ser gerados, observando a legislação vigente, por 
atividades específicas do Centro, como exploração de venda de alimentos e venda obtida 
de material voltado à divulgação científica, como livros e brinquedos educativos.  

 
Art. 10 Como período de transição, estabelecem-se 120 (cento e vinte) dias para 

adequação do CIECC à nova estrutura, com a revogação das disposições em contrário na 
Lei Complementar nº 104, de 22 de julho de 1999. 

 
Art. 11 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  
25 de novembro de 2022. 

 
 
 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara  

 
AUTÓGRAFO Nº 15.716/2022 
Projeto de Lei Complementar nº 020/2021 
Aprovado em 26/04/2022, na 27ª Sessão Ordinária.  
Veto Total nº 027/22 rejeitado em 22/11/2022, na 57ª Sessão Ordinária. 
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e 
publicada no jornal oficial do Legislativo. 
 
 
Arnaldo de Freitas Vieira 
        Diretor Geral                                                                                               

Autoria da propositura:  
Ver. Prof. Dr. Elso Drigo Filho 

anl/ 
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CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 18/2022 

(58ª Sessão Ordinária – 29/11/2022) 

      Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 810/94, 826 e 
835/95, 851/96 e 1027/05, e as demais determinações do Regimento 
Interno/Câmara, que foram protocolizados os requerimentos de Urgência 
Especial descritos em sequência abaixo, para deliberação dos projetos a que se 
referem em 1ª e 2ª discussão e votação – legalidade/mérito - na 58ª Sessão 
Ordinária, a realizar-se no dia 29/11/2022. 

Itens/Reqtos.                  Proponente                      Projeto – Nº -                  Autoria-
Assunto  
 
01 – 1554/22            12(doze) Vers.              Projeto de Lei  nº 172/22,      do 
Ver. Ver. Diego Mahfouz Faria Lima(C/EMENDAS),  que cria a premiação 
"Educador Destaque" para professores e gestores da educação infantil, ensino 
fundamental e médio na rede pública de ensino do município de São  José do 
Rio Preto, e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
 
02 – 1578/22          14(quatorze) Vers.          Projeto de Lei  nº 178/22,      do 
Ver. Bruno Marinho,. Que dispõe sobre a suspensão da interrupção de 
prestação de serviços de água e esgoto para usuários residenciais em 
decorrência de inadimplência na cidade de São José do Rio Preto e distritos de 
Engenheiro Schimitt e Talhados, anualmente, entre os dias 15 de dezembro a 10 
de janeiro. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)   
 
 

Diretoria Legislativa 
25 de Novembro de 2022 

 
 
 
 

MARCOS CARDOSO DA SILVA 
Diretor Legislativo 
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São José do Rio Preto | terça-feira, 29 de novembro de 2022

TÉCNICO
Depois de decidir não renovar com o Corinthians, o 
técnico português Vitor Pereira negocia com o Fla-
mengo, que não permanecerá com Dorival Júnior.

SANTOS
O Santos encaminhou a 
contratação do atacante 
Mendoza do Ceará. 

PÚBLICO

BASQUETE

Mercadão vira palco da torcida rio-pretense em jogos da Copa

CAD vence Ourinhos e fica com título 

Assim como na estreia do 
Brasil na Copa do Mundo, 
rio-pretenses se reuniram no 
Mercadão para acompanhar 
a vitória do Brasil contra a 
Suíça por 1 a 0 nesta segunda 
(29). O local tem dois telões 
instalados nos decks externos 
para o público.

Adonai Corrêa é funcioná-
rio no Mercadão e afirmou que 
a Seleção mereceu a vitória. 
“Eu achei que o Brasil foi bem. 
Teve boas oportunidades para 

ampliar o resultado, mas o ou-
tro time fechou, já tinha vindo 
com essa iniciativa de fechar 
e conseguir o empate. Mérito 
para o Brasil que conseguiu 
sair com a vitória”, afirmou.

Para o comerciante An-
tônio Romero, a ausência de 
Neymar acabou fazendo falta 
para o Brasil. “Fez muita falta. 
O Neymar é o cérebro do time, 
mas ele deve voltar na sexta. 
Foi um jogo truncado, difícil, 
mas o Brasil precisa jogar 
mais. Se pegar uma Espanha 
ou uma França vai ser compli-

cado”, comentou.
O advogado Heitor Rodri-

gues assistiu ao jogo no local. 
“Com certeza dá para buscar. 
Vamos torcer no terceiro 
jogo e na sequência na fase 
eliminatória. Achei o jogo de 
hoje bacana. Teve bastante re-
sistência do time adversário, 
mas conseguimos fazer o gol 
no fim”, afirmou.

A próxima partida do Bra-
sil será contra Camarões nesta 
sexta-feira, a partir das 16h, 
no encerramento da fase de 
grupos.

O Brasil não teve facili-
dades diante da organizada 
defesa da Suíça, mas garantiu 
a vitória de 1 a 0, nesta segun-
da-feira (28) no Estádio 974 
(a famosa arena construída 
com contêineres às margens 
da baía de Doha e que será 
desmontada ao final da Copa), 
que lhe garantiu de forma an-
tecipada uma das duas vagas 
do Grupo G para as oitavas de 
final da Copa do Catar.

A vitória teve um sabor 
especial, pois foi a primeira 
da seleção brasileira sobre a 
equipe europeia em mundiais, 
após dois empates (na Copa 
de 1950, disputada no Brasil, 
e da Copa de 2018, na Rússia).

As primeiras jogadas cons-
truídas pela seleção brasileira 
foram explorando a velocida-
de de Richarlison pela ponta. 
Mas nenhuma oportunidade 
foi criada, o que fez com que 
o goleiro Sommer não pre-
cisasse entrar em ação. Era 
claro que faltava um driblador 
como Neymar para quebrar 
as linhas defensivas da Suíça. 
Por optar por dois volantes de 
contenção na equipe titular, 
Casemiro e Fred, Tite acredi-
tou que Paquetá poderia fazer 
essa função. Porém, ele apare-
ceu menos do que se esperava.

Paquetá cruzou uma bola 
na pequena área aos 18 minu-
tos, que Elvedi cortou antes de 
chegar em Richarlison. A fama 
de ferrolho suíço, criada há 
mais de 70 anos, fez sentido 

Brasil bate Suíça e se classifica 
para as oitavas da Copa do Catar

SELEÇÃO

Casemiro garantiu
primeira vitória
brasileira sobre
suíços em mundiais

Agência BRASIL

no confronto desta segunda, 
pois a equipe europeia se de-
fendeu com nove jogadores 
durante toda a etapa inicial. 
A não ser aos 26 minutos, 
quando o lançamento de Ra-
phinha foi certeiro para Viní-
cius Júnior, sozinho, pegar de 
primeira. Foi o primeiro chute 
a gol do Brasil, e Sommer co-
locou para escanteio.

Aos 31 foi opróprio Ra-

phinha que arrisca de fora da 
área, no meio do gol, para o 
goleiro suíço encaixar. Aliás, 
encaixada foi como a equipe 
canarinho ficou durante os 
primeiros 45 minutos. Sem 
criatividade, a equipe de Tite 
caiu na armadilha do suíço 
Murat Yakin e aceitou o 0 a 0.

Para a etapa final, Rodrygo 
entrou no lugar de Paquetá, 
sinal de que a estratégia inicial 

não deu certo. Nos primeiros 
minutos, a seleção piorou, 
permitindo aos suíços pressio-
narem e incomodarem a meta 
de Alisson. Aos 16 minutos, 
enfim, Casemiro descolou um 
passe perfeito para Vinícius 
Júnior, que passou como quis 
pelo zagueiro Elvedi e tocou 
na saída de Sommer. Estra-
nhamente, o juiz de El Salva-
dor anulou o gol, com auxílio 

do VAR (árbitro de vídeo), 
alegando um impedimento no 
nascedouro da jogada.

Depois disso Tite fez várias 
substituições. A Suíça, estática 
na defesa, segurava o 0 a 0 e 
abdicou de ir ao ataque. Até 
que, aos 37 minutos, enfim, 
Casemiro recebeu passe de 
Rodrygo na área, pegou de 
primeira e bateu forte para ba-
lançar as redes defendidas por 

Sommer e marcar um golaço.
Aos 47 minutos, Vinícius 

Júnior teve uma chance de 
ouro, partindo livre rumo à 
área suíça, mas foi desarma-
do. Curiosamente, saiu rindo 
de mais uma chance perdida. 
Rodrygo, na sequência, tam-
bém teve tudo para marcar 
um gol e chutou em cima de 
um zagueiro. A Suíça ficou 
na roda, numa partida na 
qual o Brasil mostrou pouco 
futebol no 1º tempo, mas fez o 
suficiente para vencer. Numa 
Copa do Mundo, às vezes, 
mais importante do que jogar 
bonito, é ganhar as partidas.

Na próxima rodada, a 
partir das 16h (horário de 
Brasília) de sexta-feira (2), 
o Brasil (já classificado para 
as oitavas e com tudo para 
ficar em primeiro lugar na 
chave) enfrenta Camarões. 
No mesmo horário, a Suíça 
terá um duelo europeu contra 
a Sérvia. A sorte está lançada.

Ficha Técnica:
Segunda-feira, 28 de 

novembro de 2022
BRASIL 1 x 0 SUÍÇA
Local: Doha (Qatar)
Juiz: Ivan Arcides Barton 

(El Salvador)
Público: 43.649
Brasil: Alisson, Éder Mi-

litão, Thiago Silva, Marqui-
nhos e Alex Sandro (Alex Tel-
les); Casemiro, Fred (Bruno 
Guimarães) e Lucas Paquetá 
(Rodrygo); Vinícius Júnior, 
Richarlison (Gabriel Jesus) e 
Raphinha (Antony). T: Tite.

Suíça: Sommer, Widmer 
(Frei), Elvedi, Akanji e Ro-
dríguez; Freuler, Xhaka, Sow 
(Aebischer) e Rieder (Steffen); 
Embolo (Seferovic) e Vargas 
(Fernandes). T: Murat Yakin.

Gol: No 2º tempo: Case-
miro (37).

Volante Casemiro comemora o gol do Brasil que deu a vitória ontem contra a Suiça e garantiu a classificação

O time feminino de basque-
te do CAD/SMEL Rio Preto 
venceu Ourinhos, por 53 a 
41, na tarde deste domingo 
(27), no ginásio do Sesi, em 
Rio Preto, e ficou com o título 
da Liga Regional de Basquete 
Centro Oeste Paulista – LBC. 
O treinador do time, Marcus 

Gama, falou sobre a decisão.
“Foi um jogo muito tenso, 

no início com as equipes er-
rando muito, mas nosso time 
comandou o placar do início 
ao fim. As meninas mereceram 
muito esse título. Representa-
ram muito bem nossa cidade”, 
afirmou Gama.

Cestinha
Bárbara, com 20 pontos, 

foi a cestinha do CAD no jogo. 
Do lado de Ourinhos, a maior 
pontuadora foi Fernanda, com 
14 pontos. Ao longo do campe-
onato, as rio-pretenses supe-
raram equipes de Araçatuba, 
Lençóis Paulista, Ourinhos 
e Avaré, tendo apenas uma 
derrota para Catanduva. Na 
semifinal foram duas vitórias 
contra Araçatuba (62 a 38 e 
72 a 42).

Amanda Perobelli

Vinicius LIMA Divulgação

Divulgação

Da REPORTAGEM

Novorizontino 
contrata 
o goleiro 
Georgemy

O Grêmio Novorizon-
tino acertou a contrata-
ção do goleiro Georgemy 
Gonçalves, 27 anos, vi-
sando a temporada 2023. 
O goleiro de 1,98m esteve 
nas duas últimas tempo-
radas no Vila Nova, de 
Goiás, e assinou com o 
Tigre até o final de 2023.

“Muito feliz com a 
oportunidade de repre-
sentar o Novorizontino, 
tenho certeza que fare-
mos um grande trabalho 
para conquistar os objeti-
vos do clube na tempora-
da”, disse o novo goleiro 
do aurirubro.

Natural de Ameri-
cana, foi formado nas 
categorias de base do 
Cruzeiro, onde também 
foi campeão brasileiro 
de 2013. Georgemy já 
vestiu a camisa da Se-
leção Brasileira no Sul-
-Americano e Mundial 
Sub-20 de 2015, além de 
ter experiência na Europa 
no Estoril Praia e Vitória 
SC, ambos de Portugal. 
No Brasil ainda defendeu 
Guarani de Campinas, 
Vila Nova-MG, Boa Es-
porte e CRB-AL.

Da REPORTAGEM

Divulgação


