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PESQUISA COM 7 MIL HOSPITAIS

HB e HCM estão entre 
os dez melhores do país
Entre 7.488 hospitais pesquisados, HB e HCM aparecem ao lado do Albert Einstein, Sírio Libanês e Hospital das Clínicas da USP

FUTEBOL

Mirassol  traz 
mais dois 
reforços para 
o Paulista
Em ritmo de pré-tempo-
rada, o Mirassol segue ati-
vo no mercado da bola 
buscando reforços para 
o disputado Campeonato 
Paulista de 2023. Depois 
de anunciar o meia Luan 
(ex-Atlético-MG), o Leão 
confirmou mais duas con-
tratações nesta semana. O 
primeiro é o lateral direito 
Arnaldo. Outro reforço é o 
zagueiro Éverton Alemão.
ESPORTES Pág.B8

Divulgação

Facilidade para fazer teste de Covid não aumenta procura
Houve um leve crescimento pela procura por testes para detectar a Covid 19 nesta quarta-feira (30), após a Secretaria 
de Saúde autorizar o exame sem consulta médica nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A informação é da assesso-
ria de imprensa. Para realizar o teste, o paciente deve ter os sintomas da doença como tosse, dor de garganta, febre, 
entre outros..  CIDADES Pág.5

EM DEZEMBRO

Capitalização da 
Funfarme sorteia 
onze prêmios e 
mais R$ 150 mil
O Título de Capitalização da 
Fundação Regional de Me-
dicina de Rio Preto (Fun-
farme) - Sorte Saúde – está 
divulgando os prêmios que 
o programa oferece. Neste 
mês de dezembro, os com-
pradores irão concorrer a 
R$ 150 mil, além do Show 
de Prêmios, que irá sorte-
ar uma motocicleta e dez 
smartphones.
CIDADES Pág.5

A Global Health Intelli-
gence (GHI), empresa li-
der mundial em analises 
de dados de saúde para a 
América Latina, classifi-
cou o complexo Furfarme 
como uma das instituições 
de saúde com a melhor 
infraestrutura do Brasil. 
A Fundação é responsável 
pelo Hospital de Base (HB) 
e pelo Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM). O 
complexo é o 4º melhor 
equipado do Brasil, o 10º 
com a melhor infraestru-
tura para alto volume de 
procedimentos e 8º como 
o mais bem equipados para 
receber recém-nascidos.
CIDADES  Pág.5

RIO PRETO

Zeladoria faz 
serviços em 
ruas de terra 
após chuvas
Responsável pela pasta, 
Ulisses Ramalho explica 
que para realização dos tra-
balhos de limpeza, reparos 
e recuperação das vias de 
terra é necessário pelo me-
nos um dia de sol para secar 
o solo e permitir a utilização 
das máquinas nas vias. 
 POLÍTICA   Pág.3

HB e HCM aparecem na lista entre os dez melhores hospitais do Brasil, segundo pesquisa da Global

Após mobilização dos moradores do bairro Jardim Antu-
nes e dos alunos a escola Alzira Vale Rolemberg, a Prefei-
tura anunciou uma ação transversal, que junta órgãos e 
secretarias diferentes para projetar e iniciar a recuperação 
do Córrego Piedadinha.
       POLÍTICA  Pág.3

EM AVENIDA

Motorista 
bêbada 
provoca 
acidente
CIDADES  Pág.4

POLÍCIA

Casal paga 
resgate de cão 
furtado e 
cai em golpe
CIDADES  Pág.4

MEIO AMBIENTE

Prefeitura apresenta 
projeto de recuperação 
do Córrego Piedadinha

Piracema já tem   R$ 96 mil em multas
Segundo o Major Daleck da Polícia Ambiental, o resultado parcial desse período corres-
ponde ao dia 1º de novembro até 28, e teve como desdobramento 50 Autos de Infração 
lavrados, sendo 810 pescadores  e 199 embarcações fiscalizadas, 1930 metros de redes 
de pesca, 4 embarcações e 492 quilos de peixes apreendidos.  CIDADES  Pág.4

GTR FAZ 68 ANOS
COM FESTIVAL
O Grupo Teatral Rio-pretense 
Nelson Castro (GTR) comemo-
ra os seus 68 anos de existência 
com o 3º ArtEmCasa Festival – 
Edição “Pratas da Casa”.
ENTRETENIMENTO Pág.B8

UBSs

Arquivo PESSOAL
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O Brasil se arrasta de crise 
em crise, passando por curtos 
soluços de bonança, em grande 
parte devido ao seu modelo 
econômico desigualitário. O 
paradigma de crescimento 
nacional é estruturalmente 
excludente, privilegiando uma 
minoria em detrimento de 
uma maioria marginalizada 
e despossuída. Esse modelo, 
agravado a cada passagem de 
penúria econômica, é deter-
minante para que uma parcela 
enorme do povo brasileiro, 
inaceitavelmente, ainda passe 
fome!

Simplificando, é forçoso 
destacar que o modelo de cres-
cimento econômico brasileiro 
gera crescente desigualdade. 
E esse desenvolvimento de 
estratos sociais tão diferente-
mente atendidos pelo Estado 
brasileiro determina o esgarça-
mento do tecido social: aqueles 
grupos incluídos socialmente 
passam a perceber, cada vez 
menos, os dramas sofridos 
pelos excluídos, e vice-versa. 
Essa fratura social gerada 
pela desigualdade faz com que 
cada comunidade se feche, 
progressivamente, em sua 
homogeneidade.

A falta de diversidade, por-
tanto, determinada pela desi-
gualdade social, exponencia a 
ignorância acerca das pecu-
liaridades e potencialidades 
existentes em cada indivíduo. 
Com coletividades cada vez 
mais homogeneizadas e des-
vinculadas de outros diferentes 

ARTIGO

Quem tem fome, tem pressa!
André Naves

A desigualdade social, dessa maneira, 
leva a um crescente aumento estrutural
da tributação! Já a opção pela
responsabilidade social

grupos, cada uma delas passa 
a ser encarada como “solução”, 
enquanto as “outras”, como 
problemas. Esse sentimento 
de desvinculação com outras 
coletividades e realidades é um 
fértil adubo para o crescimen-
to do autoritarismo. “Se eu e 
meus iguais temos a solução, 
basta-nos eliminar os diferen-
tes...”, dizem.

Ora, cada grupo, então, na 
luta pela sobrevivência social, 
acaba por tentar capturar par-
celas dos recursos públicos, 
aliando-se a diferentes setores 
políticos. Essa predação do 
orçamento, em que se ignora 
o interesse público em favor 
de interesses, mais ou menos 
justificados, setorizados, fo-
menta a conflituosidade co-
letiva e a violência estrutural. 
Resumindo: a desigualdade 
degenera a nação brasileira em 
um campo de guerra de todos 
contra todos.

O cenário de luta social 
determina um marco institu-
cional inseguro e completa-
mente disfuncional. Em um 
palco como esse, todos os 
investimentos, nacionais ou 
estrangeiros, são desincentiva-
dos, levando a um baixo cres-
cimento econômico e, assim, a 
um crescente déficit nas contas 
públicas. O crescimento eco-

nômico medíocre determina 
o aumento da exclusão social, 
a piora da qualidade do capital 
humano, e, consequentemen-
te, da produtividade de toda 
atividade econômica. A baixa 
estrutural de produtividade, 
portanto, determina menores 
receitas tributárias, insuficien-
tes para cobrir o rombo das 
contas públicas.

A desigualdade social, des-
sa maneira, leva a um cres-
cente aumento estrutural da 
tributação! Já a opção pela 
responsabilidade social, ao 
diminuir a conflituosidade 
institucional, melhora os in-
vestimentos e, na medida em 
que favorece a emancipação 
individual, aumenta a pro-
dutividade, determinando a 
responsabilidade fiscal.

Em suma, é totalmente 
adequado dizer que o combate 
à fome, à miséria, às mazelas 
sociais e à inaceitável desigual-
dade brasileira, além de ser um 
imperativo ético, constitui-se 
como a mais adequada alter-
nativa para a retomada da res-
ponsabilidade fiscal no Brasil.

*André Naves é Defen-
sor Público Federal, espe-
cialista em Direitos Hu-
manos e Sociais. Escritor, 
professor e palestrante.

Major Dalek da Polícia Ambiental, sobre o resultado 
parcial da físcalização de práticas ilegais durante a 
piracema

“

“           Os resultados operacionais 
foram muito relevantes e fruto 
de um planejamento adequado 
ao período, porém, do ponto de 
vista ambiental é lamentável te-
mos  tantas infrações em menos
 de um mês
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Em nome dela não se 
pode ferir outros direitos. 
Se o fizer receberá as con-
sequências das normas 
jurídicas que protegem a 
vida: não posso em nome 
da liberdade, com ‘animus 
necandi’ eliminar a vida 
do meu adversário e, do 
mesmo modo, a pretexto 
da liberdade não posso 
também ofender a digni-
dade e o decoro alheios.

A honra também tem 
status de cânone cons-
titucional e a liberdade 
será relativizada, quando, 
a pretexto dela, se agredir 
outros direitos.

Críticas posso fazê-las, 
mas não posso ameaçar, 
injuriar, difamar, calu-
niar, impedir o direito 
de ir e vir e também não 
posso ameaçar ou violen-
tar o Estado democrático 
de Direito.

A pretexto da liber-
dade não posso agredir 
verbalmente alguém que 
está tranquilamente indo 
assistir o jogo de futebol, 
tal qual fizerem com o 
cantor Gilberto Gil. Há 
um limite a ser respeita-
do, pois a agressão não é 
só física.

“ E u  p e n s e i  e m 
mim, eu pensei em ti 
Eu chorei por nós” es-
creveu o poeta agredido 
na sua paz. Exatamente 
o cancioneiro popular 
Gilberto Gil que mais se 
inspira na paz para com-
por suas canções (que são 
poemas).

A carreira musical 
de Gilberto Gil sugiro a 
leitura pelo leitor. Para 
encerrar um síntese de 
sua carreira política, cuja 
exemplo maior foi a cria-
ção dos pontos de cultura: 
Em 1988, mesmo gra-
vando, fazendo shows e 
se envolvendo em causas 
sociais, elegeu-se vere-
ador em Salvador, sua 
cidade natal, pelo Partido 
do Movimento Democrá-
tico Brasileiro (PMDB) 
com exatos 11.111 votos. 
Em 21 de março de 1990, 
filia-se ao Partido Ver-
de (PV), como membro 
da Comissão Nacional 
Executiva.

Em janeiro de 2003, 
quando o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva to-
mou posse, nomeou-o 
para o cargo de minis-
tro da Cultura, nomea-
ção que originou severas 
críticas de personali-
dades como Paulo Au-
tran[102] e Marco Na-
nini[103] em entrevistas 
à Folha de S.Paulo.

Entretanto, permane-
ceu no cargo de ministro 
por cinco anos e meio. 
Deixou o Ministério em 
30 de julho de 2008 para 
voltar a dedicar-se com 
maior exclusividade à sua 
vida artística.[104] Em 
28 de agosto, participou 
da solenidade de posse 
oficial de seu sucessor no 
Ministério, Juca Ferreira.
[105]

LIBERDADE DE
EXPRESSÃO

Dores nas pernas em
gestante: um sinal de alerta 

para trombose
Nesta semana, durante 

a rotina de atendimentos, 
fui comunicado que um 
senhor solicitou o agen-
damento de uma consulta 
com urgência para sua 
esposa que está grávida. 
Durante o atendimento 
telefônico, percebeu-se 
que ele estava bem ansioso 
e preocupado, na expecta-
tiva de que o atendimento 
fosse efetuado ainda no 
mesmo dia da sua solici-
tação. 

Devido a necessidade 
demonstrada pelo marido 
e pela paciente estar grá-
vida, agilizamos o atendi-
mento. Durante a consulta, 
questionei o período ges-
tacional e o que motivou 
procurar um médico vas-
cular. A resposta foi sim-
ples: “Estou entrando no 
nono mês e tenho uma veia 
dilatada na perna direita, 
próximo ao joelho, que 
simplesmente estourou! 
Está doendo bastante e não 
consigo andar direito, mui-
to menos dobrar o joelho 
com facilidade”.

Neste momento, ainda 
sem iniciar o exame físi-
co, pensei em duas pos-
sibilidades diagnósticas 
para minha cliente: (1) 
varizes e/ou (2) trombose 
superficial. Obviamente, 
outras patologias, como 
inflamações e lesões mus-
culares também poderiam 
manifestar sintomas seme-
lhantes aos apresentados 
pela paciente em ques-
tão. Entretanto, varizes 
e trombose representam 
entidades vasculares fre-
quentes durante o período 
gestacional, com risco de 
complicações caso não 
seja efetuado o diagnóstico 
correto.

Com o crescimento do 
útero gravídico, ocorre a 
compressão do sistema 
venoso pélvico, com con-
sequente dificuldade da 
passagem do fluxo sanguí-
neo das veias dos membros 
inferiores em direção a 
região abdominal. A lenti-
ficação deste fluxo venoso, 
um fenômeno denominado 
estase sanguínea, predis-
põe a eventos tromboem-
bólicos.

Além disso, a mulher 
grávida compõe o grupo 
de pacientes portadores 
de hipercoagulabilidade, 
que se caracteriza por uma 
predisposição orgânica a 
fenômenos trombóticos. 
Desta forma, a estase asso-
ciada ao ambiente pró-coa-
gulante aumentam o risco 
de uma gestante apre-
sentar um quadro clínico 
compatível com trombose 
durante a evolução do seu 
período gestacional.

A trombose pode ocor-
rer tanto em veias superfi-

ciais quanto em veias pro-
fundas. Dores nas pernas, 
veias inflamadas, dilatadas 
e endurecidas, inchaço e 
dificuldade para caminhar 
são frequentes na vigência 
do quadro trombótico. 
Além do acometimento 
venoso periférico, existe o 
risco da trombose evoluir 
para embolia pulmonar, 
com obstrução da circula-
ção pulmonar. A embolia 
pulmonar em gestantes 
pode colocar em risco a 
vida materno e fetal.

A profilaxia com baixas 
doses de anticoagulan-
tes não é recomendada 
para todas as mulheres 
grávidas. Entretanto, a 
avaliação conjunta entre o 
obstetra e o médico vascu-
lar podem auxiliar na de-
finição da conduta clínica. 
Além disso, na presença de 
dores, inchaço, dificuldade 
para deambular e inflama-
ções é necessário realizar 
o doppler vascular para 
descartar a presença de 
trombose em veias super-
ficiais ou profundas.

Por outro lado, o perí-
odo gestacional também 
aumenta o risco de varizes. 
A sobrecarga venosa, em 
decorrência do crescimen-
to do útero gravídico, au-
menta a pressão sanguínea 
sobre as veias superficiais 
das pernas, degenerando 
sua parede. As varizes re-
presentam veias dilatadas 
e tortuosas, que perderam 
sua função primordial de 
contribuir com a drenagem 
venosa do membro infe-
rior. Devido ao acúmulo 
de grandes quantidades 
de sangue na veia varicosa, 
existe o risco de flebite, 
sangramento, eczema e 
formação da úlcera venosa 
no membro acometido. 

Na paciente em ques-
tão, seu exame físico era 
compatível com trombose 
superficial, que foi imedia-
tamente confirmada com 
a realização do doppler 
vascular. Portanto, na pre-
sença de dores nas pernas, 
inchaço, veias dilatadas e 
inflamadas e dificuldade 
para caminhar, procure 
seu médico vascular e faça 
seu check-up. Para mais 
informações, acesse o site 
www.drsthefanovascular.
com.br.

*Doutor em Pesqui-
sa em Cirurgia pela 
Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa 
de São Paulo, espe-
cialista nas áreas de 
Cirurgia Vascular, An-
giorradiologia e Cirur-
gia Endovascular e co-
ordenador do curso de 
Medicina da União das 
Faculdades dos Gran-
des Lagos (Unilago)

SAÚDE VASCULAR

DR. STHEFANO 
ATIQUE

www.drsthefanovascular.com.br

Gilberto Antonio Luiz

ARTIGO
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Política Dívida bruta
A dívida bruta do Brasil caiu novamen-
te em outubro e fechou em 76,8% do 
Produto Interno Bruto (PIB)

Indústria vende menos
As vendas da indústria de máquinas e 
equipamentos totalizaram em outubro 
R$ 26,2 bilhões, uma queda de 9,4%

Após mobilização dos mo-
radores do bairro Jardim An-
tunes e dos alunos a escola 
Alzira Vale Rolemberg, a Pre-
feitura anunciou uma ação 
transversal, que junta órgãos 
e secretarias diferentes para 
projetar e iniciar a recuperação 
do Córrego Piedadinha.  

Estão envolvidos as Secre-
taria de Obras, Meio Ambiente 
e Urbanismo, Serviços Gerais 
e o Semae (Serviço Municipal 
de Água e Esgoto de Rio Preto). 
O Córrego corta o município 
entre a região Leste e Norte 
da cidade (Pinheirinho) e é um 
dos afluentes do rio Preto.  

O projeto foi acertado em 
uma reunião na manhã desta 
quarta-feira (30) pelo prefeito 
Edinho Araújo e professores 

Prefeitura apresenta projeto de 
recuperação do Córrego Piedadinha

AÇÃO AMBIENTAL

Já em processo de lici-
tação, a obra deve ficar 
em torno de R$ 1,5 mi-
lhão com a participação 
dos moradores

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Obras para conter 
erosão já estão em 
licitação; nascente 
receberá 600 mu-
das e estudantes e 
ambientalistas par-
ticiparão de ações

e alunos da Escola Estadual 
Profa Alzira Valle Rolemberg e 
da AAMA (Associação Amigos 
dos Mananciais) a quem fez a 
apresentação do projeto.  

Os educadores, estudantes 
e ambientalistas estão pro-
gramando uma atividade de 
limpeza simbólica de uma das 
nascentes do córrego Piedadi-
nha e passarão a acompanhar o 
projeto da Prefeitura, visando 
engajar a comunidade local na 
recuperação e preservação da 
nascente e seu entorno.  

O Prefeito Edinho pediu 
apoio das lideranças e da co-
munidade para que não des-
cartem entulho, lixo, animais 

mortos ou use a área para 
pastagem de animais. “Rio 
Preto é uma cidade que tem 
foco no meio ambiente, na 
gestão participativa e nas obras 
de infraestrutura para que os 
projetos tenham viabilidade. É 
muito importante a união das 
diferentes áreas da administra-
ção municipal com a sociedade 
civil, pois é preciso a colabo-
ração de todos na preservação 
dos equipamentos e espaços 
públicos e do meio ambiente”, 
enfatizou Edinho.  

Infraestrutura  
A licitação oi averta. Está 

orçada em R$1,5 milhão, aci-

ma da cabeceira da nascente 
do córrego Piedadinha, que 
foi descrito pelo gestor da 
pasta, Israel Cestari. “As ações 
no córrego Piedadinha estão 
sendo pensadas e os projetos 
preparados há um bom tempo, 
tanto que já temos a licitação 
em andamento para as obras 
de contenção de uma erosão, 
para refazer as galerias e fazer 
pavimentação de uma rua de 
passagem. A previsão de início 
é entre final de janeiro e início 
de fevereiro próximo”, esclare-
ceu Cestari.  

Plantio de árvores  
Representando a Secre-

tária de Meio Ambiente e 
Urbanismo, Kátia Penteado, 
o biólogo e assessor da pas-
ta, Alexandre do Carmo e o 
engenheiro agrônomo, gestor 
do Viveiro Municipal, Otton 
Arruda, apresentaram a etapa 
de arborização do projeto. 

“Faremos um plantio es-
tratégico, criando um corre-
dor verde que formará uma 
nova mata ciliar que auxiliará 
na proteção da cabeceira do 
córrego. Serão plantadas 600 
mudas de árvores, distribuídas 
entre as espécies: ipês (roxos, 
rosas, brancos, amarelos), 
jacarandá caroba, dedaleiro, 
mirindiba rosa, lofântera, aro-
eira salsa, aroeira pimenteira, 
cereja do rio Grande, pitanga, 
araçá amarelo, grumixama e 
acerola”, mostrou Do Carmo.  

Ambiental   
A Escola Estadual Profa 

Alzira Valle Rolemberg, lo-
calizada próxima ao córrego, 
visando a educação ambiental 
nas disciplinas de Biologia e 
Geografia, e por iniciativa da 
professora Sandra Zanatta, 
está desenvolvendo um Plano 
de Contingência. 

Dentre os objetivos estão a 
conscientização, preservação, 
trabalho educacional, redu-
ção de doenças, correção das 
enchentes e seus desastres, 
contribuindo para melho-
rias da paisagem local, o que 
beneficiará as residências às 
margens do córrego, o comér-
cio, as empresas, as escolas 
e, principalmente, a Escola 
Estadual Prof.ª Alzira do Valle 
Rollemberg.

Prefeitura apresenta projeto de recuperação ambiental do Córrego Piedadinha

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da secretaria de 
Serviços Gerais, informa que, 
desde o início da manhã desta 
quarta-feira, dia 30, está le-
vantando e atendendo os locais 
mais afetados pela forte chuva 
que atingiu a cidade ontem à 
tarde. 

Responsável pela pasta, 
Ulisses Ramalho explica que 
para realização dos trabalhos 
de limpeza, reparos e recupe-
ração das vias de terra é neces-
sário pelo menos um dia de sol 
para secar o solo e permitir a 
utilização das máquinas pesa-
das que executam o serviço de 
recuperação das vias. 

“Nas estâncias Alvorada, 
Santa Clara e em outros locais, 
o serviço de reparos das vias 

SERVIÇOS GERAIS

Equipes da zeladoria executam 
serviços emergenciais em ruas de terra

de terra é realizado periodica-
mente, o que facilita um pouco 
essa recuperação pós-chuva”, 
completa o secretário. 

O coordenador de limpeza, 
Marcos Rogério de Castro, 

informou que “as equipes de 
Serviços Gerais já estão nas 
ruas, desde cedo, identificando 
os locais mais afetados, dando 
início aos trabalhos de recupe-
ração das vias de terra”. 

Pela manhã, as equipes de 
emergência se mobilizaram 
para atender os bairros Jockey 
Clube e Unitra que também 
foram muito atingidos. No 
período da tarde, as equipes 
iniciaram os trabalhos nas 
Estâncias Santa Clara, Nossa 
Senhora Aparecida, Bela Vista 
e demais bairros localizados 
naquela região, conforme a 
necessidade da emergência. 

De acordo com o monitora-
mento da Cetesb, choveu, em 
média, 27,4 milímetros em Rio 
Preto nas últimas 24 horas. O 
maior volume foi registrado 
na estação do bairro São Fran-
cisco, com 34,6 milímetros. O 
menor índice, de 19,2 milíme-
tros, foi verificado no Jardim 
Nazareth.

Balcão 
Itinerante 
participa 
de ações

O Balcão de Empregos 
Itinerante de Rio Preto 
participa neste fim de se-
mana de atividades pelos 
16 Dias de Ativismo pelo 
Fim da Violência contra 
as Mulheres, ação pro-
movida pela Secretaria 
da Mulher, pelo Conse-
lho da Mulher e outros 
parceiros. 

No sábado (3/12), o 
serviço móvel e gratuito 
da Secretaria do Traba-
lho e Emprego estará na 
Instituição Assistencial 
Rancho de Luz, que fica 
na rua Maria da Encarna-
ção Ferreira, 365, no Solo 
Sagrado. 

Já no domingo (4/12), 
o ônibus adaptado vai 
oferecer atendimento em 
frente ao Mercado Muni-
cipal, na entrada da rua 
Silva Jardim. Antes, às 
9h, está programada uma 
caminhada que partirá 
do mesmo local rumo à 
avenida Alberto Andaló 
e retornará ao Mercadão. 

O Balcão vai realizar 
cadastro e atualização 
dos candidatos no sis-
tema de vagas, direcio-
nar para oportunidades 
de trabalho e impressão 
gratuita de currículos, 
atendendo das 10h ao 
meio-dia, especialmente 
ao público feminino.

Da REPORTAGEM

Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente
A Etapa Municipal da 12ª 

Conferência Nacional dos Di-
reitos da Criança e do Adoles-
cente é nesta quinta-feira (1), 
no auditório da União das a 
Faculdades dos Grandes Lagos 
(Unilago) em Rio Preto. 

Vai reunir crianças, ado-
lescentes e trabalhadores de 
toda a rede de atendimento 
(250 pessoas). A promoção é 
do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Ado-
lescente. 

Os especialistas vão dis-
cutir a “Situação dos Direi-
tos Humanos de Crianças e 
Adolescentes em tempo de 
pandemia da Covid-19: viola-
ções e vulnerabilidades, ações 
necessárias para reparação e 
garantia de políticas de pro-
teção integral, com respeito à 
diversidade”. 

Vai avaliar os efeitos da 
pandemia na vida de crianças, 
adolescentes e de suas famí-
lias, além de propor ações e po-
líticas públicas que garantam 
os seus direitos às crianças, 
com ou sem pandemia. 

As propostas que surgirem 
neste encontro serão apre-
sentadas nas fases estadual e 
nacional.

 A presidente do Conselho 

Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, 
Fernanda Magossi, diz que 
“essa discussão é de extremo 
valor, já que reúne no mesmo 
espaço crianças e adolescen-
tes, governo e sociedade civil 
para decidir as prioridades 
nas políticas públicas para os 
próximos anos. É desta forma 
que poderemos estabelecer as 
metas e prioridades.”

COMEÇA HOJE

Zeladoria cuida de ruas de terra após chuvas
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Marão, liberado
O juiz Federal Roberto 

Lima Campelo, da 1ª vara 
Federal de Jales, São Paulo, 
extinguiu processos de 2009 
e 2011 contra o ex-prefeito 
de Votuporanga, Nasser 
Marão Filho. O juiz enten-
deu que a peça que dá início 
à ação “não é idônea” e não 
tem “evidências que levaram 
à final configuração dos ‘atos 
de improbidade adminis-
trativa’” e que não houve 
regularidade no processo 
e a “instrução probatória 
se alicerçou em fundamen-
tos de imputação nulos”. A 
denúncia por serviços de 
recapeamento asfáltico no 
município de Votuporanga. 
A ação era mais um dos 
desdobramentos da Opera-
ção Fratelli, realizada pelo 
Gaeco. Para o juiz, o STF já 
havia anulado as provas da 
Operação e, portanto, elas 
não podem ser usadas em 
nenhum processo.

Tucanos 
Eduardo Leite (PSDB), o 

governador reeleito do Rio 
Grande do Sul (RS), vai ser 
o novo presidente nacional 
do PSDB. A confirmação foi 
dada pelo próprio Eduardo 
Leite pelo twitter.  Na rede 
social, afirma que está “aten-
dendo ao chamado feito por 
lideranças do meu partido, 
manifestei minha dispo-
sição de liderar o PSDB a 
partir de fevereiro de 2023, 
em condição e formato que 
não prejudiquem a atuação 
que os gaúchos esperam de 
mim como seu governador, 
o que é absoluta prioridade”.

Pop Star
A posse do futuro pre-

sidente da República, Lula 
da Silva, vai ser de pop star. 
Janja (Rosângela da Silva), 
a primeira-dama, disse 
ontem (30) que 20 artistas 
estarão a cerimônia, dia 1º 
de janeiro. Segundo ela, 
a proposta é fazer uma 
grande festa popular. Pablo 
Vittar, BaianaSystem, Gabi 
Amarantos, Duda Beat, 
Martinho da Vila, Os Gil-
sons, Luedji Luna, Tereza 
Cristina, Fernanda Takai, 
Johnny Hooker, Marcelo 
Jeneci, Odair José, Otto, 
Tulipa Ruiz, Maria Rita e 
Valeska Popozuda. Faltam 
o Ok de Gilberto Gil, Ca-
etano Veloso, Ludmilla e 
Emicida.

A Família 
Jair Bolsonaro (PL) e 

aliados querem que Tar-
císio de Freitas (Republi-
canos), escolha um nome 
terrivelmente “ideológico” 
para as secretarias mais 
estratégicas no próximo 
governo paulista. Vence-
dor das eleições estaduais, 
Tarcísio já ouviu o nome do 
deputado federal Capitão 
Derrite (PL-SP) para a segu-
rança Pública. E pressiona 
pelas patas que podem dar 
um perfil conservador à 
administração, como como 
cultura, mulher, família e 
direitos humanos. O que 
se houve é que Tarcísio 
quer distância do grupo.  
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CIDADES Chuvas expulsam
Diante dos temporais em diversos 
locais do Brasil nas últimas semanas, 
8,6 mil pessoas deixaram suas casas.

Passaportes
A PF informou que quem solicitou pas-
saporte até ontem terá o documento 
liberado o mais breve possível

GOLPISTAS

Casal paga resgate após ter 
cachorro furtado de residência
Um casal, morador no bairro 
Boa Vista, em Rio Preto, foi 
vítima de um golpe após ter o 
shih-tzu furtado de dentro da 
residência e acreditar que o 
animal seria devolvido se fos-
se pago um ‘resgate’. 
O estelionato foi registrado 
na noite desta terça-feira, 29, 
na Central de Flagrantes, pelo 
tutor do animal, que se chama 
Nic, tem três anos e pelagem 
preta e branca. 
Segundo o declarante, não 
houve sinais de arrombamen-
to na casa e sua esposa anun-
ciou o desaparecimento do 
cão nas redes sociais. 
Pouco depois uma pessoa li-
gou pedindo dinheiro para 

entregar o cachorro. A vítima 
fez três PIXs, totalizando R$ 
500, e só percebeu que havia 
sido enganada quando o mar-

ginal ficou exigindo novos pa-
gamentos. 
O 2º DP investiga o caso como 
furto e estelionato.

Segundo o Major Daleck 
da Polícia Ambiental, o re-
sultado parcial desse período 
corresponde ao dia 1º de no-
vembro até 28, e teve como 
desdobramento 50 Autos de 
Infração lavrados, sendo 810 
pescadores fiscalizados, 199 
embarcações fiscalizadas, 
1930 metros de redes de pesca 
apreendidas, 4 embarcações 
apreendidas, 492 quilos de 
peixes apreendidos e 4 embar-
cações apreendidas, totalizan-
do R$ 96.681,06 em multas. 

“Os resultados operacio-
nais foram muito relevantes 
e fruto de um planejamento 
adequado ao período, porém, 
do ponto de vista ambiental 
é lamentável termos tantas 
infrações em menos de um 
mês”, disse. 

O profissional ainda des-
tacou que, o repovoamento 
dos nossos mananciais depen-
de, fundamentalmente, dos 
cuidados durante o período 

Flagrantes de pesca ilegal na 
Piracema têm R$ 96 mil em multas

POLÍCIA AMBIENTAL

Não pode captura, trans-
porte e armazenamento 
de espécies nativas da 
bacia do rio Paraná
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de reprodução, tanto para 
pescadores profissionais, que 
dependem da pesca, quanto 
para os amadores   apaixona-
dos pelo desporto e lazer. 

Locais
Durante a piracema, é 

proibido pesar nas lagoas 
marginais; a menos de 500 
metros de confluências e de-
sembocaduras de rios, lagoas, 
canais e tubulações de esgoto. 
Até 1.500 metros a montante 
e jusante das barragens de 
reservatórios de empreen-
dimento hidrelétrico, e de 
mecanismo de transposição 
de peixes (escadas de peixes). 
Até 1.500 metros a montante 
e jusante de cachoeiras e cor-
redeiras, dentre outros locais 
proibidos. A prática no Rio 
São José dos Dourados e seus 
respectivos afluentes também 
é criminosa. 

Práticas ilegais
A captura, o transporte e 

o armazenamento de espécies 
nativas da bacia hidrográfi-
ca do rio Paraná, inclusive 
espécies utilizadas para fins 
ornamentais e de aquariofilia. 
Destacamos alguns peixes 
nativos cuja captura está proi-
bida: o Pintado, o Dourado, 
o Piau, a Piapara, o Curim-
batá, o Mandi, o Lambari e 
o Jaú, entre outros, bastante 
apreciados na nossa região. 
Também é proibido durante 
a piracema, a pesca suba-
quática; com redes, tarrafas, 
espinhéis e outros apetrechos 
utilizados na pesca profissio-
nal. A utilização de peixes, 
camarões, caramujos, caran-
guejos, vivos ou mortos (in-
teiros ou em pedaços), como 
iscas, exceto os peixes vivos 
de ocorrência natural da bacia 
hidrográfica.

AO TOTAL

492
QUILOS DE  peixes 
foram apreendidos 
durante fiscalizações 
desde início da Pirace-
ma dia 1 de novembro

Um motociclista, de 41 
anos, morreu às 17h15 desta 
terça-feira, 29, no Hospital de 
Base de Rio Preto, onde deu 
entrada na noite de 22 de ou-
tubro, após sofrer um acidente 
de trânsito. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, Rodrigo Augusto da 
Costa foi levado em estado 
muito grave para o Pronto-
-Socorro de Jaci e transferido 
já intubado para o HB, onde 
veio a óbito. 

O acidente

ACIDENTE FATAL

Motociclista morre no HB 
após 38 dias internado

A vítima foi encontrada 
ferida na rodovia Jacinto Flo-
rindo Rodrigues Martinez, na 
zona rural de Jaci, às 18h58. 

Policiais militares apura-
ram que Costa bateu em alta 
velocidade, em um anteparo 
(poste) existente no local. a 
Honda CB250F Twister que 
pilotava. Conforme o registro 
policial, não foram identifica-
das testemunhas e por isso o 
caso foi enquadrado como au-
tolesão. As causas do acidente 
seguem sendo investigadas 
pela Polícia Civil de Jaci.

Motociclista morre no HB após ficar internado por 38 dias

Jovem perde R$ 8,6 mil em golpe
Uma rio-pretense, de 21 

anos, viu no Marketplace do 
Facebook o anúncio de uma 
motocicleta abaixo do valor de 
mercado, se interessou e en-
trou em contato com o suposto 
vendedor, que era um golpista 
e intermediou a negociação 
com o verdadeiro dono. 

Após percebeu a fraude, a 

jovem foi com a outra vítima 
para o Plantão, onde foi regis-
trado o boletim de ocorrência 
de estelionato, na manhã desta 
terça-feira, 29. 

Segundo a declarante, após 
gostar da Honda CG 160 Start, 
que estava sendo vendida pelo 
proprietário, de 22 anos, por 
R$ 14 mil, ela fez o PIX no va-

PERIGO AO VOLANTE

Motorista bêbada causa 
acidente em avenida do Solo

Uma motorista alcoolizada, 
de 50 anos, causou um aciden-
te na avenida Alfredo Teodoro 
de Oliveira, no Solo Sagrado, 
na Região Norte de Rio Preto, 
às 23h50 desta terça-feira, 29.

Ela dirigia um Ford Fiesta 
pela via e bateu na traseira de 
um Toyota Yaris. Quando a PM 
chegou no local a encontrou 
ainda dentro do automóvel, 
com sinais de embriaguez. 

Segundo a corporação, a 
condutora estava com olhos 
vermelhos, voz pastosa, odor 
etílico, fala desconexa, agita-
ção e agressividade. 

Conforme o boletim de 
ocorrência, a mulher estava 
com um pequeno corte no ros-
to, mas recusou atendimento 
médico oferecido pelo Corpo 
de Bombeiros. 

Para a PM, ela alegou que 

não viu o veículo à sua frente. 
O motorista do Toyota, de 43 
anos, disse que sentiu um forte 
impacto na traseira do veículo, 
que ficou danificado, mas não 
teve ferimentos. 

A indiciada foi levada para 
a UPA Tangará, onde fez exa-
me de sangue como contra-
prova e foi liberada. Ela vai 
responder em liberdade por 
embriaguez ao volante.

Material e peixes apreendidos durnate fiscalizações na Piracema na região pela Polícia Ambiental

lor de R$ 8,6 mil para a conta 
indicada pelo marginal, que 
se apresentou como sendo 
funcionário de uma revenda. 

Como o dinheiro não caiu 
na conta do vendedor, os dois 
jovens perceberam o golpe e 
procuraram a Polícia Civil. 
O 5º DP segue investigando 
o caso.
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Libera, Xandão
O presidente da Ordem 

dos Advogados do Brasil 
(OAB) está pedindo que os 
advogados das partes te-
nham acesso ao material do 
inquérito do fim do mundo, 
ou das Fake News, e sobre 
dos atos antidemocráticos 
de 7 de setembro. Quem faz 
o pedido é o presidente da 
PAB, Beto Moraes. A OAB 
acha que os advogados têm 
que ter acesso ao conteúdo 
e que sem isso o Estado de 
Direito corre risco. O assun-
to ainda não foi resolvido, 
embora a Ordem tenha con-
versado com ministros da 
Corte antes de apresentar 
o pedido.

Sargento longe
O PT quer que o Su-

premo Tribunal Federal 
(STF) investigue o primeiro 
sargento Ronaldo Ribeiro 
Travassos. Ele é funcionário 
Gabinete de Segurança Ins-
titucional (GSI) e teria feito 
ameaças à Lula. O sargento 
está divulgando vídeos nas 
redes sociais da gente de 
quartéis afirmando que 
“o ladrão não sobe a ram-
pa”, com ameaças de golpe.  

Lulasange 
O presidente eleito vol-

tou a pedir a libertação de 
Julian Assange, preso em 
Londres desde 2019, após 
publicar no site WikiLeaks 
informações que os Esta-
dos Unidos consideram de 
segurança nacional. Para 
leva-lo à prisão, o governo 
britânico precisou usar um 
processo por assédio sexual 
na Suécia. O governo britâ-
nico deve extraditá-lo aos 
Estados Unidos. Lula man-
da solidariedade e defende 
a libertação do australiano. 
Diz em rede social que a saú-
de dele é delicada. Assange 
diz que só fez jornalismo ao 
divulgar o material.

Teto de Gastos
O presidente Jair Bol-

sonaro editou, decreto que 
prevê a programação orça-
mentária e financeira e esta-
belece o cronograma de exe-
cução mensal de desembolso 
do Poder Executivo federal 
para o exercício de 2022. O 
decreto permite o bloqueio 
ou a proposição de cance-
lamento de dotações orça-
mentárias discricionárias e 
a adequação dos respectivos 
cronogramas de pagamento 
para cumprimento do Teto 
de Gastos, considerando 
as projeções dos relatórios 
bimestrais de avaliação de 
receitas e de despesa.

Meio ambiente
A equipe de transição 

de governo do presidente 
eleito Luiz Inácio Lula da 
Silva deve propor alterações 
no organograma de diversas 
pastas e órgãos públicos. En-
tre as propostas, o grupo de 
trabalho da área de Justiça e 
Segurança Pública vai suge-
rir a criação de um diretoria 
de combate a crimes am-
bientais na Polícia Federal.
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HB e HCM estão entre os dez 
melhores do Brasil, diz pesquisa

SAÚDE

Após verificação de 7.488 
hospitais públicos e priva-
dos do país, a Global Health 
Intelligence (GHI), empresa 
líider mundial em análises de 
dados de saúde para a América 
Latina, classificou o complexo 
Furfarme como uma das insti-
tuições de saúde com a melhor 
infraestrutura do Brasil. 

A Fundação Faculdade de 
Medicina de Rio Preto (Fun-
farme) é responsável pelo 
Hospital de Base (HB) e pelo 
Hospital da Criança e Mater-
nidade (HCM). 

A Global Health Intelli-
gence destaca a Funfarme/
Hospital de Base/HCM ao lado 
de outras oito instituições: o 
Hospital Israelita Albert Eins-
tein, o Hospital Sírio Libanês, 
o Hospital das Clínicas da USP, 
a Beneficência Portuguesa e o 
Instituto do Coração da USP, 
todos da capital paulista, o 
Hospital das Clínicas da USP 
de Ribeirão Preto, a Santa 
Casa de Porto Alegre e o Real 
Hospital Português, de Recife. 

HB e HCM aparecem ao 
lado do Albert Einstein,
Sírio Libanês e Hospital 
das Clínicas da USP
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O resultado deste gigantes-
co levantamento foi divulgado 
esta semana. 

Para Dr. Jorge Fares, di-
retor executivo da Funfarme, 
ficar entre os mais bem equi-
pados é bom para os 102 mu-
nicípios e para o país. 

“Nosso complexo hospita-
lar possui profissionais alta-
mente qualificados, que ofe-
recem o atendimento humano 
e de qualidade, aliado à alta 
tecnologia em equipamentos, 

HB e HCM estão entre os 10 melhores do Brasil, diz pesquisa; mais de 7 mil foram avaliados

FUNFARME

Título de Capitalização sorteia 
11 prêmios e mais R$ 150mil

O Título de Capitalização 
da Fundação Regional de Me-
dicina de Rio Preto (Funfarme) 
- Sorte Saúde – está divulgando 
os prêmios que o programa 
oferece. 

Neste mês de dezembro, os 
compradores irão concorrer a 
R$ 150 mil, além do Show de 
Prêmios, que irá sortear uma 
motocicleta e dez smartphones. 

O valor é de R$ 10 e tem 
como objetivo principal cus-
tear um déficit de pacientes 
do SUS. As cartelas podem 
ser adquiridas até esta quinta 
–feira (30). 

O Sorte Saúde é o título de 
capitalização da Fundação que 
envolve o Hospital de Base, o 
Hospital da Criança e Materni-
dade (HCM), o Instituto de Re-
abilitação Lucy Montoro, bem 
como o Instituto do Câncer 
(ICA) e o Ambulatório Médico 
de Especialidades (AME). 

Segundo Amália Tieco, 
diretora administrativa do 
Hospital de Base de Rio Preto, 
a grande maioria dos aten-
dimentos feitos no complexo 
Funfarme é pelo SUS, e é por 
essa razão que a divulgação 
e as vendas do título são tão 

importantes. O dinheiro do 
Sorte Saúde é todo revertido à 
rede pública, para ampliação e 
manutenção dos leitos, sendo 
direcionado aos pacientes do 
Sistema Único de Saúde. 

“Somos responsáveis pelo 
atendimento de pacientes 
de mais de uma centena de 
cidades dos Departamentos 
Regionais de Saúde que são 
contratualizados conosco, 
além de pessoas que vêm de 
outros estados buscando tra-
tamentos que oferecemos aqui, 
como o de cardiopatias infan-
tis. Apesar do apoio que temos 
de todos os governos, a tabela 
SUS é defasada e estamos sem-

pre em déficit, por isso lança-
mos o Sorte Saúde, mais uma 
forma da população colaborar 
com nosso trabalho”, explica a 
profissional. 

Os sorteios do Sorte Saúde 
acontecem todo mês. Para 
concorrer ao de dezembro é 
necessário comprar o título 
de capitalização até dia 3 de 
dezembro. 

Para comprar, basta acessar 
o site https://www.sortesaude.
com.br/ ou baixar o aplicativo 
disponível para Android e iOS 
ou ainda comprar diretamente 
com vendedores em Rio Preto.

 (Colaborou Daniela 
MANZANI)

NAS UBSs

Aumento de exames de 
Covid sem consulta é 
discreto, diz Saúde

Houve um leve crescimen-
to pela procura por testes 
para detectar a Covid 19 nesta 
quarta-feira (30), após a Se-
cretaria de Saúde autorizar o 
exame sem consulta médica 
nas Unidades Básicas de Saú-
de (UBSs). A informação é da 
assessoria de imprensa. Para 
realizar o teste, o paciente 
deve ter os sintomas da doença 
como tosse, dor de garganta, 
febre, entre outros. 

Expectativa entre políticos, 
empresários e autoridades de 
Saúde para os números da 
Covid 19 em Rio Preto ao longo 
de novembro. O Boletim com 
os dados da doença sai nesta 
quinta-feira (1). 

Segundo a assessoria de 
imprensa da Secretaria da 
Saúde, qualquer nova medida 
de restrição ou não das medi-
das protetivas contra a doença 
ocorre apenas após o conheci-
mento dos dados. 

O aumento de casos de 
síndromes respiratórias levou 
a Secretaria a retomar a vaci-
nação contra a Covid nas Uni-
dades Básicas de Saúde sem a 
necessidade de determinação 

médica, após consulta. 
A medida foi tomada após 

o aumento de casos positivos 
nos resultados nas UBSs de 
Rio Preto e aumento de casos 
e internações no Estado. A 
Secretaria Estadual de Saúde 
determinou o retorno do uso 
obrigatório de máscara no 
transporte coletivo, nos ônibus 
intermunicipais e nos portos e 
aeroportos. Rio Preto, por ora, 
apenas “recomenda.” 

Pessoas que tiveram con-
tato com pacientes com casos 
confirmados e sem sintomas 
não serão testados. A medida 
não visa ampliar a testagem 
no município, mas otimizar o 
atendimento médico.

O Boletim com os 
dados da doença em 
Rio Preto sai nesta 
quinta-feira (1) e 
pode determinar mu-
danças nas regras

Campanha Fique Sabendo começa hoje
Nesta quinta-feira, 1º de 

dezembro, Dia Mundial de 
Luta contra a Aids, a Secretaria 
de Saúde, em parceria com o 
Programa Estadual de IST/
Aids-SP, inicia a Campanha Fi-
que Sabendo, que chega a 15ª 
edição com programação em 
todas as unidades básicas de 
saúde do município, unidades 
especializadas e áreas públicas. 

Objetivo
O objetivo é ampliar o nú-

mero de pessoas com conheci-
mento de seu status sorológico 
e promover a vinculação das 
pessoas com resultado positivo 
para HIV e Sífilis ao tratamen-
to, imediatamente após o diag-
nóstico, o que é parte essencial 
do enfrentamento de ambos os 
agravos no estado. 

“O acesso ao diagnóstico 
precoce do HIV/Aids e da 
Sífilis avançou, mas ainda há 
muitas pessoas que podem ter 
ambos os agravos e desconhe-

cerem sua situação sorológica, 
por não demonstrarem sin-
tomas”, explica a enfermeira 
da Atenção Especializada de 
Rio Preto, Camila de Carvalho 
Silva Ishizava. 

Programação
Este ano, a programação 

será realizada entre os dias 
1º a 7 de dezembro em todas 
as unidades básicas de saúde, 
com intensificação das testa-
gens de HIV e Sífilis, por meio 

do Programa Fique Sabendo, 
orientações nas salas de es-
pera, oferta de insumos de 
prevenção e ações extramuro. 

No sábado, dia 3/12, a 
equipe do Complexo de Do-
enças Crônicas Transmissíveis 
estará na Praça Dom José 
Marcondes, entre 9h e 13h, 
para uma ação de divulgação 
do serviço, orientação, dis-
tribuição de insumos e testa-
gem. A participação é aberta 
e gratuita.

VEJA PROGRAMAÇÃO

o que tem atraído cada vez 
mais pacientes de todo o país”, 
afirma. 

O ranking dos hospitais 
mais bem equipados do Brasil 
foi elaborado com base no ban-
co de dados sobre instituições 
da América Latina da GHI, o 
HospiScope, que rastreia in-
formações sobre infraestrutura 
e equipamentos hospitalares. 

Posição do complexo Fun-
farme entre os hospitais do 
Brasil em cinco quesitos do 

ranking. 
O Complexo Funfarme é o 

4º melhor equipado do Brasil 
para receber pacientes, o 10º 
com a melhor infraestrutura 
para alto volume de procedi-
mentos. 

Aparece  em 8º como o 
mais bem equipados para 
receber recém-nascidos, o 7º 
mais bem equipados para diag-
nósticos primários e o 7º mais 
bem equipados para pacientes 
de alto risco. 

Segundo do Brasil 
A informação só confirma 

a condição do complexo Fun-
farme, como o segundo maior 
do Brasil, com 8.300 colabo-
radores e uma das maiores e 
mais bem equipadas infraes-
truturas de saúde, referência 
para uma população de mais 
de 2 milhões de habitantes da 
região, além de atrair pacientes 
de todo país. 

“Somos referência em trau-
ma, cirurgias e tratamentos de 
alta complexidade. Nosso cen-
tro cirúrgico é um dos maiores 
do interior paulista, com 26 
salas e modernos equipamen-
tos, como microscópio de neu-
rocirurgia, neuronavegador, 
sistema videolaparoscópico e 
BIS monitorização”, destaca 
médica anestesiologista e dire-
tora administrativa do Hospi-
tal de Base, Dra. Amália Tieco. 

O HCM é referência em 
parto humanizado, gestação 
de alto risco, neonatologia, 
em oncologia e neurocirurgia 
pediátricas e, desde 2019, em 
transplante de medula óssea 
em crianças. 

Possui um dos mais concei-
tuados serviços de cardiologia 
e cirurgia cardiovascular pe-
diátrica, o Centro do Coração 
da Criança (CardioPedBrasil), 
que atende recém-nascidos 
e crianças de todo o Brasil. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação SMCS

redacao@dhojeinterior.com.br

OS GERALDOS
O grupo ‘Os Geraldos’, 

de Campinas, apresenta o 
espetáculo ‘Cordel do Amor 
sem Fim – ou A Flor do Chi-
co’, no Teatro do Sesc Rio 
Preto, na sexta-feira, dia 9, 
às 20h. Os ingressos estarão 
disponíveis a partir desta 
terça-feira, 29, para venda 
on-line e dia 30, nas bilhe-
terias do Sesc. Com músicas 
tocadas e cantadas ao vivo, 
a obra trará canções da 
Música Popular Brasileira.

ENTRETENIMENTO

INTERFACU
O maior evento univer-

sitário do noroeste paulista 
será realizado no próximo 
sábado, 3, a partir das 15h, 
no Hotel Michelangelo. 
Serão 15 atrações divididas 
em dois palcos temáticos: 
Palco Praia e Ultra Tenda. A 
festa é totalmente open bar 
e os ingressos estão à venda 
no site Ingresso Live, onde 
também existe a opção de 
pacote completo com hotel.

Pocah, MC Pedrinho, 
GBR, Guuga, Sempre Bom, 
Rahd, Gui Scochi, Bola, T. 
Guimarães, Chapeleiro, K 
Franco, Sandeville, El Loko, 
Polly e R. Braga compõem a 
diversificada programação 
musical.

DONA MIÚDA
Com a proposta de mos-

trar para as crianças, por 
meio do riso e da brinca-
deira, que meninas também 
podem fazer, conhecer e 
ser o que elas quiserem, a 
Companhia ‘O que Será de 
Nós?!’ estreia em Rio Preto 
o espetáculo circense de 
rua “Dona Miúda para Me-
nores”, interpretado pela 
atriz e palhaça Fernanda 
Missiaggia. A apresentação 
é gratuita e acontece neste 
sábado, dia 3 de dezembro, 
às 15h, no Parque da Repre-
sa (em frente ao AME), com 
tradução em Libras.

ANIVERSÁRIO
A prefeitura de Nova 

Aliança realiza nos dias 9 e 
10 de dezembro sexta-fei-
ra e sábado, uma grande 
comemoração aos 78 anos 
de emancipação da cidade. 
Para festejar, terá shows 
com a dupla Matogrosso 
& Mathias, dia 9 e Hugo & 
Heitor no dia 10, sábado.

Os shows inicia a partir 
das 22h, no Cristo Redentor 
do município.

Divulgação

Divulgação
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DECISÕES E NEGÓCIOS
Nesta quinta-feira, primeiro dia do último mês deste ano, a XP 
Investimentos aterrissa na Acirp para uma palestra especial so-
bre os impactos do atual cenário econômico em investimentos 
e negócios. O encontro, que acontece no Salão Nobre da enti-
dade, a partir das 18h30, é gratuito e será comandado pelo eco-
nomista e Head Investors da XP, Rian Tavares, e pelo Middlle 
& Corporate Banking XP, Leonardo Bulhões.

MENOS MILHÕES
Na ponta do lápis, R$ 364,1 milhões é o valor que Solidarieda-
de, PP, Patriota, liderado pelos rio-pretenses Ovasco Rezende 
e Ulisses Ramalho, e PSC deixarão de receber ajuda financeira 
em 2023, segundo dados do próprio TSE. A cifra se refere aos 
recursos do Fundo Partidário que o quarteto perderá por não 
ter atingido a cláusula da barreira nas eleições. O maior prejuízo 
será do Solidariedade: cerca de R$ 107 milhões.

PRA FRENTE BRASIL!
Estamos animados com o ingresso da nossa seleção garantida 
nas oitavas de final. Mesmo não sendo um time daqueles que 
admiramos, como o da Copa de 58 (Pelé) e o de 70. Os mais 
antigos se recordam daquele garoto de 17 anos, que viria se tor-
nar o maior jogador de todos os tempos, Pelé. E aquele gênio 
de pernas tortas, que fazia dribles de causar estupefação. Pelé e 
Garrincha eram reservas de Joel e Dida e se tornaram titulares 
apenas no terceiro jogo do Brasil. Recordar é viver!

NOVA FERRAMENTA
O PIX é o principal meio de pagamento para os pequenos ne-
gócios e tem atuado como um facilitador para empreendedores 
de acordo com pesquisa feita pelo Sebrae e pelo IBGE. A ferra-
menta digital é a principal forma de recebimento de pagamen-
tos para 42% dos microempreendedores individuais e micro e 
pequenas empresas.

CLIMA DE NATAL
No próximo dia 7 de dezembro, quarta-feira, a partir das 
18h30, a Associação Comercial de Rio Preto inaugura sua tra-
dicional decoração natalina. Neste ano, a aposta da arquiteta 
Deise Costa é investir em iluminação para preservar os contor-
nos do prédio histórico, sem interferência de adereços cênicos. 
A cerimônia conta ainda com apresentação da Banda Dixieland 
em frente a Acirp, seguida de uma Parada Natalina guiada pelo 
Papai Noel e suas “noeletes” no Calçadão.

CHOCOLATE RIOPRETENSE
Chocolate de qualidade incontestável é a novidade da Acirp em 
Rio Preto. Após três anos de início do projeto “Cacau SP” – con-
sórcio Cacau, Seringueira e Banana, onde cinco unidades expe-
rimentais de plantio de cacau foram implantadas na região; os 
primeiros frutos acabaram de ser colhidos e transformados em 
barras de chocolate da melhor qualidade. Para esse resultado, 
foram necessárias mais de 50 horas de produção. A iniciativa é 
patrocinada pela Cargill, com assistência técnica da CATI e co-
mando institucional da Associação Comercial de Rio Preto.

DEZEMBRO É DIFERENTE!
Dezembro é um mês para ser vivido com toda a intensidade. Não 
há motivos para não curtir dezembro como ele merece. Chega-
mos ao último mês do ano. Só isso já dá para comemorar. Por 
pior que tenha sido este ano, chegamos vivos até aqui. Come-
more! Não importa como tenha sido este ano, é tempo de Natal 
e de renascer e de perdoar. Só os agradecidos sabem perdoar. 
Dezembro é diferente! Vamos em frente! Brasilsilsilsilsilll!

NEYMAR FARÁ FALTA? 
Não há time no mundo, incluindo a Seleção Brasileira, que, 
perdendo o Neymar, melhore.

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
Tem gente que faz um inferno 
na sua vida para depois falar 

que você é dificil de lidar. Sorria 
beba muitá água e seja feliz!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

O médico Dr. 
Jorge Seba e 
Carol Degani 

Seba (anfi-
triã), curtem 
a big festa em 

sua Maison 
Degani, na 
Redentora. 

Foto de Luizi-
nho Bueno

Vilma Coelho 
Reverendo Vidal 

(anfitriã), em 
noite festiva na 
Maison Degani, 
no coração Re-

dentora. Foto de 
Luizinho Bueno

O requisitado 
médico Dr. 

João Gomes 
Netinho em 
Noite de Ho-
menagens da 
jornalista Ân-
gela Rossi no 
Félix Petrolli 

Buffet
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DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

O CHIQUE COQUETEL de lançamento da coleção Po-
der das Flores, que Carol Degani e Vilma Coelho Reverendo 
Vidal, realizaram na linda loja Maison Degani, no coração da 
Redentora, anteontem, foi recheado de socialites da nossa ci-
dade e região. Entre as mulheres elegantes estavam: a arqui-
teta Giuliane Midorikawa, Nenê Bianchini dos Santos, Sina-
ra de Melo Scandiuzzi, Josemeire Ticianelli Bianchini, Ilna de 
Jorge, Lourdes Santos, Nathália Ruiz, Neide Guareschi, Elizete 
Garetti, Márcia Basilio e Maria Inês Pérez.

A ELEGANTE EMPRESÁRIA Nathália Ruiz, atual-
mente residindo em Rio Preto, presenteou as amigas anfitriãs, 
Carol Degani e Vilma Coelho Reverendo Vidal, com uma maravi-
lhosa apresentação do violonista Abner, com seu repertório mu-
sical. O músico foi muito aplaudido pelas convidadas na festa 
de lançamento da coleção Poder das Flores na Maison Degani.

FOI NO OCEAN PALACE Resort, em Natal, que a 
cirurgiã dentista Janaína Xavier Nishi e o marido Alessandro 
Nishi, mais os filhos Alana e Ravi passaram dias de férias cur-
tindo sol as ondas do mar.

ESTOU SENDO convidado para o coquetel de Entrega 
da Infraestrutura Salto do Avanhandava, neste sábado, a 
partir das 16 horas. Merci.

A ALTA TEMPORADA do turismo em Olímpia começa 
em grande estilo, com uma atração que combina muito bem 
com o destino. É a Beer Fest, que será realizada pela primeira 
vez, a partir de manhã até domingo, na Vila Guarani, centro de 
entretenimento, gastronomia e compras do Hot Beach Par-
que & Resorts inaugurado em junho deste ano..

EM BELO HORIZONTE,  o advogado rio-pretense Dr. Ma-
noel Neves Filho participou no final de semana do 8º Congresso 
Brasileiro de Direito Previdenciário. O maior do Brasil. Retornou 
com muitas novidades sobre planejamento Previdenciário.

NESTE SÁBADO a partir das 15h, na Represa Muni-
cipal, em frente ao AME, tem o novo espetáculo da palha-
ça Dona Miúda, o ‘Dona Miúda para Menores’, com a atriz e 
palhaça Fernanda Missiaggia, da Companhia O Que Será de 
Nós?!. Grátis e para todas as idades.

NESTE 1º DE DEZEMBRO é considerado o Dia 
Mundial de Luta contra a Aids. Com o intuito de reduzir o pre-
conceito, a data representa a mobilização de gerações de pa-
cientes e profissionais de saúde para a conscientização sobre 
a doença e seus métodos de prevenção e tratamento.

 Torcer juntos
O Automóvel Clube, estará aberta ao público e terá programa-
ção especial para os torcedores que vão assistir aos jogos da Se-
leção Brasileira na Copa do Mundo 2022 no Catar, em um gran-
de painel de led. O objetivo é torcer juntos em busca do HEXA.

 No Monte Líbano
O Clube de Campo do Monte Líbano será ponto de encontro 
para muitos associados e familiares nesta sexta-feira, quan-
do acontecerá o jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mun-
do no Catar. Um telão de led (4x8) colocado no salão social, 
após o jogo terá animação de banda animando os associados.

 Participando
A La´Briza Cosmetics, do empresário rio-pretense Suélio 
Ribeiro, despertou forte no mercado nacional de cosmétics 
há três anos e já iniciou sua operação para exportar seus 
produtos. Há alguns meses, a marca se associou aos em-
presários Márcio Ribeiro e Papila Ribeiro, da rede de salões 
“Casa Conceito” e a Hair Brasil USA, empresa responsável 
pelas feiras Hair Brasil e Hair Brasil USA, e está participan-
do em Orlando, na Florida, da Hair Brasil 2022. Grávidos e felizes

A empresária da moda, Paula Vacari e o cantor sertanejo Cris-
tiano, que faz dupla com Zé Neto, estão grávidos novamente. 
Eles já tem um filho de seis anos e uma menina de três aninhos.

 Confraternização
A empresária Regina Lucato realiza neste sábado, dia 3, a 
Festa de Confraternização dos funcionários de sua empresa 
Fumeta, em um requisitado buffet de nossa cidade. Já con-
tratou até um grupo de pagode para animar a tarde festiva 
com os familiares. Merci pelo convite.

 Festa das boas
Os jovens 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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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1934
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora AURIDES 
GONÇALVES PEREIRA FURTIL, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Enfermeiro Padrão, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 3º da Emenda 
Constitucional nº 47, de 05/07/2005.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.7/0122/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

04 04 0605 07 08 12

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1935
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001,
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora 
ROSANA DESIDERIO SILVEIRA ROCHA SAAD, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Dentista, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 3º da Emenda 
Constitucional nº 47, de 05/07/2005.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.7/0123/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1936
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora MARIA 
MARTINS DOS SANTOS, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Auxiliar de Serviços Gerais, nível básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.4/0124/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1937
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora MARIA 
CRISTINA BRANCO, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Coordenador Pedagógico, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.4/0125/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI

Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1938
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora 
MINERVINA HELOISA MILANI, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.4/0126/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1939
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, ao senhor JOSÉ 
ANTONIO CARVALHO, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Enfermeiro, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.4/0127/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1940
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001,
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora DELVÂNIA 
DONIZETE MARQUES OLIVEIRA DE SOUZA, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.6/0128/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1941
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001,
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora ANDREIA 
BUENO DE CARVALHO GOMES, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.6/0129/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 

Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1942
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora 
ANA PAULA DA COSTA CECATO, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.6/0130/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1943
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora GISELI 
PERES BIGARAM BORGUEZAN, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Professor - PEB II, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.6/0131/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1944
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora 
ROSANGELA ROBERTA DE SOUZA MUSSATTO, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.6/0132/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
ATO CONCESSÓRIO nº 1945
(De 01 de dezembro de 2022)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe 
conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro 
de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora 
VERA LUCIA TRINDADE, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Professor - PEB I, nível médio.
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Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codificado sob 
nº 03.6/0133/12/2022, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/12/2022 e revoga as disposições em 
contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Concessão 
de Benefícios

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE MÃO DE 
OBRA EIRELI
CONTRATO PRE/0162/21
Considerando manifestação do Depto. Obras. Considerando previsão 
contratual na Cláus. 4ª, itens 4.2.11, 4.2.15 e 4.2.16. Fica a contratada 
supramencionada NOTIFICADA a PRESTAR ESCLARECIMENTOS 
E REGULARIZAR AS PENDÊNCIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
IMEDIATAMENTE. Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. A inércia ou não cumprimento dos 
prazos estabelecidos implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. – SMS – DADM
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA
EMPENHO 7629/2022 
Notifico o representante legal da contratada, para entregar/montagem 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não cumprimento 
do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA 
CONTRATADA: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA
EMPENHO 25134/22
CONTRATADA: SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHOS 25136/22 E 25206/22
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA
EMPENHOS 25156/22 E 25257/22
CONTRATADA: COMERCIAL CUIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
EMPENHO 23822/22
CONTRATADA: CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME
EMPENHO 25239/22
Notifico Derradeiramente os representantes legais das contratadas, 
para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. 
O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços nº 05/21; Contrato: TOP/0012/21
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
De acordo com a cláus. 4ª, item 4.3 do contrato supramencionado, fica 
reajustado em aproximadamente 11,73113% sob o saldo contratual 
atualizado, correspondente ao IPCA-IBGE, apurado no período de 
Jun/21 a Mai/22. SMMAU – Katia R. P. Casemiro
EXTRATO 
9º Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 01/18; Contrato: COC/0006/18
Contratada: Constroeste Construtora e Participações Ltda
De acordo com a cláus. 4ª, item 4.3 do contrato supramencionado, 
fica reajustado em aproximadamente 10,543590% do valor atual, 
correspondente ao IPCA-IBGE, apurado no período de Mar/21 a 
Fev/22. SMSG – Ulisses R. Almeida
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 553/2022
CONTRATO nº PRE/0268/22
CONTRATADA: SUPREMA SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA
OBJETO: Aquisição de carros de transporte e escada para o Hospital 
Municipal – Itens 1,2,3,5 - SMS – Aldenis A. Borim – Prazo de 
Vigência: 12 meses. Valor total: R$101.437,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 553/2022
CONTRATO nº PRE/0269/22
CONTRATADA: CIRURGICA OURO VERDE – COM DE MAT 
MEDICOS LTDA
OBJETO: Aquisição de carros de transporte e escada para o Hospital 
Municipal – Itens 8 e 9 - SMS – Aldenis A. Borim – Prazo de Vigência: 
12 meses. Valor total: R$15.215,00
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 642/2022 
Objeto: Aquisição de material de iluminação para o setor de 
manutenção predial - SMS
Credor: FERNANDO ROGERIO MARTINS EPP – Empenho nº 
26496/2022 – R$1.147,50
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 642/2022 
Objeto: Aquisição de material de iluminação para o setor de 
manutenção predial - SMS
Credor: FERNANDO ROGERIO MARTINS EPP – Empenho nº 
26497/2022 – R$1.147,50
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 642/2022 
Objeto: Aquisição de material de iluminação para o setor de 
manutenção predial - SMS
Credor: GABRIEL SELEM SILVA 46757607832 – Empenho nº 
26492/2022 – R$10.700,00
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 642/2022 
Objeto: Aquisição de material de iluminação para o setor de 
manutenção predial - SMS
Credor: GABRIEL SELEM SILVA 46757607832 – Empenho nº 
26493/2022 – R$10.700,00
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 642/2022 
Objeto: Aquisição de material de iluminação para o setor de 
manutenção predial - SMS
Credor: LUZ LED ILUMINAÇÃO EIRELI ME – Empenho nº 
26494/2022 – R$7.557,55
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 642/2022 
Objeto: Aquisição de material de iluminação para o setor de 
manutenção predial - SMS
Credor: LUZ LED ILUMINAÇÃO EIRELI ME – Empenho nº 
26495/2022 – R$7.557,55
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 681/2022
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ATA Nº 0952/22
CONTRATADA: FERNANDO DAUD IMAGENS LTDA
OBJETO: Fornecimento de serviços de monitoramento com drones/ 
vant em áreas do Município –Valor Unitário – Item 1 – R$790,00 - 
SMSG – Ulisses R. Almeida– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 623/2022
CONTRATO nº PRE/0270/22
CONTRATADA: MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENÇÃO DE 
MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI
OBJETO: Aquisição de caixa de instrumental – Item 1- SMS – Aldenis 
A. Borim – Prazo de Vigência: 12 meses. Valor total: R$1597.179,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 031/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR INFANTIL NO BAIRRO 
LUZ DA ESPERANÇA (RUA MANOEL RICARDO ESQ. C/ RUA JOSÉ 
BARBOZA ROCHA), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO 
E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. 
De ordem da Secretaria Municipal de Educação, comunico a 
suspensão “sine die” do andamento deste procedimento licitatório.  
A continuidade do processo, quando autorizada, será comunicada 
através de publicação na imprensa oficial inclusive quanto a 
redesignação das datas de protocolo e de abertura dos envelopes. 
Vai o presente comunicado publicado no site www.riopreto.sp.gov.
br , no link “Portal de Compras” e publicado por extrato na imprensa 
oficial. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Contratações Públicas
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 670/2022, 
processo 15.566/2022 objetivando Contratação de empresa para 
prestação de serviços de locação de viaturas para uso da polícia 
militar. Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 16/12/2022. 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.
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 722/2022 – Processo n.º 
15.950/2022 
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de aplicação 
de concreto simples, serviços e agregados nas vias públicas do 
município. Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Por não ter sido apresentada nenhuma proposta o presente pregão 
restou DESERTO. Celia Candida Faria - pregoeira
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE INTENÇÃO DE 
RECURSO. 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 542/2022 – Processo 15.049/2022
Objeto: aquisição de mobiliários para a sala do empreendedor 
(divisão de apoio as ações de apoio ao credito municipal) e gabinete 
da Secretaria Mun. de Desenv. Econômico e Neg. de Turismo. 
Sessão pública realizada on line com início dia 14/10/2022, sendo 
o pregão declarado fracassado. Houve manifestação de intenção de 
recurso pela empresa CATARINA MARIA BASSO DE CARVALHO 
(apresentou as razões recursais). Não houve apresentação de 
contrarrazões. Instada a se manifestar a Secretaria manteve a 
decisão quanto a desclassificação da recorrente, manteve a decisão 
prolatada na sessão do Pregão. O processo foi encaminhado ao 
Sr. Secretário Mun. de Desenv. Econômico e Neg. de Turismo que 
ratificou a decisão da pregoeira, negando provimento ao recurso. 
Celia Candida Faria - Pregoeira.
Posto isto declaro o pregão fracassado. Jorge Luis de Souza - 
Secretário Mun. de Desenv. Econômico e Neg. de Turismo. O inteiro 
teor encontra-se a disposição dos interessados no Portal de Compras 
e nos autos do processo.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 669/2022 
– PROCESSO Nº 15.548/2022. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de extrato e molho de 
tomate para atendimento as demandas de alimentação escolar, 
assim como outros equipamentos públicos. Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 02/12/2022 às 10:00h 
para continuidade dos trabalhos – Celia Candida Faria - Pregoeira. 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO N° 7484/2022
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações 
e Contratos da EMPRO)
CONTRATO Nº: 026/2022
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: SERVICE INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO Aquisição de 05 (cinco) subscrições e suporte ao produto 
Oracle Linux Server e demais sistemas operacionais compatíveis 
com kernel RedHat Linux. 
VALOR: R$ 35.471,95 (trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e 
um reais e noventa e cinco centavos)
VIGÊNCIA: 12 meses, , contando a partir de 02 de dezembro de 
2022
DATA DO CONTRATO: 24 de novembro de 2022.
São José do Rio Preto/SP, 30 de novembro de 2022. 
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETOCONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2022
RESUMO DE ATA
Pelo presente, a Presidente da Comissão de Licitação, comunica que 
na sessão pública de 29/11/2022, às 08:30 horas, de CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA, do tipo MAIOR OFERTA, para PERMISSÃO DE USO 
PARA SALA VIP - SV 01 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO), com 52,25 m2, para a finalidade de Sala 
de Espera, a empresa EXPRESSO ITAMARATI S.A., CNPJ sob nº 
59.965.038/0001-41, nos termos do processo licitatório em questão, 
apresentou a melhor oferta, consoante os termos da respectiva ata.
São José do Rio Preto, 29/11/ 2022.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA – LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022
SALA VIP – SV02
VALOR INICIAL DE PERMISSÃO DE USO MENSAL DE R$ 
3.465,92.
Aos 29/11/2022 às 09:30 horas; reuniram-se a COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO designada, conforme indicado no Edital, na sala de 
reunião da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio 
Preto,  localizada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – 
Pq. Setorial – Jd. Mona São José do Rio Preto – SP – CEP: 15030-
390, composta pela Sra. Patrícia Aragão Marcello - Presidente da 
Comissão de Licitação; Eduardo de Souza Magalhães e Silva - Vice-
Presidente; Marcelo Alves de Souza - Membro, Membro-Suplente e 
Charles Luís Justino Fernandes – Membro-Suplente para abertura e 
julgamento das propostas e documentação, da licitação supracitada. 

Aberta a sessão pública pela presidente, ficou constatada o não 
comparecimento de proponentes interessados em participar da 
presente licitação, caracterizando desta forma, nos termos da 
Lei Federal Nº 8.666/93, uma licitação deserta, isto é, não houve 
apresentação de proposta à presente licitação, mesmo levando 
em consideração a efetiva e ampla publicação do aviso licitatório, 
conforme exigência contida na referida legislação. Diante da falta 
de interesse de eventuais participantes, sugere-se nova publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-
se a presente ata, que vai assinada pela presidente e membros da 
comissão. São José do Rio Preto, 29/11/2022 – 09:50 horas.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes  
Membro - Suplente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA – LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2022
SALA VIP – SV03
VALOR INICIAL DE PERMISSÃO DE USO MENSAL DE R$ 
3.465,92.
Aos 29/11/2022 às 10:30 horas; reuniram-se a COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO designada, conforme indicado no Edital, na sala de 
reunião da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio 
Preto,  localizada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – 
Pq. Setorial – Jd. Mona São José do Rio Preto – SP – CEP: 15030-
390, composta pela Sra. Patrícia Aragão Marcello - Presidente da 
Comissão de Licitação; Eduardo de Souza Magalhães e Silva - Vice-
Presidente; Marcelo Alves de Souza - Membro, Membro-Suplente e 
Charles Luís Justino Fernandes – Membro-Suplente para abertura e 
julgamento das propostas e documentação, da licitação supracitada. 
Aberta a sessão pública pela presidente, ficou constatada o não 
comparecimento de proponentes interessados em participar da 
presente licitação, caracterizando desta forma, nos termos da 
Lei Federal Nº 8.666/93, uma licitação deserta, isto é, não houve 
apresentação de proposta à presente licitação, mesmo levando 
em consideração a efetiva e ampla publicação do aviso licitatório, 
conforme exigência contida na referida legislação. Diante da falta 
de interesse de eventuais participantes, sugere-se nova publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-
se a presente ata, que vai assinada pela presidente e membros da 
comissão. São José do Rio Preto, 29/11/2022 – 10:50 horas.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2022
RESUMO DE ATA
Pelo presente, a Presidente da Comissão de Licitação, comunica 
que na sessão pública de 29/11/2022, às 13:30 horas, de 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MAIOR OFERTA, para 
PERMISSÃO DE USO PARA SALA VIP - SV 04 – Localizada no 
SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 52,25 m2, 
para a finalidade de Sala de Espera, a empresa VTR TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA – CNPJ 18.538.045/0001-
80, nos termos do processo licitatório em questão, apresentou a 
melhor oferta, consoante os termos da respectiva ata.
São José do Rio Preto, 29/11/ 2022.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022
RESUMO DE ATA
Pelo presente, a Presidente da Comissão de Licitação, comunica 
que na sessão pública de 29/11/2022, às 14:30 horas, de 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MAIOR OFERTA, para 
PERMISSÃO DE USO PARA SALA VIP - SV 05 – Localizada no 
SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 52,25 m2, 
para a finalidade de Sala de Espera, a empresa VTR TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA – CNPJ 18.538.045/0001-
80, nos termos do processo licitatório em questão, apresentou a 
melhor oferta, consoante os termos da respectiva ata.
São José do Rio Preto, 29/11/ 2022.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022
RESUMO DE ATA
Pelo presente, a Presidente da Comissão de Licitação, comunica 
que na sessão pública de 29/11/2022, às 15:30 horas, de 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MAIOR OFERTA, para 
PERMISSÃO DE USO PARA SALA VIP - SV 06 – Localizada no 
SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 52,25 m2, 
para a finalidade de Sala de Espera, a empresa VIAÇÃO COMETA 
S/A – CNPJ 61.084.018/0001-03, nos termos do processo licitatório 
em questão, foi considerada INABILITADA, tendo em vista o não 
atendimento dos item 10.2 d - Habilitação Jurídica, não apresentando 
cópia autenticada do ato constitutivo e dos documentos pessoais 
dos seus representantes e item 10.3, i – Regularidade Fiscal, em 
sendo permissionária apresentar certidões negativas de débitos 
CPFL e SEMAE, e por ser a única empresa licitante, tendo em vista o 
interesse público e a economia processual, nos termos   nos termos 
do Art. 48, § 3º da Lei 8666/93, concede a comissão de licitação o 
prazo de 8 (oito) dias úteis a contar da Publicação no Diário Oficial 
Municipal, para apresentar novo documento de habilitação, sanados 
os respectivos vícios, e aguarde o agendamento de nova sessão; 
consoante os termos da respectiva ata.
São José do Rio Preto, 29/11/ 2022.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2022
RESUMO DE ATA
Pelo presente, a Presidente da Comissão de Licitação, comunica 
que na sessão pública de 30/11/2022, às 08:30 horas, de 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MAIOR OFERTA, para 
PERMISSÃO DE USO PARA SALA VIP - SV 06 – Localizada no 
SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 52,25 m2, 
para a finalidade de Sala de Espera, a empresa VIAÇÃO COMETA 
S/A – CNPJ 61.084.018/0001-03, nos termos do processo licitatório 
em questão, foi considerada INABILITADA, tendo em vista o não 
atendimento dos item 10.2 d - Habilitação Jurídica, não apresentando 
cópia autenticada do ato constitutivo e dos documentos pessoais dos 



  | B3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quinta-feira, 01 de dezembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
seus representantes e item 10.3, i – Regularidade Fiscal, em sendo permissionária apresentar certidões 
negativas de débitos CPFL e SEMAE, e por ser a única empresa licitante, tendo em vista o interesse 
público e a economia processual, nos termos   nos termos do Art. 48, § 3º da Lei 8666/93, concede a 
comissão de licitação o prazo de 8 (oito) dias úteis a contar da Publicação no Diário Oficial Municipal, para 
apresentar novo documento de habilitação, sanados os respectivos vícios, e aguarde o agendamento de 
nova sessão; consoante os termos da respectiva ata.
São José do Rio Preto, 30/11/ 2022.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA – LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2022
SALA VIP – SV08
VALOR INICIAL DE PERMISSÃO DE USO MENSAL DE R$ 3.465,92.
Aos 30/11/2022 às 09:30 horas; reuniram-se a COMISSÃO DE LICITAÇÃO designada, conforme 
indicado no Edital, na sala de reunião da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto,  
localizada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – Pq. Setorial – Jd. Mona São José do Rio 
Preto – SP – CEP: 15030-390, composta pela Sra. Patrícia Aragão Marcello - Presidente da Comissão 
de Licitação; Eduardo de Souza Magalhães e Silva - Vice-Presidente; Marcelo Alves de Souza - Membro, 
Membro-Suplente e Charles Luís Justino Fernandes – Membro-Suplente para abertura e julgamento 
das propostas e documentação, da licitação supracitada. Aberta a sessão pública pela presidente, ficou 
constatada o não comparecimento de proponentes interessados em participar da presente licitação, 
caracterizando desta forma, nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93, uma licitação deserta, isto é, não 
houve apresentação de proposta à presente licitação, mesmo levando em consideração a efetiva e 
ampla publicação do aviso licitatório, conforme exigência contida na referida legislação. Diante da falta 
de interesse de eventuais participantes, sugere-se nova publicação. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pela presidente e membros da 
comissão. São José do Rio Preto, 30/11/2022 – 09:50 horas.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA – LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2022
SALA VIP – SV09
VALOR INICIAL DE PERMISSÃO DE USO MENSAL DE R$ 3.465,92.
Aos 30/11/2022 às 10:30 horas; reuniram-se a COMISSÃO DE LICITAÇÃO designada, conforme 
indicado no Edital, na sala de reunião da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto,  
localizada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – Pq. Setorial – Jd. Mona São José do Rio 
Preto – SP – CEP: 15030-390, composta pela Sra. Patrícia Aragão Marcello - Presidente da Comissão 
de Licitação; Eduardo de Souza Magalhães e Silva - Vice-Presidente; Marcelo Alves de Souza - Membro, 
Membro-Suplente e Charles Luís Justino Fernandes – Membro-Suplente para abertura e julgamento 
das propostas e documentação, da licitação supracitada. Aberta a sessão pública pela presidente, ficou 
constatada o não comparecimento de proponentes interessados em participar da presente licitação, 
caracterizando desta forma, nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93, uma licitação deserta, isto é, não 
houve apresentação de proposta à presente licitação, mesmo levando em consideração a efetiva e 
ampla publicação do aviso licitatório, conforme exigência contida na referida legislação. Diante da falta 
de interesse de eventuais participantes, sugere-se nova publicação. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pela presidente e membros da 
comissão. São José do Rio Preto, 30/11/2022 – 10:50 horas.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA – LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2022
SALA VIP – SV10
VALOR INICIAL DE PERMISSÃO DE USO MENSAL DE R$ 3.465,92.
Aos 30/11/2022 às 13:30 horas; reuniram-se a COMISSÃO DE LICITAÇÃO designada, conforme 
indicado no Edital, na sala de reunião da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto,  
localizada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – Pq. Setorial – Jd. Mona São José do Rio 
Preto – SP – CEP: 15030-390, composta pela Sra. Patrícia Aragão Marcello - Presidente da Comissão 
de Licitação; Eduardo de Souza Magalhães e Silva - Vice-Presidente; Marcelo Alves de Souza - Membro, 
Membro-Suplente e Charles Luís Justino Fernandes – Membro-Suplente para abertura e julgamento 
das propostas e documentação, da licitação supracitada. Aberta a sessão pública pela presidente, ficou 
constatada o não comparecimento de proponentes interessados em participar da presente licitação, 
caracterizando desta forma, nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93, uma licitação deserta, isto é, não 
houve apresentação de proposta à presente licitação, mesmo levando em consideração a efetiva e 
ampla publicação do aviso licitatório, conforme exigência contida na referida legislação. Diante da falta 
de interesse de eventuais participantes, sugere-se nova publicação. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pela presidente e membros da 
comissão. São José do Rio Preto, 30/11/2022 – 13:50 horas.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente
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EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA – LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2022
SALA VIP – SV11
VALOR INICIAL DE PERMISSÃO DE USO MENSAL DE R$ 3.465,92.
Aos 30/11/2022 às 14:30 horas; reuniram-se a COMISSÃO DE LICITAÇÃO designada, conforme 
indicado no Edital, na sala de reunião da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto,  
localizada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – Pq. Setorial – Jd. Mona São José do Rio 
Preto – SP – CEP: 15030-390, composta pela Sra. Patrícia Aragão Marcello - Presidente da Comissão 
de Licitação; Eduardo de Souza Magalhães e Silva - Vice-Presidente; Marcelo Alves de Souza - Membro, 
Membro-Suplente e Charles Luís Justino Fernandes – Membro-Suplente para abertura e julgamento 
das propostas e documentação, da licitação supracitada. Aberta a sessão pública pela presidente, ficou 
constatada o não comparecimento de proponentes interessados em participar da presente licitação, 
caracterizando desta forma, nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93, uma licitação deserta, isto é, não 
houve apresentação de proposta à presente licitação, mesmo levando em consideração a efetiva e 
ampla publicação do aviso licitatório, conforme exigência contida na referida legislação. Diante da falta 
de interesse de eventuais participantes, sugere-se nova publicação. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pela presidente e membros da 
comissão. São José do Rio Preto, 30/11/2022 – 14:50 horas.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza  
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA – LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2022
SALA VIP – SV12
VALOR INICIAL DE PERMISSÃO DE USO MENSAL DE R$ 3.465,92.
Aos 30/11/2022 às 15:30 horas; reuniram-se a COMISSÃO DE LICITAÇÃO designada, conforme 
indicado no Edital, na sala de reunião da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto,  
localizada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – Pq. Setorial – Jd. Mona São José do Rio 
Preto – SP – CEP: 15030-390, composta pela Sra. Patrícia Aragão Marcello - Presidente da Comissão 
de Licitação; Eduardo de Souza Magalhães e Silva - Vice-Presidente; Marcelo Alves de Souza - Membro, 

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
5º TERMO DE ADITIVO - PRORROGAÇÃO
CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO Nº 018/2019
 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
OBJETO:- Box nº 36 - medindo 12,60 m²
PERMISSIONÁRIA:-  Aparecida Donizeti Novaes Correia
ATIVIDADE:- Tabacaria
PERÍODO:- 08/11/2022 a 07/11/2023
T.P. USO:- R$ 1.405,00(Um mil, quatrocentos e cinco reais)
São José do Rio Preto, 08 de Novembro de 2.022.
5º TERMO DE ADITIVO - PRORROGAÇÃO
CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO Nº 020/2019
 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
OBJETO:- Box nº 37 - medindo 15,60m²
PERMISSIONÁRIO:- Bazar De Ville Ltda
ATIVIDADE:- Comércio de artigos de relojoaria, joalheria, bijuteria, presentes e armarinhos em geral
PERÍODO:- 08/11/2022 a 07/11/2023
T.P. USO:- R$ 891,00(Oitocentos e noventa e um reais)
São José do Rio Preto, 08 de Novembro de 2.022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.205 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) LUIS FERNANDO GALHARDO, Agente 
Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar 
n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 01 de dezembro de 2022.
PORTARIA N.º 989, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): LUIS FERNANDO GALHARDO
Resultado: aplicação do inciso IV do parágrafo 2º do artigo 61, da Lei Complementar nº 664/2021 e o 
consequente arquivamento. 
Advogado: Marcel Lelis Moreira – OAB/SP. 268.103 
PORTARIA N.º 1.042 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa Macedo, Hione Maria Soares e Diego 
Ferreira Paulo, para, sob a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão Processante, 
garantido o contraditório e ampla defesa, a fim de que, tendo em vista os fatos narrados nesta Portaria, 
decorrentes da apuração dos da Sindicância instaurada pela Portaria nº 900 de 06 de setembro de 2022, 
cujos autos seguem anexo, para que o servidor SIMÃO PEDRO DE SOUZA, responda como incurso nas 
penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IV, IX e XI do artigo 204; inciso I do artigo 205; todos da 
Lei Complementar n.º 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do servidor público. 
PORTARIA N.º 1.043 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Cleine Zavanella Calvo Mariz e Rosemeire 
Rodrigues Costa Macedo, para, sob a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão 
Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a fim de que, tendo em vista as intercorrências 
narradas no Interno nº 218/2022 da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, que segue anexo, o servidor 
SALIM VICENTE DE MORAIS, responda como incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, 
III e IV do artigo 204; inciso XV do artigo 205 e inciso XIII do artigo 220; todos da Lei Complementar n.º 
05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do servidor público. 
PORTARIA N.º 37.206 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, do Município de São José do Rio Preto, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto n.º 17.683 de 13 de janeiro de 
2017,
Considerando o 2º Processo de Relotação de Agentes Administrativos, Atendentes e Escriturários – 
PRAA, instituído pela Portaria nº 36.985 de 12 de setembro de 2022, bem como a publicação do resultado 
final efetuado através da Portaria nº 37.100 de 27 de outubro de 2022;
Considerando que em 21 de novembro de 2022 foi dada posse e exercício aos novos servidores 
aprovados no Concurso Público nº 04/2019, para o cargo de Agente Administrativo;
RESOLVE:
Art. 1º Relotar os servidores estatutários de acordo com a classificação obtida no 2º Processo de 
Relotação de Agentes Administrativos, Atendentes e Escriturários – PRAA, Portaria nº 36.985 de 12 de 
setembro de 2022, conforme segue:

SERVIDOR(A) SECRETARIA 
ORIGEM

SECRETARIA 
RELOTAÇÃO EFEITOS

ADRIANO OLIVARES EDUCAÇÃO GABINETE DO 
PREFEITO

01/12/2022 

ANA PAULA DE CARVALHO ABATI EDUCAÇÃO TRÂNSITO 01/12/2022

CAMILA JABER CARARETO EDUCAÇÃO PGM 01/12/2022

EDSON FERREIRA LOPES JUNIOR SAÚDE TRÂNSITO 05/12/2022

FRANCIELE FERREIRA BELLINI EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO

01/12/2022

JULIANA FREITAS SILVA EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE 01/12/2022

LEANDRO SANT ANA THEODORO TRÂNSITO AGRICULTURA 01/12/2022

MARCELA MARIA DA SILVA SARTORI 
CARDOSO

SAÚDE MEIO AMBIENTE 05/12/2022

TAIS CARLA BALDIN CASSEMIRO EDUCAÇÃO HABITAÇÃO 01/12/2022

TATIANA REGINA SOARES MATOS SAÚDE TRÂNSITO 05/12/2022

WYLLAMES NORBERTO DA SILVA EDUCAÇÃO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 01/12/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

Membro-Suplente e Charles Luís Justino Fernandes – Membro-Suplente para abertura e julgamento 
das propostas e documentação, da licitação supracitada. Aberta a sessão pública pela presidente, ficou 
constatada o não comparecimento de proponentes interessados em participar da presente licitação, 
caracterizando desta forma, nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93, uma licitação deserta, isto é, não 
houve apresentação de proposta à presente licitação, mesmo levando em consideração a efetiva e 
ampla publicação do aviso licitatório, conforme exigência contida na referida legislação. Diante da falta 
de interesse de eventuais participantes, sugere-se nova publicação. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pela presidente e membros da 
comissão. São José do Rio Preto, 30/11/2022 – 15:50 horas.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza  
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente

LEI Nº 14.270
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022.
Denomina “Parque Municipal Olinda Addas Tarraf” o Parque composto pela Área Verde 09 e pela Área 
Institucional 06 do loteamento Residencial Setsul II, localizado entre a Avenida Projetada 02, a Rua 
Projetada 12, a Rua Projetada 31 e a Rua Projetada 41, do mesmo loteamento.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina “Parque Municipal Olinda Addas Tarraf” o Parque composto pela Área Verde 09 e 
pela Área Institucional 06 do loteamento Residencial Setsul II, localizado entre a Avenida Projetada 02, a 
Rua Projetada 12, a Rua Projetada 31 e a Rua Projetada 41, do mesmo loteamento.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações específicas 
do orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na mesma data e local de costume e, 
pela Imprensa Local.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DA RIOPRETOPREV – EXERCÍCIO DE 2023
Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto – RIOPRETOPREV
1ª Versão – Novembro de 2022
Edinho Araújo
Prefeito Municipal
Jair Moretti
Diretor Superintendente
Conselho Municipal de Previdência 
Angelo Bevilacqua Neto – Presidente
Wilclem de Lazari Araújo – Membro Titular
Rosycarmen Pontes Gestal Alvares – Membro Titular



B4| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quinta-feira, 01 de dezembro de 2022PUBLICIDADE LEGAL

Giuliano Cleber Coltro – Membro Titular
Teresa Cristina Sicoli Vilela – Membro Titular
Rosimere Cleide Souza Desiderio – Membro Titular
Silvana Aparecida da Rocha Delfino – Membro Suplente
Andréia Peres – Membro Suplente
José Martinho Wolf Ravazzi Neto – Membro Suplente
Adriana Rambiaolo Tonin – Membro Suplente
Carlos Henrique de Oliveira – Membro Supleente
Fernanda Bruschi Porto – Membro Suplente 
Conselho Fiscal 
João Pedro Fortunato Delarmelino Silva – Presidente
Roberto Carlos Menoni Junior – Membro Titular
Daniel Henrique Martins Biot – Membro Titular
Rosimere Cleide Souza Desidério – Membro Titular
Dimas Fernandes – Membro Suplente
Fabiano Luís Medeiros Sanches – Membro Suplente
Victor Hugo Yamamoto – Membro Suplente
Aline Caroline Mancera de Carvalho Mendonça – Membro Suplente
Comitê de Investimentos
Patrícia Nato Toninato Bartolomei - Coordenadora
Adriano Antonio Pazianoto - Membro
Daniel Matins Biot - Membro
Hélio Antunes Rodrigues - Membro
Mário José Piccarelli de Castro – Membro
INTRODUÇÃO
O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 
doravante denominada RIOPRETOPREV, é uma autarquia constituída na forma da legislação pertinente 
em vigor, com caráter não econômico e sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira. 
Sua função é administrar e executar a previdência social dos servidores, conforme estabelece a Lei 
Complementar nº 139, de 28 de dezembro de 2001 e suas alterações e a Resolução CMN nº 4.963/2021, 
que contém as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores do plano de benefício administrado 
pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto - RIOPRETOPREV. 
A presente Política de Investimentos (P.I.) foi discutida e aprovada pelo Comitê de Investimentos da 
RIOPRETOPREV na reunião ordinária do dia 18 de novembro de 2022 e pelo Conselho Municipal de 
Previdência na reunião ordinária do dia 25 de novembro de 2022.
A Política de Investimentos é um dos processos estratégicos do RPPS, pois a adequada administração 
dos ativos é fundamental para que se assegure a sua sustentabilidade. Sua formulação representa 
instrumento para a observância dos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, 
diversificação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência na aplicação dos recursos, e na 
avaliação de seus riscos. Seu conteúdo deve ser disponibilizado anualmente à Secretaria de Previdência 
por meio do Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN, conforme art. 101, §4º e art. 241, IV, “a” 
da Portaria MTP nº 1.467/2022.
A Política de Investimentos não se limita à obrigatoriedade de elaboração de um documento anual, mas 
se constitui em importante instrumento de planejamento, por definir o índice referencial de rentabilidade 
a ser buscado pelos gestores no exercício seguinte, estabelecer estratégias de alocação, diretrizes 
e metas de investimentos, bem como permitir monitorar ao longo do ano, por meio de relatórios de 
acompanhamento, os resultados que forem alcançados durante a sua execução.
Compõe a presente política de investimentos os seguintes elementos:
a) Análise da conjuntura econômica, cenários e perspectivas do mercado financeiro; objetivos e diretrizes 
que orientam a gestão do fundo para o ano seguinte; cenários que pautam as projeções financeiras, 
tendo em vista os limites de enquadramento para aplicação por segmento e modalidade, definidos na 
Resolução CMN nº 4.963/2021.
b) Definição das estratégias de alocação; resultados esperados das projeções financeiras; limites 
mínimos e máximos de enquadramento e estratégias de investimento para cada segmento de aplicação 
financeira. 
c) Gestão de investimentos, considerando sua estrutura, propostas de aprimoramento, critérios de 
credenciamento para escolha das instituições financeiras e dos produtos financeiros onde os recursos do 
RPPS serão aplicados.
2.  DEFINIÇÕES
Ente Federativo: Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo
Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 
RIOPRETOPREV
CNPJ: 04.841.899/0001-26
Meta de Retorno Esperada: IPCA + 5,02%a.a.
Categoria do Investidor: Qualificado
3.  DIRETRIZES GERAIS
Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos nesta Política de Investimentos buscam garantir, 
ao longo do tempo, a segurança, liquidez e rentabilidade adequadas e suficientes ao equilíbrio entre 
ativos e passivos da RIOPRETOPREV, bem como procuram evitar a exposição excessiva a riscos 
através de critérios estabelecidos.
Esta Política de Investimentos entrará em vigor em 01 de janeiro de 2023. O horizonte de planejamento 
utilizado na sua elaboração compreende o período de 12 meses que se estende de janeiro a dezembro 
de 2023.
O referido documento está de acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Portaria MTP nº 1.467/2022 
que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social 
instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como estabelecem os parâmetros 
mínimos para as alocações de recursos e limites utilizados, sejam eles de concentração por veículo, 
emissor e ou segmento; o modelo de gestão a ser utilizado;  a meta de rentabilidade perseguida e seus 
acompanhamentos.
Adicionalmente este documento trata da metodologia adotada para o apreçamento dos ativos financeiros 
e gerenciamento de riscos, em consonância com as definições constantes na Resolução CMN nº 
4.963/2021 e na Portaria MTP nº 1.467/2022.
Em havendo mudanças na legislação que de alguma forma tornem estas diretrizes inadequadas, durante 
a vigência deste instrumento, esta Política de Investimentos e os seus procedimentos serão alterados 
gradativamente, de forma a evitar perdas de rentabilidade ou exposição desnecessária a riscos, conforme 
definições constantes na Resolução CMN nº 4.963/2021 e na Portaria MTP nº 1.467/2022. Caso seja 
necessário, deve ser elaborado um plano de adequação, com critérios e prazos para a sua execução, 
sempre com o objetivo de preservar os interesses da RIOPRETOPREV, desde que este plano não seja 
contrário ao arcabouço legal constituído.
Se nesse plano de adequação o prazo de enquadramento estabelecido pelas disposições transitórias 
da nova legislação for excedido, a RIOPRETOPREV deverá comunicar oficialmente a Secretaria de 
Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência.
É parte integrante desta política de investimentos a Política de Gestão de Riscos 2023.
4. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA (MANUAL DO PRÓ-GESTÃO RPPS)
A adoção das melhores práticas de Gestão Previdenciária, de acordo com a Portaria MTP nº 1.467/2022 
e o Manual do Pró-Gestão RPPS (versão 3.3, de 2022), tem por objetivo incentivar a RIOPRETOPREV 
a adotar melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcione maior controle dos seus ativos e 
passivo e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade. Tal adoção garantirá 
que os envolvidos no processo decisório de alocação dos recursos garantidores cumpram seus códigos 
de conduta pré-acordados a fim de minimizar conflitos de interesse ou quebra dos deveres. 
Assim, com as responsabilidades bem definidas, compete ao Comitê de Investimentos, a elaboração da 
Política de Investimentos, que deve submetê-la para aprovação ao Conselho Municipal de Previdência, o 
órgão superior nas definições das políticas e das estratégias gerais da Instituição. 
Ainda de acordo com os normativos, este documento estabelece os princípios e as diretrizes a serem 
seguidas na gestão dos recursos garantidores correspondentes às reservas técnicas, fundos e provisões, 
sob a administração deste Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto, 
visando atingir e preservar o equilíbrio financeiro e atuarial, e a solvência do plano.
As diretrizes aqui estabelecidas são complementares, isto é, coexistem com aquelas estabelecidas pela 
legislação aplicável, sendo os administradores e gestores incumbidos da responsabilidade de observá-
las concomitantemente, ainda que não estejam transcritas neste documento.
5. COMITÊ DE INVESTIMENTOS
De acordo com a Portaria MTP nº 1.467/2022, especificamente a Seção I do Capítulo VI, combinado com 
a Lei Complementar nº 566, de 28 de junho de 2018, em seu artigo 9º, que alterou a composição e os 
termos de funcionamento do Comitê de Investimentos da RIOPRETOPREV, o Comitê de Investimento 
desde a publicação da norma, é composto por 5 (cinco) membros, sendo que 4 (quatro) são indicados 
pelo Conselho Municipal de Previdência, e 1 (um), membro nato, é o servidor ocupante do cargo em 
comissão de Chefe de Divisão da Gestão de Recursos e Apoio ao Comitê de Investimentos, possuindo 
caráter deliberativo. 
O fato de em sua composição estarem presentes pessoas tecnicamente preparadas permite que 
o mesmo seja responsável por zelar pela implementação desta Política de Investimento e realizar 
recomendações junto à Diretoria Executiva e ao Conselho Municipal de Previdência. Neste colegiado, 
podem ainda participar especialistas externos para auxiliar em decisões mais complexas ou de volumes 
mais representativos.
O manual da certificação profissional – CP RPPS (versão 1.2 - de 01/12/2022) estabelece que o responsável 
pela gestão das aplicações dos recursos e os membros do comitê de investimentos, como condição para 
ingresso ou permanência nos respectivos cargos ou funções, deverão comprovar certificação, na forma 
prevista no inciso II do art. 8º-B da Lei nº 9.717/1998, a qual será emitida por meio de processo realizado 
por instituição certificadora reconhecida pela Comissão de Credenciamento e Avaliação do Pró-Gestão 
RPPS. As certificações dos responsáveis pela gestão das aplicações dos recursos e membros do comitê 
de investimentos do RPPS será graduada nos níveis básico, intermediário e avançado.
Será aproveitado para fins da comprovação da certificação do responsável pela gestão das aplicações 
dos recursos e dos membros do comitê de investimentos, independentemente do nível de certificação 
exigido no manual supramencionado, o certificado de que trata o art. 2º e § 5º do art. 6º da Portaria MPS 
nº 519/2011, emitido até o dia 31 de março de 2022, até o final do prazo de sua validade, conforme 
deliberação ocorrida na 6ª Reunião Ordinária do CNRPPS, realizada no dia 02 de dezembro de 2021 e 
art. 2º da Portaria SPREV nº 14.770, de 17 de dezembro de 2021: a. ANBIMA: CPA-10, CPA-20, CEA e 
CGA; b. ANCORD: Agentes Autônomos de Investimentos – AAI; c. APIMEC: CGRPPS, CNPI, CNPI-P e 
CGRPF-I; d. CFASB: CFA; e. FGV: FGV – Previdência Complementar; f. IBGC: IBGC – Conselheiros; g. 

ICSS: Profissionais de Investimentos e Administração; h. PLANEJAR: CFP. 
O aproveitamento será aplicado, durante o prazo de vigência do respectivo certificado, emitido até o dia 
31 de março de 2022, em todas as situações de exigência de certificação em nível básico, intermediário 
ou avançado para o exercício dos cargos ou funções de dirigentes, membros do conselho deliberativo, 
membros do conselho fiscal, responsável pela gestão das aplicações dos recursos do RPPS e membros 
do comitê de investimentos.
No caso da RIOPRETOPREV, o comitê de investimento é formado por 05 membros. Todos os membros 
do comitê são certificados conforme disposto a seguir:

Tipo de Certificação Profissional
Certificação mínima 

exigida em Lei 
Municipal

Quantidade de 
membros certificados 

atual
Certificação Profissional ANBIMA: CPA – 10 04 02
Certificação Profissional ANBIMA: CPA – 20 01 02
Certificação de Especialista em Investimento 
ANBIMA: CEA 00 01

A RIOPRETOPREV deve sempre atentar para a data de vencimento das certificações, pois se a maioria 
do Comitê de Investimentos não estiver certificada restará inviabilizada a emissão de novo Certificado de 
Regularidade Previdenciária (CRP).
6. CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
A consultoria de investimentos, contratada nos termos da lei geral de licitações, terá a função de auxiliar 
a RIOPRETOPREV no acompanhamento e monitoramento do desempenho do risco de mercado, do 
enquadramento das aplicações dos recursos e do confronto do retorno observado vis a vis o seu retorno 
esperado. Essa consultoria deverá ser cadastrada junto a CVM única e exclusivamente como consultora 
de valores mobiliários. O contrato firmado com a Consultoria de Investimentos deverá obrigatoriamente 
observar as seguintes cláusulas: 
Que o objeto do contrato será executado em estrita observância das normas da CVM, inclusive da INCVM 
nº 592/2017;  
Que as análises fornecidas serão isentas e independentes; e 
Que a contratada não percebe remuneração, direta ou indireta, advinda dos estruturadores dos produtos 
sendo oferecidos, adquiridos ou analisados, em perfeita consonância ao disposto no Art. 24 da Resolução 
CMN nº 4.963/2021:  Art. 24. Na hipótese de contratação objetivando a prestação de serviços relacionados 
à gestão dos recursos do regime próprio de previdência social: (...) III - a contratação sujeitará o prestador 
e as partes a ele relacionadas, direta ou indiretamente, em relação às aplicações dos recursos do 
regime próprio de previdência social, a fim de que: a) não recebam qualquer remuneração, benefício 
ou vantagem que potencialmente prejudiquem a independência na prestação de serviço; b) não figurem 
como emissores dos ativos ou atuem na originação e estruturação dos produtos de investimento.
7. MODELO DE GESTÃO
A gestão das aplicações dos recursos da RIOPRETOPREV, de acordo com o artigo 95, da Portaria 
MTP nº 1.467/2022, será própria, ou seja, a RIOPRETOPREV realizará diretamente a execução de sua 
Política de Investimentos, decidindo sobre as alocações dos recursos, respeitando os parâmetros da 
legislação vigente, em especial da Resolução CMN nº 4.963/2021.
8. SEGREGAÇÃO DE MASSA
A RIOPRETOPREV não possui segregação de massa do seu plano de benefícios.
9. META DE RETORNO ESPERADO
Para o exercício de 2023 o Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto 
prevê que o seu retorno esperado será no mínimo IPCA acrescido de uma taxa de juros de 5,02% a.a.
A escolha do IPCA, justifica-se devido ao fato de ser o índice de medida da inflação oficial no Brasil, que 
tem a melhor metodologia de cálculo, subsidiando a verificação do valor real do patrimônio financeiro com 
a sua adição ao juro nominal.
Conforme determina a Portaria MPT nº 1.467, de 02 de junho de 2022, a taxa de desconto atuarial 
efetiva máxima real admitida nas projeções atuariais será a resultante do disposto no Art. 2º do Anexo 
VII, conforme:
Art. 2º Para definição da hipótese da taxa de juros real a ser utilizada nas avaliações atuariais dos RPPS 
relativas aos exercícios de 2019 a 2022 aplicam se as seguintes taxas de juros parâmetro, definidas 
conforme disposto no inciso II do art. 26 e no art. 79 da Portaria MF nº 464, de 19 de novembro de 2018, 
e no art. 3º da Instrução Normativa SPREV nº 02, de 21 de dezembro de 2018.
Art. 3º Para definição da hipótese da taxa de juros real nas avaliações atuariais dos exercícios a partir 
de 2023 deverão ser utilizadas as taxas de juros parâmetro estabelecidas de acordo com o art. 1º, 
acrescidas em 0,15 pontos percentuais para cada ano em que a taxa de juros utilizada nas avaliações 
atuariais dos últimos 5 (cinco) exercícios antecedentes à data focal da avaliação tiver sido alcançada pelo 
RPPS, limitada a 0,6 pontos percentuais.
§1º Os acréscimos de que trata o caput não se aplicam aos RPPS que possuam recursos inferiores a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais) e ao Fundo em Repartição e nas demais situações de que tratam 
o § 4º do art. 26 desta Portaria.
A duração do passivo corresponde à média dos prazos dos fluxos de pagamentos de benefícios do 
RPPS, líquidos das contribuições dos aposentados e pensionistas, ponderada pelos valores presentes 
desses fluxos.
Considerando os Fluxos Atuariais do Plano de Benefícios do RIOPRETOPREV para cálculo da duração do 
passivo, em função dos resultados da Avaliação Atuarial 2022, obteve-se o valor de 17,59. Considerando 
a referida duração do passivo do Plano Previdenciário, a taxa de juros referencial, segundo a Portaria nº 
1.467/2022, alterada pela Portaria MTP nº 1.837/2022, publicada em 01/07/2022, que trouxe nova tabela 
para o exercício de 2023, é 4,72%.
Dado que houve aplicação financeira igual ou superior à meta atuarial estabelecida em 2 dos últimos 5 
exercícios (2017 e 2019), a taxa de juros referencial deverá ser acrescida de 0,30 pontos percentuais.
Sendo assim, para definição da taxa de juros real a ser utilizada para composição da meta atuarial, 
deve-se observar o menor valor entre a taxa de 5,02% e o valor esperado da rentabilidade futura dos 
investimentos dos ativos garantidores do RPPS.
Adotamos a taxa de juros real de 5,02%a.a. por ser a taxa referencial fixada pela Portaria nº 1467/2022, 
ainda que diante da possível recuperação da economia no exercício de 2023, seja factível obter 
rendimento superior à meta fixada.
10. ADERÊNCIA DAS METAS DE RENTABILIDADE
As metas de rentabilidade definidas no item anterior estão aderentes ao perfil da carteira de investimento 
e das obrigações do plano. Verificamos que a meta atuarial assumida pela RIOPRETOPREV nos últimos 
anos atingiu os percentuais abaixo:
2017: 9,04% (IPCA+6%a.a.)
2018: 9,92% (IPCA+6%a.a.)
2019: 10,59% (IPCA+6%a.a.)
2020: 10,65% (IPCA+5,89%a.a.)
2021: 15,99% (IPCA + 5,41%a.a.) 
Acumulado 2017-2021: 70,12%
Verificamos ainda que a rentabilidade da carteira nos últimos anos se deu conforme o histórico abaixo:
2017: 12,29%
2018: 6,48%
2019: 18,15%
2020: 6,38%
2021: 1,95%
Acumulado 2017-2021: 53,21%
O ativo do plano se comportou da seguinte forma nos últimos anos:

Ano da base de dados da Avaliação Atuarial Valor do Ativo Líquido - R$
2017 564.940.042,06
2018 577.528.504,81

2019 622.301.647,35

2020 699.368.507,54

2021 802.805.219,88

Variação do Ativo no período 42,10%

Já o passivo atuarial do RPPS teve a seguinte evolução nos últimos anos:

Ano da base de dados da Avaliação Atuarial Valor do Passivo Atuarial - R$
2017 1.325.164.247,26

2018 1.577.309.593,10

2019 1.427.367.652,04

2020 1.563.720.523,81

2021 2.246.016.907,87

Variação Total no período 69,49%

11. CARTEIRA ATUAL 
A carteira atual, de acordo com a tabela abaixo, demonstra os percentuais de alocação assim como os 
limites legais observados por segmento na data de 31/10/2022. 

SEGMENTO LIMITE LEGAL 
CMN 4.963/2021

LIMITE PRÓ- 
GESTÃO NÍVEL III CARTEIRA 

RENDA FIXA 100% 100% 69,01 %
RENDA VARIÁVEL 30% 45% 16,34 %
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 10% 10% 5,98 %
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 15% 20% 8,67 %
FUNDOS IMOBILIÁRIOS 5% 15% 0 %
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 5% 10% 0 %

31 31
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12. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E OS LIMITES POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO
A análise e avaliação das adversidades e das oportunidades, observadas em cenários atuais e futuros, 
contribuem para a formação de uma visão ampla do Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de São José do Rio Preto e do ambiente em que este se insere, visando assim a estabilidade e a solidez 
do sistema. 
O grau de maturação, suas especificidades, imposições legais e as características de suas obrigações, 
bem como o cenário macroeconômico, determinam as seguintes diretrizes dos investimentos: 
A alocação dos recursos nos diversos segmentos permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 (Artigos 
7º, 8º, 9º, 10,11 e 12);
Os limites mínimos, objetivos e máximos de aplicação em cada segmento;
A seleção de ativos e/ou de fundos de investimentos; 
Os respectivos limites de diversificação e concentração conforme estabelecidos na Seção III, dos Limites 
Gerais à Gestão da Resolução CMN nº 4.963/2021, especificamente à Subseção I, dos Limites Gerais 
(Arts. 13 a 20).
13. CENÁRIO
13.1 RETROSPECTIVA MACROECONÔMICA
13.1.1 Mercados Internacionais
Em outubro, as preocupações com a estabilidade financeira e a deterioração do quadro econômico 
levaram um conjunto de bancos centrais a sinalizar desaceleração do ritmo de aperto monetário. No 
entanto, o nível elevado de inflação e a deterioração de seus núcleos sugerem certo risco nesta estratégia.
Nos EUA, a trajetória da inflação (CPI) prossegue desfavorável, levando ao aumento das expectativas 
tanto para a inflação em si como para as taxas de juros. As leituras recentes do CPI surpreenderam 
consideravelmente o consenso do mercado, com uma composição desfavorável, inclusive com 
reaceleração do seu núcleo. Diante disso, e de números de emprego aquecidos, o mercado passou a 
antecipar uma taxa de juros terminal neste ciclo um pouco acima do indicado pelo Fed em sua última 
reunião.
Na China, uma eventual reabertura mais ampla, derivada de um afrouxamento relevante na política 
sanitária de Covid zero, deve demorar um pouco mais para se materializar. Isso, combinado com a crise 
no setor imobiliário, sugere um crescimento chinês abaixo do potencial nos próximos trimestres.
Na Zona do Euro, permanece a incerteza sobre a crise energética e a geopolítica, enquanto o Banco 
Central Europeu indica uma política monetária mais apertada para enfrentar o risco inflacionário.
Por outro lado, as bolsas dos EUA e Europa começaram a se beneficiar de balanços bastante positivos 
dos bancos, que vêm gerando lucros acima das expectativas em função do nível mais alto dos juros. Outro 
ponto relevante para o cenário global foi a queda da primeira ministra britânica, que havia patrocinado um 
programa irreal de cortes de impostos e jogado a libra esterlina em queda livre.
Olhando para o mercado acionário americano, os principais índices apresentaram retornos positivos. 
Assim, no mês de outubro de 2022, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, subiram +5,96% 
e +7,99%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices 
estrangeiros, sem considerar a variação cambial. Observando no acumulado do ano, esses índices 
apresentam queda de -22,32% e -18,76%, respectivamente. Considerando esses mesmos índices, mas, 
agora sem proteção cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, caíram +3,03% e +5,00%, 
devido à desvalorização do Dólar frente ao Real. Acumulando retornos negativos de -26,82% e -23,47% 
no ano.
13.1.1 Brasil
Houve consistente melhora nas leituras de inflação, ainda que a taxa acumulada do IPCA siga elevada, 
enquanto o Banco Central encerrou o ciclo de alta da taxa de juros básica, que no atual patamar deve 
gerar desaceleração suficiente na economia para garantir a convergência do IPCA para a meta de 
inflação.
Ainda que parte importante da melhora recente nos resultados do IPCA seja por conta do alívio tributário 
e da queda do preço do petróleo, as medidas do núcleo de inflação também desaceleraram. Para os 
próximos trimestres, a esperada desaceleração da economia e a postura conservadora do Copom 
deverão manter o IPCA em consistente desaceleração.
Em relação às eleições, o candidato Lula foi eleito presidente do Brasil. A definição dos membros da 
equipe de transição deverá ocorrer nas próximas semanas, com destaque para a coordenação da equipe 
e para os membros da equipe econômica. A partir deste momento, será importante mapear a adequação 
do orçamento do próximo ano às promessas de campanha e, eventualmente, sinais sobre a proposta de 
novo arcabouço fiscal.
Os próximos movimentos dos juros dependerão das negociações em torno de uma potencial “licença” 
para o descumprimento do teto de gastos com o objetivo de pagar o Auxílio Brasil em 2023 e outras 
promessas de campanha do presidente eleito. A depender de como isso se concretize, será uma 
informação relevante para entender a dinâmica da política monetária no ano que vem.
Somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada 
e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 08.11.2022, a taxa de juros real com vencimento para 
10 anos apresentava taxa de retorno estimada em 5,84% a.a., continuando assim acima da taxa de 
desconto de 5,04% limitada pela SPREV para o ano de 2022.
O Ibovespa fechou o mês com performance positiva, em linha com a alta dos índices internacionais. 
Apresentando um retorno positivo de +5,45% no mês. Sendo assim, o Ibovespa possui um comportamento 
positivo anual de +10,70% e de +12,11% nos últimos 12 meses.
Mediante a todo esse cenário exposto acima, tentando elucidar muitos questionamentos recebidos 
acerca dos prêmios trazidos pelas NTNB-s atualmente, a estratégia de compra direta de NTN-Bs, 
respaldada por um estudo de ALM, pode auxiliar na “ancoragem de rentabilidade” ainda acima da meta 
atuarial dos RPPS. Tal estratégia, em especial para carregamento até o vencimento, pode contribuir 
proporcionalmente para a redução da volatilidade global da carteira de investimentos do RPPS, devido 
ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo.
(Texto extraído e adaptado do Relatório Macroeconômico da LDB Consultoria de Nov/2022 – 10.11.2022)

13.2 RELATÓRIO FOCUS
A expectativa de retorno dos investimentos passa pela definição de um cenário econômico que deve levar 
em consideração as possíveis variações que os principais indicadores podem sofrer.
Para maior assertividade, o cenário utilizado corresponde ao apresentado no último Boletim Focus, 
conforme tabela apresentada abaixo, de 11/11/2022, que antecede a aprovação dessa Política de 
Investimentos. O Boletim Focus é elaborado pelo GERIN - Departamento de Relacionamento com 
Investidores e Estudos Especiais, do Banco Central do Brasil, e apresenta o resumo das expectativas do 
mercado financeiro para a economia.
Para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), as projeções para 2022 subiram de 
5,63% para 5,82%, alta pela 3ª semana consecutiva. Para 2023, a previsão para o IPCA permaneceu em 
4,94% também pela 3ª semana consecutiva. Para 2024, as estimativas permaneceram em 3,50% e para 
em 2025 em 3,00%.
A projeção para a expansão do PIB (Produto Interno Bruto) saiu de 2,76% para 2,77% em 2022. Para 
2023, a estimativa permaneceu em 0,70% e foi mantida também para 2024 e 2025 respectivamente em 
1,80% e 2,00%.
A previsão do mercado financeiro para a cotação do dólar permaneceu em R$5,20 para 2022 e 2023, em 
R$5,15 para 2024 e R$ 5,20 em 2025.
A projeção para a taxa básica de juros, a Selic, ficou em 13,75% para 2022, em 11,25% para 2023 e em 
8,00% para 2024 e 2025.
13.3 PERSPECTIVA
Com relação as expectativas quanto ao Brasil, observamos com atenção cada sinalização do novo 
governo Lula, que indica uma tendência para uma forte política fiscal expansionista no próximo ano.
Com isso, avaliamos a possibilidade de uma elevação nos gastos públicos impactar a dívida/PIB, o 
que acabaria gerando um aumento na taxa de juros, que atualmente está em 13,75%, e também uma 
elevação no câmbio.
Além disso, seguimos acompanhando a volta, mesmo que timidamente, do aumento de casos de covid-19 
no país, que pode prejudicar o comércio mais uma vez. 
Do lado positivo, esperamos uma busca por reformas (administrativa e tributária) por parte do novo 
governo a partir do ano que vem, o que poderia ser uma ótima sinalização para o mercado.
Também, esperamos uma nova âncora fiscal para substituir o tato de gastos, que provavelmente virá 
acompanhada pelo índice de dívida liquida, que também ajudaria a acalmar os ânimos do mercado, e 
indicar um crescimento dos ativos brasileiros.
Em relação às expectativas internacionais, segue no radar a aceleração inflacionaria global. Recentemente, 
a inflação no Reino Unido atingiu um recorde em 41 anos, superando 11% em ritmo anual em outubro, 
impulsionada pelos preços da energia.
Além disso, a presidente do FED de Kansas City, Esther George, diz ser cada vez mais difícil reduzir a 
inflação sem uma recessão nos EUA.
Dessa forma, esse ciclo inflacionário pode continuar impactando negativamente os ativos estrangeiros.
Ainda, a guerra entre Rússia e Ucrânia continua pressionando os preços internacionais, principalmente 
sobre os custos de energia elétrica nos países europeus.
Portanto, compreendemos que a inflação global continuará pesando sobre as economias, e assegurando 
uma política monetária contracionista dos países desenvolvidos, pelo menos no curto prazo.
Por fim, diante dessa ampla indefinição global e doméstica, esperamos uma volatilidade relevante nos 
próximos meses, proporcionando algumas oportunidades, tanto em ativos brasileiros, como títulos 
públicos e ações domesticas, quanto em ativos internacionais, como fundos de ações globais.
14. ALOCAÇÃO OBJETIVO
A tabela a seguir apresenta a alocação objetivo e os limites de aplicação em cada um dos segmentos 
definidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021. Essa alocação tem como intuito determinar a alocação 
estratégica a ser perseguida ao longo do exercício desta Política de Investimento que melhor reflita as 
necessidades do passivo.
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Enquadramento Tipo de Ativo % L i m i t e 
Legislação

Alocação 
Atual

L i m i t e 
Inferior

Alocação 
Objetivo

L i m i t e 
Superior

Nível 
III Pró 

Gestão

Art. 7º, I, “a” Títulos Públicos

100%

100% 28,457% 0% 32,00% 65%  

Art. 7º, I, “b” Fundos 100% 
Títulos Públicos 

100% 19,071% 10% 18,00% 70%
 

Art. 7º, I, “c”
Fundos de Índice 

100% Títulos 
Públicos

100%   0%  40%
 

Art. 7º, II Operações 
Compromissadas

5%  0%  5%
 

Art. 7º, III, “a” Fundos Renda 
Fixa 60% 19,717% 0% 12,40% 70% 75%

Art. 7º, III, “b” Fundos de Índice 
Renda Fixa 

60%  0%  70%
 

Art. 7º, IV
Ativos de Renda 

Fixa (Inst. 
Finananceira)

20% 1,154% 0% 1,50% 20%
 

Art. 7º, V, “a” Cota Sênior de 
FIDC 5%  0%  5% 15%

Art. 7º, V, “b”
Fundos Renda 
Fixa “Crédito 

Privado”
5% 0,612% 0% 0,60% 5%

15%

Art. 7º, V, “c”
Fundo de 

Debêntures 
Incentivadas

5%  0%  5%
15%

Enquadramento Tipo de Ativo % L i m i t e 
Legislação

Alocação 
Atual

L i m i t e 
Inferior

Alocação 
Objetivo

L i m i t e 
Superior

Nível 
III Pró 

Gestão

Art. 8º, I Fundos de Ações 
30%

30% 16,339% 0% 15,00% 40% 45%

Art. 8º, II Fundos de Índice 
de Ações

30%  0%  40%
45%

Art. 9º, I  Renda Fixa - 
Dívida Externa

10%

10%  0%  2%
 

Art. 9º, II
Fundos de 

Investimento no 
Exterior

10% 2,836%  0% 5,00% 10%
 

Art. 9º, III Ações - BDR 
Nível I 10% 3,148% 0% 4,00% 10%  

Art. 10, I Fundos 
Multimercados

15%

10% 6,046% 0% 8,00% 15% 15%

Art. 10, II Fundo de 
Participação 5% 2,620% 0% 3,50% 10% 10%

Art. 10, III
Fundos de Ações 

- Mercado de 
Acesso

5%  0%  2% 10%

Art. 11
Fundo de 

Investimento 
Imobiliário

5% 5%  0%  5% 15%

Art. 12, I
Empréstimos 
Consignado - 

Sem Pró Gestão
 5%  0%  0%

 

Art. 12, II
Empréstimos 
Consignado - 

Sem Pró Gestão

 10%  0%  0%

 

    100,00%  100,00%   

A alocação objetivo foi definida considerando o cenário macroeconômico e as expectativas de mercado 
vigentes quando da elaboração deste documento, conforme já descrito no item 13 e também do Estudo 
de ALM.
Com a alocação objetivo descrita acima, o Comitê de Investimentos continua processo de adequar 
a carteira de investimentos do instituto ao apontado pelo estudo de ALM de forma parcial, mitigando 
os riscos, ampliando a alocação em títulos públicos, que diminui a volatilidade da carteira, e também 
adequando aos compromissos assumidos em Private Equity, boa oportunidade que no longo prazo 
entrega resultado superior da meta atuarial prevista.
15. APREÇAMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS
Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, nos quais a 
RIOPRETOPREV aplica seus recursos devem estar de acordo com os critérios recomendados pela CVM, 
pela ANBIMA e definidos na Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022. 
O método e as fontes de referência adotados para apreçamento dos ativos pela RIOPRETOPREV são 
os mesmos estabelecidos por seus custodiantes e estão disponíveis no Manual de apreçamento do 
custodiante. 
É recomendado, quando possível, que todas as negociações sejam realizadas através de plataformas 
eletrônicas e em bolsas de valores e mercadorias e futuros, visando maior transparência e maior 
proximidade do valor real de mercado.
No caso da aquisição direta de títulos públicos federais, é de fundamental importância que no ato da compra 
sejam observadas as taxas indicativas e respectivos preços unitários (PUs) divulgados diariamente pela 
ANBIMA. Ainda, além de efetuar a compra em plataformas eletrônicas e consequentemente, custodiar os 
mesmos através do CNPJ da RIOPRETOPREV no SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), 
não esquecer de fazer, no dia da compra, a escolha do critério contábil que o título será registrado até o 
seu vencimento: ou será marcado a mercado, ou será marcado na curva, pela sua taxa de aquisição. Da 
mesma maneira, os ativos financeiros emitidos com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras 
permitidas deverão possuir seu registro junto ao CETIP e também o critério contábil que este título será 
registrado. 
16. GESTÃO DE RISCO 
Em linha com o que estabelece a Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Portaria MTP nº 1.467/2022, este 
tópico estabelece quais serão os critérios, parâmetros e limites de gestão de risco dos investimentos. O 
objetivo deste tópico é demonstrar a análise dos principais riscos destacando a importância de estabelecer 
regras que permitam identificar, avaliar, mensurar, controlar e monitorar os riscos aos quais os recursos 
do plano estão expostos, entre eles os riscos de mercado, de crédito, de liquidez, operacional, legal, 
terceirização e sistêmico.
A RIOPRETOPREV poderá editar, seguindo o mesmo método de aprovação para a Política de 
Investimentos, manual complementar ou política complementar de gestão de riscos, documento este 
anual e que será divulgado da mesma forma que a política de investimentos, sem prejuízo das disposições 
aqui realizadas.
Por fim, a Divisão de Gestão de Recursos e Apoio ao Comitê de Investimentos é a área específica dentro 
da RIOPRETOPREV com a função de acompanhar e monitorar continuamente os riscos de todas as 
posições dos recursos investidos, do cumprimento dos indicadores definidos por segmento e alocação e 
produto, de análise diário do comportamento do mercado e dos investimentos da entidade. Os relatórios 
com os indicadores citados deverão ser avaliados pelo Comitê de Investimentos.
16.1 RISCO DE MERCADO
O acompanhamento do risco de mercado será feito através do cálculo do VaR (Value at Risk) por cota, 
que estima, com base nos dados históricos de volatilidade dos ativos presentes na carteira analisada, a 
perda máxima esperada.
16.1.1 VaR
Para o consolidado dos segmentos, o controle de risco de mercado será feito por meio do cálculo do VaR 
por cota, com o objetivo do Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto 
controlar a volatilidade da cota do plano de benefícios.
O controle de riscos (VaR) será feito de acordo com os seguintes limites:

SEGMENTO LIMITE
RENDA FIXA 5%

RENDA VARIÁVEL 20%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR 20%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 20%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS 20%

16.2 RISCO DE CRÉDITO
16.2.1 Abordagem Qualitativa
O Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto utilizará para essa 
avaliação de risco de crédito os ratings atribuídos por agência classificadora de risco de crédito atuante 
no Brasil.
Para checagem do enquadramento, os títulos privados devem, a princípio, ser separados de acordo com 
suas características a seguir:
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ATIVO RATING 
EMISSOR

RATING 
EMISSÃO

Títulos emitidos por instituição não financeira X X
FIDC X
Títulos emitidos por instituição financeira X

Os títulos emitidos por instituições não financeiras podem ser analisados pelo rating de emissão ou do 
emissor. No caso de apresentarem notas distintas entre estas duas classificações, será considerado, 
para fins de enquadramento, o pior rating.
Posteriormente, é preciso verificar se o papel possui rating por uma das agências elegíveis e se a nota 
é, de acordo com a escala da agência, igual ou superior à classificação mínima apresentada na tabela 
a seguir. 

AGÊNCIA FIDC INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO NÃO 
FINANCEIRA

PRAZO - Longo prazo Longo prazo
Standard & Poors brA- brA- brA-
Moody’s A3.br A3.br A3.br
Fitch Ratings A-(bra) A-(bra) A-(bra)
SR Ratings brA brA brA
Austin Rating brAA brAA brAA

Os investimentos que possuírem rating igual ou superior às notas indicadas na tabela serão enquadrados 
na categoria grau de investimento e considerados como baixo risco de crédito, conforme definido na 
Resolução CMN nº 4.963/2021, desde que observadas as seguintes condições:
Os títulos que não possuem rating pelas agências elegíveis (ou que tenham classificação inferior às que 
constam na tabela) devem ser enquadrados na categoria grau especulativo e não poderão ser objeto de 
investimento;
Caso duas agências elegíveis classifiquem o mesmo papel, será considerado, para fins de enquadramento, 
o pior rating;
No caso de ativos de crédito que possuam garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC, será 
considerada como classificação de risco de crédito a classificação dos ativos semelhantes emitidos pelo 
Tesouro Nacional, desde que respeitados os devidos limites legais;
O enquadramento dos títulos será feito com base no rating vigente na data da verificação da aderência 
das aplicações à política de investimento.
Caso os ativos de grau especulativo pertençam a carteira de fundos de investimentos já investidos pelo 
instituto, será feito acompanhamento semestral dos valores como forma de monitoramento do risco.
No ato do Credenciamento de cada um dos gestores dos fundos de investimentos, também será verificado 
o rating de Gestão de cada um deles.
16.3 RISCO DE LIQUIDEZ 
A. O risco de liquidez pode ser dividido em duas classes:
Possibilidade de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações (Passivo);
B. Possibilidade de redução da demanda de mercado (Ativo).
Os itens a seguir detalham as características destes riscos e a forma como eles serão geridos.
C.  INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES (PASSIVO)
A gestão do risco de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações depende do 
planejamento estratégico dos investimentos do plano. A aquisição de títulos ou valores mobiliários com 
prazo ou fluxos incompatíveis com as necessidades do plano pode gerar um descasamento.
A RIOPRETOPREV realizou, em 03 de maio de 2022, seu último estudo de ALM – Asset Liability 
Management, com base na posição dos ativos em 31/03/2022 e com dados e perspectivas macroeconômicas 
da retomada das atividades ainda em cenário de pandemia do COVID-19 e expectativas de período 
eleitoral. Por isso, a RIOPRETOPREV optou por continuar o processo de adequação da carteira ao 
estudo de ALM de forma gradual, tendo em vista a alta volatilidade dos ativos e as grandes incertezas.
Contudo, a carteira de investimentos da RIOPRETOPREV apresenta uma alta liquidez, conforme 
podemos ver na tabela abaixo, cuja base é 31/10/2022:

Período Valor (R$) (%) Valor Acumulado (R$) (%) Acumulado
de 0 a 30 dias 267.686.743,48 61,29 267.686.743,48 61,29

de 31 a 365 dias 24.116.695,35 5,52 291.803.438,83 66,81

acima de 365 dias 144.934.383,07 33,19 436.737.821,90 100,00

D.  REDUÇÃO DE DEMANDA DE MERCADO (ATIVO)
A segunda classe de risco de liquidez pode ser entendida como a possibilidade de redução ou inexistência 
de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira. A gestão deste risco será feita com 
base no percentual da carteira que pode ser negociada.
O controle do risco de liquidez de demanda de mercado será feito por meio dos limites da tabela abaixo, 
onde será analisado o curto (de 0 a 30 dias), médio (de 30 dias a 365 dias) e longo prazo (acima de 365 
dias).

HORIZONTE PERCENTUAL MÍNIMO DA CARTEIRA

De 0 a 30 dias 40%

De 31 dias a 365 dias 0%

Acima de 365 dias 0%

16.4 RISCO OPERACIONAL
Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou 
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Dessa forma a gestão 
desse risco será a implementação de ações que garantam a adoção de normas e procedimentos de 
controles internos, alinhados com a legislação aplicável. Dentre os procedimentos de controle podem ser 
destacados: 
A definição de rotinas de acompanhamento e análise dos relatórios de monitoramento dos riscos descritos 
nos tópicos anteriores; 
O estabelecimento de procedimentos formais para tomada de decisão de investimentos; 
Acompanhamento da formação, desenvolvimento e certificação dos participantes do processo decisório 
de investimento; e 
Formalização e acompanhamento das atribuições e responsabilidade de todos os envolvidos no processo 
planejamento, execução e controle de investimento.
A RIOPRETOPREV renovou sua certificação com o Nível III do Programa de Modernização PRÓ-
GESTÃO RPPS em 05 de julho de 2022. Até esta data, vigorou a certificação de nível II.  Foram realizadas 
alterações estruturais na entidade por meio da Lei Complementar nº 566/2018. Foram editados manuais 
de controles de alçada decisória, código de ética e conduta, bem como de segurança da informação. 
Tanto o processo decisório de investimentos quanto os procedimentos para realização da reunião do 
comitê de investimentos e para aprovação da política de investimentos encontram-se mapeados e 
manualizados. As atividades financeiro-administrativas são segregadas das atividades de investimentos, 
conforme determinam as melhores práticas de gestão.
16.5 RISCO DE TERCEIRIZAÇÃO 
Na administração/gestão dos recursos financeiros há a possibilidade de terceirização total ou parcial dos 
investimentos do RPPS. Esse tipo de operação delega determinadas responsabilidades aos prestadores 
de serviços externos, porém não isenta o RPPS de responder legalmente perante os órgãos supervisores 
e fiscalizadores. 
Neste contexto, o modelo de terceirização exige que o RPPS tenha um processo formalizado para 
escolha e acompanhamento de seus prestadores de serviços, conforme definições na Resolução CMN nº 
4.963/2021, Portaria MTP nº 1.467/2022 e demais normativos da Secretaria de Previdência do Ministério 
do Trabalho e Previdência. 
A observância do ato de credenciamento e do estabelecimento mínimo dos dispositivos legais não impede 
que o RPPS estabeleça critérios adicionais, com o objetivo de assegurar a observância das condições 
de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência na aplicação dos recursos, conforme já 
estabelecido nesse documento.
16.6 RISCO LEGAL
O risco legal está relacionado a não conformidade com normativos internos e externos, podendo gerar 
perdas financeiras procedentes de autuações, processos judiciais ou eventuais questionamentos. 
O controle dos riscos dessa natureza, que incidem sobre atividades e investimentos, será feito por meio:
Da realização de relatórios de compliance que permitam verificar a aderência dos investimentos às 
diretrizes da legislação em vigor e à política de investimento, realizados com periodicidade mensal e 
analisados pelos Conselhos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio 
Preto;
Da utilização de pareceres jurídicos para contratos com terceiros, quando necessário.
16.7 RISCO SISTÊMICO
O risco sistêmico se caracteriza pela possibilidade de que o sistema financeiro seja contaminado 
por eventos pontuais, como a falência de um banco ou de uma empresa. Apesar da dificuldade de 
gerenciamento deste risco, ele não deve ser relevado. É importante que ele seja considerado em 
cenários, premissas e hipóteses para análise e desenvolvimento de mecanismos de antecipação de 
ações aos eventos de risco.
Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos a esse risco, a alocação dos recursos deve 
levar em consideração os aspectos referentes à diversificação de setores e emissores, bem como a 
diversificação de gestores externos de investimento, visando a mitigar a possibilidade de inoperância 
desses prestadores de serviço em um evento de crise.
16.8 RISCO DE DESENQUADRAMENTO PASSIVO – CONTINGENCIAMENTO
Mesmo com todos os esforços para que não haja nenhum tipo de desenquadramento, esse tipo de 
situação não pode ser totalmente descartada. Em caso de ocorrência de desenquadramento, o Comitê 
de Investimentos da RIOPRETOPREV se reunirá para analisar, caso a caso, com intuito de encontrar 
a melhor solução e o respectivo plano de ação, sempre pensando na preservação do Patrimônio do 
Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto.
Neste caso, o servidor da RIOPRETOPREV responsável por acompanhar os eventuais desenquadramentos, 
ou seja, a Chefia da Divisão da Gestão de Recursos e Apoio ao Comitê de Investimentos, deverá tratar 
caso a caso:
Verificar e detalhar a ocorrência, informando em relatório próprio os dados que identifiquem corretamente 
a situação:
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• Fundo(s) no qual a ocorrência foi observada;
• Magnitude do(s) evento(s);
• Sugestões para o reenquadramento.
Convocar ou solicitar a convocação do Comitê de Investimento para dar ciência da ocorrência e analisar 
as sugestões de reenquadramento;
Dar procedimento às alterações e medidas deliberadas para que elas sejam devidamente implementadas 
dentro do prazo estabelecido pela Resolução CMN nº 4.963/2021;
Informar ao Conselho Municipal de Previdência as decisões e procedimentos, devidamente justificadas 
e fundamentadas, para referendo.
17. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este documento será disponibilizado por meio de publicação em diário oficial do município e divulgação 
no site oficial do RPPS a todos os servidores, participantes e interessados e os casos omissos deverão 
ser dirimidos pelo Conselho Municipal de Previdência.
Além disso, a RIOPRETOPREV deverá elaborar relatórios mensais, acompanhados de parecer do comitê 
de investimentos e aprovação do Conselho fiscal, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das 
diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos e da aderência das alocações 
e processos decisórios de investimentos à política de investimentos.
O Comitê de Investimentos deverá elaborar: plano de ação mensal com o cronograma das atividades 
a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos; elaborar relatórios mensais de diligências de 
verificação de lastros relativos aos títulos ou a papeis incluídos em operações estruturadas adquiridas 
por meio de veículos de investimentos; e de acompanhamento sistemático da situação patrimonial, fiscal, 
comercial e jurídica das instituições investidas.
A entidade deverá ainda realizar e utilizar do Asset Liability Management – ALM (gerenciamento de ativos 
e passivos) para elaboração do diagnóstico da carteira de investimentos do RPPS e proposta de revisão 
de alocação das aplicações financeiras da política de investimentos, visando a otimização da carteira de 
investimentos. 
De acordo com os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, do Art. 101, da MTP nº 1.467/2022, o relatório da política 
anual de investimentos e suas revisões, a documentação que os fundamenta, bem como as aprovações 
exigidas deverão permanecer à disposição dos órgãos de acompanhamento e deverão ser encaminhadas 
à SPREV por meio Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Lei Complementar 139/2001 e suas alterações;
Constituição Federal;
Lei nº 9.717/1998;
Resolução CMN nº 4.963/2021;
Portaria MPS nº 1.467/2022 e suas alterações;
Instrução CVM nº 555/2014;
Instrução CVM nº 554/2014;
Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.3, de 2022.
São José do Rio Preto, 25 de novembro de 2022.
Aprovada pelo Comitê de Investimentos na reunião ordinária de 18/11/2022:
(assinatura digital)
Patrícia Nato Toninato Bartolomei
Coordenadora do Comitê de Investimentos
Aprovada pelo Conselho Municipal de Previdência na reunião ordinária de 25/11/2022:
(assinatura digital)
ANGELO BEVILACQUA NETO 
Presidente do Conselho Municipal de Previdência
Aprovada pela Diretoria em 25/11/2022:

(assinatura digital) (assinatura digital)
JAIR MORETTI ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO

Diretor Superintendente Diretor Executivo

Representante do Ente Federativo:
(assinatura digital)
EDINHO ARAÚJO
Prefeito Municipal

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DE DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 06/2022 – PROC. SeMAE nº 
123/2022
Objeto: Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de fornecedor exclusivo no fornecimento de 
equipamentos acessórios de reposição para manutenção de geofone modelo XMIC/DXMIC da marca 
Palmer.
Despacho: “RATIFICO”, a contratação, por inexigibilidade de licitação pública, com a empresa LWS 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA - EPP, com fulcro no art. 
25, “I” da Lei 8.666/93.
Valor: R$ 18.600,00      Data do Despacho: 29.11.2022.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
S.J. Rio Preto, 30.11.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS
São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2022

NOME INSCRIÇÃO MUNICIPAL NOTIFICAÇÃO FISCAL
Dhemison da Silva Doia 148.492/0 325/2022

Nos termos da legislação municipal vigente, relativa às Posturas Municipais, constatamos a(s) seguin-
te(s) irregularidade(s):
Existência de débitos em aberto, pelo não pagamento do valor da transferência de Termo de Permissão 
de Uso por dois meses consecutivos ou não, conforme art. 20-A, §§2º e 3º do Decreto Municipal n.º 
13.863/2008, com redação dada pelo Decreto Municipal n.º 18.734/2020.
NÃO HAVENDO A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS, FOI NOTIFICADO DA ABERTURA DE PROCESSO AD-
MINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO, ABRINDO-SE PRAZO DE 60 
(SESSENTA) DIAS, PARA A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS , CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTIFI-
CAÇÃO, SOB PENA DE CASSAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E DO TERMO DE PERMIS-
SÃO DE USO.
VENCIDO OS PRAZOS E MEIOS LEGAIS E NÃO HAVENDO A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS; FOI NOTI-
FICADO: I – FOI ABERTO PROCESSO DE CASSAÇÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO E ALVA-
RÁ DE FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM ALÍNEA “B”, INCISO II DO § 3º DO ARTIGO 37, DA LEI 
MUNICIPAL N.º 9.678/2006, REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.449/2020, II – FOI CONCEDIDO PRAZO 
DE 10 (DEZ) DIAS PARA APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE QUITAÇÃO OU PARCELAMENTO 
DOS DÉBITOS, III - PODENDO, NO MESMO PRAZO PREVISTO NO ITEM “II”, APRESENTAR DEFESA.
NÃO HAVENDO QUITAÇÃO DOS DÉBITOS, NEM O PARCELAMENTO, ESGOTADOS OS MEIOS LE-
GAIS:
FICA NOTIFICADO(A):
I – FOI CASSADO O TERMO DE PERMISSÃO DE USO E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, DE ACOR-
DO COM PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA ALÍNEA “B”, INCISO II DO § 3º DO ARTIGO 37, DA LEI 
MUNICIPAL N.º 9.678/2006, REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.449/2020, COM FUNDAMENTO NO ART. 
20-A, §§2º E 3º DO DECRETO MUNICIPAL N.º 13.863/2008, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO 
MUNICIPAL N.º 18.734/2020;
II – FICA EXPRESSAMENTE PROIBIDO DE EXERCER SUAS ATIVIDADES NO PONTO OU EM ÁREA 
PÚBLICA A PARTIR DESTA DATA;
III – DEVERÁ RETIRAR TODO EQUIPAMENTO E PRODUTOS DO LOCAL NO PRAZO DE 48 
(QUARENTA E OITO) HORAS, A CONTAR A PARTIR DO RECEBIMENTO DESTA NOTIFICAÇÃO.
A NÃO REGULARIZAÇÃO IMPLICARÁ EM MULTA POR FALTA DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO, 
LACRAÇÃO DO EQUIPAMENTO/BOX E APREENSÃO DE EQUIPAMENTO E PRODUTOS.
Marco Antonio Barretto Vieira Filho
Inspetor Fiscal de Posturas
IFP/SEMDEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS
São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2022

NOME NOTIFICAÇÃO FISCAL
Alcides Silva de Carvalho 328/2022

Considerando que o Sr. Alcides Silva de Carvalho requereu a transferência da Permissão de Uso para 
Dhemison da Silva Doia, em março/2022, ciente de que o pedido ensejaria o cancelamento do Termo de 
Permissão de Uso e da Inscrição Municipal;
Considerando que, após a transferência, o Sr. Alcides Silva Carvalho ingressou no quiosque 21, da PRA-
ÇA DE ALIMENTAÇÃO ARLINDO MASSI – REPRESA, sem qualquer documento legal fornecido pela 
municipalidade, que o autorize exercer a atividade de comércio ambulante no referido quiosque;
Considerando que o mesmo fora notificado por não portar o Termo de Permissão de Uso outorgado pela 
Administração Municipal, Notificação n.º 202203041, artigo 36, I, Lei Municipal nº 9.678/06: “Não possuir, 
portar ou exibir o Termo da Permissão de uso outorgada pela administração municipal, bem como outros 
documentos obrigatórios por força de lei decreto, portaria, regulamento ou outras normas.”
Considerando que o mesmo não apresentou justificativa após a notificação e continua ocupando e exer-
cendo a atividade irregularmente no local;
I - Notificamos o sr. Alcides Silva de Carvalho A DESOCUPAR O QUIOSQUE Nº 21, BEM COMO RETI-
RAR OS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, APÓS O RECEBIMEN-
TO DESTA NOTIFICAÇÃO, com base no artigo 37, inciso I e artigo 35, inciso XVI, da Lei Municipal nº 
9.678/06, “não possuir, portar ou exibir o termo da permissão de uso outorgada pela administração muni-
cipal, bem como outros documentos obrigatórios por força de lei, decreto, portaria, regulamento ou outras 
normas” e “cumprir ordens e instruções emanadas do poder público competente.”, respectivamente.



  |  B7DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quinta-feira, 01 de dezembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
II – O não atendimento da notificação acarretará em MULTA POR NÃO PORTAR O TERMO DE PER-
MISSÃO DE USO, LACRAÇÃO DO QUIOSQUE E APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS, 
com fundamento na Lei Municipal nº 9.678/06, bem como no artigo 142, inciso VIII, da Lei Complementar 
nº 650/2021, sem prejuízo da adoção de outras medidas legais e/ou judiciais cabíveis.
III - poderá apresentar defesa por escrito, no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, após o recebimento desta 
notificação, sem prejuízo do cumprimento de desocupação do espaço público.
Marco Antonio Barretto Vieira Filho
Inspetor Fiscal de Posturas
IFP/SEMDEC
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO: TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 01/2022 – QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, REPRESENTADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
E CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – OBJETO: EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 
EDUCATIVAS E COMPLEMENTARES, NO CONTRATURNO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AOS 
ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL – REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO. PRAZO: 01/12/2022 A 30/06/2025. VALOR GLOBAL: R$ 2.134.514,47. BASE LEGAL: LEI 
FEDERAL Nº 13.019/2014, E ALTERAÇÕES E DECRETO MUNICIPAL Nº 17.708/2017, E ALTERAÇÕES. 
DATA ASSINATURA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO E PELA CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 
NATALÍCIO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Secretaria Municipal de Obras
Notificação 6260/2022
Fica notificado, Mateus Lusuardi, proprietário do imóvel sito à Rua Douglas de Oliveira, 598, quadra 
06, lote 05, Residencial Alta Vista, que em virtude de ter sido enviado a Notificação de Embargo nº 
006260/2022, datada em 21/11/2022, assinada pelo agente fiscal de posturas Claudio Roberto Silva, 
tratando de construção sem o devido Alvará de Construção (falta de alvará de construção de acréscimo 
em parte do recuo do fundo e parte do recuo lateral. Obra de acréscimo em fase de pintura) em desacordo 
com a Lei de Zoneamento e Código de Obras e Edificações em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo 
com as Leis Municipais nº 13.709/2021 e 649/2021 art. 352 e Lei nº 10.290/2008 – art. 9º, sendo que foi 
devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR BR 78250662 5 BR acusando “mudou-se.” 
Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas 
citadas leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e providenciada no prazo de 15 (quinze) 
dias a eliminação da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será aplicada a multa no valor 
de R$ 692,90 (seiscentos e noventa e dois reais e noventa centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2022.
Claudio Roberto Silva
Agente Fiscal de Posturas - Obras

 

Con selh o Mu n ic ipa l  de  Sa úde  
Rua:  Sa nto  And r é,  nº  5 04,  Jar di m E ur o pa,  São  Jos é d o  R io  P re to/ SP  –  CEP  15 01 4 -49 0.  

Fon e/P AB X:  321 1 -4 120       -      cm sr io pr eto @cm sr iop re to .com. br  
www.cms r io pr eto .com. br  

CONVOCAÇÃO 

 

Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, que será 

realizada no dia 06/12/2022, terça-feira, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, sito na Rua 

Santo André nº 504, Jardim Europa, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada o 

número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será 

realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

ORDEM DO DIA 

 

I. Eleição de um Conselheiro para presidir a reunião; 
II. Posse aos conselheiros não foram empossados dia 29/11/2022; 

III. Eleição do Presidente do Conselho Municipal de Saúde; 
IV. Eleição do Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde; 
V. Definição da agenda anual das reuniões ordinárias do CMS para 2022; 

VI. Apresentação das Comissões Permanentes e Intersetoriais do Conselho Municipal de Saúde; 
VII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Permanente de Atenção Básica; 

VIII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Permanente de Média e Alta Complexidade; 

IX. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Permanente de Urgência e Emergência; 

X. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Permanente de Finanças; 

XI. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Permanente de Ética e Conduta; 

XII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Atenção da Pessoa com Deficiência; 

XIII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Saúde do Trabalhador; 

XIV. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Infecções Sexualmente Transmissíveis, Hepatites Virais e Aids;  
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XV. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Saúde Mental; 

XVI. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Recursos Humanos; 

XVII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Saúde Bucal. 

XVIII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão da XII 
Conferência Municipal de Saúde; 

XIX. Eleição de 01 (um) conselheiro representante dos usuários para compor o Conselho Consultivo do 
SEMAE; 

XX. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão de 
Avaliação dos instrumentos de planejamento; 

XXI. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão Eleitoral de 
Vacância CLS Biênio 2021-2023; 

XXII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão para 
avaliação do Código de Ética do CMS; 

XXIII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão de 
avaliação do regimento interno do CLS; 

XXIV. Eleição de 01 (um) conselheiro, para compor a Comissão de avaliação e fiscalização do contrato de 
gestão (processo administrativo 12.281/2022) - Aldenis A. Borim. 
 

 
São José do Rio Preto, 01 dezembro de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 
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XV. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Saúde Mental; 

XVI. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Recursos Humanos; 

XVII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Saúde Bucal. 

XVIII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão da XII 
Conferência Municipal de Saúde; 

XIX. Eleição de 01 (um) conselheiro representante dos usuários para compor o Conselho Consultivo do 
SEMAE; 

XX. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão de 
Avaliação dos instrumentos de planejamento; 

XXI. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão Eleitoral de 
Vacância CLS Biênio 2021-2023; 

XXII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão para 
avaliação do Código de Ética do CMS; 

XXIII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão de 
avaliação do regimento interno do CLS; 

XXIV. Eleição de 01 (um) conselheiro, para compor a Comissão de avaliação e fiscalização do contrato de 
gestão (processo administrativo 12.281/2022) - Aldenis A. Borim. 
 

 
São José do Rio Preto, 01 dezembro de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 
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Edital de Convocação – O Seaac, Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio 
e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e em Empresas de Serviços 
Contábeis de São José do Rio Preto e Região, vem através do presente Edital de acordo com o 
artigo 25 do Estatuto Social da Entidade, convocar todos os sócios em pleno gozo de seus direitos 
Estatutários para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizara no dia 03 de 
dezembro 2022, na sede do Sindicato situado a Rua Santos Dumont nº 206, Vila Ercília, nesta 
cidade de São Jose do Rio Preto S/P, às 18:00h em primeira convocação, com a presença de metade 
mais um dos sócios em condição de voto, ou às 18:30h em segunda convocação com qualquer 
número de sócios presentes, para deliberar da seguinte ordem do dia: 1 –  Leitura, discussão e 
votação do balanço do exercício 2021 e da proposta orçamentária para o  exercício de 2023 
com os respectivos pareceres do Conselho Fiscal. São José do Rio Preto, 30 de novembro de 
2022. – José Eduardo Cardoso – Presidente. 
 
 

 
 
 

VIVÁ AGRI-ASSETS S/A
CNPJ/MF nº 28.858.858/0001-00 – NIRE 35.300.509.544

Convocação – Assembleia Geral Extraordinária

A Presidência do CAD (Conselho de Administração) da VIVÁ AGRI-
ASSETS S/A, Companhia de capital fechado, CNPJ/MF 28.858.858/0001-
00, NIRE 35.300.509.544, exercida por MAURÍCIO BELLODI, CPF/
MF 083.441.568-23, RG 15.641.669-4 SSP/SP, nas atribuições que lhe são 
conferidas nos termos do art. 16 e 17 do Estatuto Social da Companhia, 
convoca todos os acionistas para Assembleia Geral Extraordinária, que 
será realizada no dia 16 de Dezembro de 2022, às 14h00, em primeira 
convocação, na forma digital, sendo que a participação virtual e o voto 
poderão se dar mediante acesso ao aplicativo Zoom, dando-se a instalação, 
com a presença de acionistas que representem no mínimo 2/3 (dois terços) 
do capital social, com a Ordem do Dia: a) Reforma do Estatuto Social da 
Companhia, e; b) Aval em operações de crédito da Controlada Núttria 
Nutrição Animal Ltda. O link e a respectiva senha para acesso ao aplicativo 
Zoom serão disponibilizados previamente aos acionistas, que poderão 
participar e votar diretamente por si ou mediante procuração outorgada nos 
termos do art. 11, par. único do Estatuto Social da Companhia. São José 
do Rio Preto (SP), 01/12/2022. MAURÍCIO BELLODI – Presidente do 
Conselho de Administração.

 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
A AMA – Associação de Amigos do Autista de São José do Rio Preto, convoca 

os membros da sociedade para uma sessão geral ordinária, no dia 06 de 

dezembro de 2022 às 17h na Avenida Brasilusa, nº 500 – Jardim Redentor, para 

tratarmos do seguinte assunto: 

• Eleição da diretoria. 

 

 

 

 

 

São José do Rio Preto, 30 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

 

Maria Aparecida Donizete Faustino 

Presidente da AMA 
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Presidente da AMA 
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XV. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Saúde Mental; 

XVI. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Recursos Humanos; 

XVII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 
Intersetorial de Saúde Bucal. 

XVIII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão da XII 
Conferência Municipal de Saúde; 

XIX. Eleição de 01 (um) conselheiro representante dos usuários para compor o Conselho Consultivo do 
SEMAE; 

XX. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão de 
Avaliação dos instrumentos de planejamento; 

XXI. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão Eleitoral de 
Vacância CLS Biênio 2021-2023; 

XXII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão para 
avaliação do Código de Ética do CMS; 

XXIII. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão de 
avaliação do regimento interno do CLS; 

XXIV. Eleição de 01 (um) conselheiro, para compor a Comissão de avaliação e fiscalização do contrato de 
gestão (processo administrativo 12.281/2022) - Aldenis A. Borim. 
 

 
São José do Rio Preto, 01 dezembro de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 
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Em ritmo de pré-tempo-
rada, o Mirassol segue ativo 
no mercado da bola buscando 
reforços para a disputado 
Campeonato Paulista de 2023. 
Depois de anunciar o meia 
Luan (ex-Atlético-MG), o Leão 
confirmou mais duas contrata-
ções nesta semana.

O primeiro é o lateral direi-
to Arnaldo de 30 anos, que está 
de volta ao clube que o revelou. 

FUTEBOL

Mirassol apresenta 
mais dois reforços

O jogador já vestiu a camisa de 
equipes como Operário-PR, 
Atlético-GO, Avaí, Botafogo 
e Ceará. Outro reforço é o 
zagueiro Éverton Alemão, de 
29 anos. Nos últimos quatro 
anos, ele defendeu o Brusque 
e já passou por Guarani e São 
José-RJ.

A equipe do técnico Ricardo 
Catalá segue realizando treina-
mentos. A estreia no Paulistão 
será no dia 15 de janeiro contra 
o Santos na Vila Belmiro. O 
Leão está no Grupo B com São 
Paulo, Guarani e Água Santa.

Tunísia
A Tunísia deu adeus à 

Copa do Mundo do Catar, 
mas fez história nesta quar-
ta-feira (30). As Águias do 
Cartago fizeram a parte que 
lhes cabia e superaram a 
França, atual campeã, por 
1 a 0, no Estádio Cidade da 
Educação, em Doha. A equi-
pe africana, porém, depen-
dia de um resultado favorá-
vel no duelo entre Austrália 
e Dinamarca, no Estádio 
Al Janoub, em Al Wakrah. 
O triunfo dos Socceroos, 
também por 1 a 0, acabou 
eliminando os tunisianos.

Austrália
Pela segunda vez na his-

tória das Copas do Mundo, a 
Austrália está classificada às 
oitavas de final. Nesta quar-
ta-feira (30), os Socceroos 
derrotaram a Dinamarca 
por 1 a 0 no Estádio Al Ja-
noub, em Al Wakrah, pela 
rodada final do Grupo D do 
Mundial do Catar.

Os australianos finali-
zaram a chave na segunda 
posição, com os mesmos 
seis pontos da França, atual 
campeã, que ficou à frente 
pelo saldo de gols.

Argentina
Antes da Copa do Catar, 

Lionel Messi anunciou que 
o Mundial seria o último da 
carreira. Nesta quarta-feira 
(30), o sonho de levantar o 
troféu mais importante do 
futebol antes de pendurar as 
chuteiras ganhou sobrevida, 
com a vitória dos argentinos 
sobre a Polônia, por 2 a 0, no 
Estádio 974, em Doha, pela 
terceira e última rodada do 
Grupo C.

INCLUSÃO

Alunos da escola Ezequiel Ramos 
visitam instalações do CAD hoje

Vários alunos da escola 
Ezequiel Ramos visitarão as 
instalações do Clube Amigos 
dos Deficientes (CAD) na pró-
xima quinta-feira (01), dentro 
da programação do projeto 
CAD na Escola. O projeto, 
realizado neste ano, inicial-
mente na escola Ezequiel Ra-
mos, usou o esporte adaptado 
(atividade esportiva) e jogos 
modificados como ferramenta 
facilitadora fazendo o processo 
inverso da inclusão nas escolas 
para um grupo de alunos vi-
venciar novas possibilidades 
de atividades em jogos modifi-
cados para pessoas com e sem 
deficiência.

Com isso, trazendo maior 
conhecimento e despertar o 
senso de respeito ao próximo, 
perceber as possibilidades 
existentes para todos.

O CAD iniciou esse projeto 
piloto ao lado da Secretaria 
da Educação de Rio Preto e 

a escola Ezequiel Ramos foi 
escolhida e durante esse ano 
foram trabalhados diversos 
valores, tendo como temática 
central a criatividade.

“Para trabalhar com essa 
habilidade iniciamos exerci-
tando a memória com objetivo 
de lembrar todas as outras 
habilidades desenvolvidas até 
o momento e de que forma 
foram trabalhadas nas aulas. 
Os alunos estavam com a 
memória afiada e chegamos 
a seguinte lista: atenção e 
respeito; autocontrole e ho-
nestidade; trabalho em equipe; 
liderança e empatia; liberdade 
e responsabilidade; paciência 
e persistência e resiliência”, 
conta Paulo Jatobá, do CAD.

E para estimular a cria-
tividade foi proposta uma 
atividade artística, onde as 
crianças deveriam desenhar, 
com total liberdade de criação, 
algo relacionado com uma das 
habilidades trabalhadas até o 
momento. E para a próxima 
semana elas devem entregar 

suas criações e, a partir dessas 
produções, vamos organizar 
uma grande surpresa.

“Elas vão gostar da novida-
de. O projeto nesse ano foi um 
sucesso. Precisamos cada dia 
mais ter uma sociedade mais 
inclusiva. É importante que 
se ensinem lições de respeito 
e empatia aos jovens ainda no 
ambiente escolar. Uma das 
ferramentas mais eficientes 
para isso é, sem dúvidas, o 
esporte através de atividade 
física. Incentivar a prática da 
atividade física pelas crianças 
com ou sem deficiência, pois 
isso aumenta a autoestima e 
a sociabilização, realizando a 
“Inclusão Inversa”, oportu-
nizando o conhecimento das 
crianças “sem deficiência” 
vivenciarem na pratica as ati-
vidades e valores. Ela passa a 
acreditar mais em si mesma, o 
que contribui, inclusive, com 
o processo de aprendizagem, 
porque ela enxerga suas capa-
cidades e se valoriza”, afirmou 
Jatobá.

Vários alunos da escola Ezequiel Ramos visitarão as instalações do Clube Amigos dos Deficientes (CAD)

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br
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ENTRETENIMENTO/ESPORTE

São 67 montagens conse-
cutivas e o grupo de teatro de 
maior longevidade no Brasil

O Grupo Teatral Rio-pre-
tense Nelson Castro (GTR) 
comemora os seus 68 anos de 
existência com o 3º ArtEmCasa 
Festival – Edição “Pratas da 
Casa” com apresentações musi-
cais de Renato Thomazella, Alê 
Borges e Duo Racional e uma 
Roda de Samba.

A programação musical 
termina com Soledad e Cris 
Duarte nesta quarta-feira (30) 
e quinta-feira (1) com Adriano 
Amendola e The Fumados. 
Além das atrações musicais, 
teremos também apresenta-
ções de esquetes do Grupo GTR 
e depoimentos com antigos/
atuais atores do Grupo.

A abertura do local será às 
19h30 e o evento conta com um 
bar local que estará servindo 
espetos e bebidas. A entrada 
é solidária (1kg de alimento), 
onde serão arrecadados alimen-
tos não perecíveis para doação.

O GTR
O Grupo de Teatro Rio-pre-

tense Nelson Castro completou 
68 anos de fundação dia 1º de 
setembro, montou 67 peças, 
conta cerca de mil atores nesses 

Grupo teatro rio-pretense Nelson 
Castro comemora 68 anos de vida
Grupo Teatro Rio-pre-
tense Nelson Castro 
canta para comemorar 
68 anos de vida

anos todos e é a Companhia 
mais antiga estreando espetá-
culos no território brasileiro 
ano após ano. Fundado em 
1954 por um grupo de jovens, 
no Senac, estreou no Cine Rio 
Preto, com os espetáculos Um 
Cravo na Lapela e Bicho do 

Mato.
Nesses 68 anos de existên-

cia, coleciona muitas histórias. 
Nasceu Grupo Dramático Ro-
berto Vidigal. Os jovens procu-
raram o professor de matemáti-
ca, especialista em arte, Nelson 
Castro. Ele assume. Alguns dos 

atores fizeram sucesso em Rio 
Preto. Outros, no país. Ewer-
ton de Castro (ator), Roberto 
Toledo (radialista), Antônio 
Carlos Botas (radialista), Cezar 
Muanis (jornalista), Amaury 
Jr. (apresentador) e Eribelto 
Manoel Reino, Laerte Cunha, 

Osmar Cardin, Marco Rillo, por 
exemplo.

O Prof. Nelson Castro foi 
um fomentador e incentiva-
dor cultural durante toda sua 
vida, fundando em Rio Preto, 
em 1967, o primeiro teatro de 
Bolso, com capacidade para 80 

O Grupo Teatral Rio-pretense Nelson Castro (GTR) comemora os seus 68 anos com o 3º ArtEmCasa Festival – Edição “Pratas da Casa”
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CULTURA

lugares. De junho de 1982 a ja-
neiro de 1983 foi secretário de 
Cultura de Rio Preto. Em 1994, 
inaugurou o Teatro Indepen-
dente “Prof. Nelson Castro”, 
com 200 lugares, construído 
com recursos próprios ao longo 
de seis anos. Em 1996 o Anfite-
atro recebeu o nome dele.

Teatro próprio
Após o falecimento do Prof. 

Nelson Castro, a Prefeitura 
Municipal adquiriu o Teatro 
Independente Nelson Castro, 
em 2006, mantendo o nome. 
Com a venda do espaço, o GTR 
decidiu construir um segundo 
teatro próprio. O Teatro GTR, 
em parceria com o Centro So-
cial Estoril, passando a partir 
de 2006, sede do Grupo e es-
paço cultural à comunidade do 
bairro Estoril e dos 17 bairros 
circunvizinhos.

Mesmo com a pandemia, 
o GTR não parou. Manoel 
Neves, atual presidente, ator 
e diretor do grupo, disse que 
“mesmo que timidamente 
nos reinventamos, gravando 
uma live em homenagem ao 
Prof. Nelson, Um Pod Cast 
contando um pouco a histó-
ria do grupo (https://youtu.
be/-QLFrZr9hhQ), e produ-
zimos uma LIVE “LUAR DO 
SERTÃO” com o GRUPO PI-
RILUMES (https://youtu.be/
LpROdhWPq3w) e o Projeto 
“uma casa cheia de KKK” fa-
lando um pouco da história 
do grupo e do prof. Nelson 
Castro (https://youtube.com/
watch?v=Ylr5bxeFyvc&featu-
re=share).

Arquivo PESSOAL

Pedro Zacchi

Divulgação


