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NO POUPATEMPO

Mutirão hoje quer renovar CNH’s 
vencidas de 3.527 rio-pretenses

Motoristas que estão com 
as CNHs vencidas entre ja-
neiro e abril de 2021 devem 
regularizar o documento. 
Para agilizar o atendimento, 

o Poupatempo promoverá 
neste sábado, 3 de dezem-
bro, o último mutirão do 
ano. Os mutirões mensais 
realizados pelo Contran 

em parceria com o Detran.
SP  têm tido ótimos resulta-
dos. Desde que as medidas 
restritivas em virtude da 
pandemia foram abranda-

IMPOSTOS

Receita 
arrecada 3,8% 
mais na região 
até outubro
A Delegacia da Receita Fe-
deral de Rio Preto arrecadou 
entre janeiro e outubro de 
2022 R$ 7,42 bilhões. Ape-
nas em outubro, foram R$ 
833 milhões. Em 2021, nos 
dez primeiros meses do ano 
foram R$ 6,73 bilhões e em 
outubro do ano passado, R$ 
517 milhões. Na comparação 
a arrecadação cresceu 3,81%, 
CIDADES Pág.5

TRAGÉDIA

Bebê morre no 
hospital após 
após ser vítima 
de afogamento
CIDADES  Pág.4

Segundo Júlio César Grochovski, presidente do sindica-
to, há aproximadamente 20 dias, na agência do BB (Banco 
do Brasil) da rua Campos Sales. o sistema de ar-condi-
cionado parou de funcionar, após o furto da fiação e o 
problema ainda não foi solucionado. 
CIDADES  Pág.5

Brasil perde e AGORA PEGA A COREIA
O Brasil acabou superado por 1 a 0, na tarde desta sexta-feira (2) no Estádio de Lusail, 
pela terceira rodada do Grupo G da Copa do Catar. Porém, mesmo com este revés a 
seleção brasileira garantiu a liderança da chave e medirá forças com a Coreia do Sul 
nas oitavas de final.  ESPORTES  Pág.B6 Ar-condicionado quebra 

e bancários protestam

COPA DO MUNDO

Neste sábado, 3 de dezembro, 
será o último mutirão do Poupa-
tempo para motoristas com as 
habilitações vencidas

Lucas Figueiredo/CBF DIREITO

Alunos 
participam de 
júri simulado 
em faculdade
Estudantes do 3º Ano do En-
sino Médio da Escola Estadu-
al Monsenhor Gonçalves, um 
dos centros de ensino mais 
tradicionais de Rio Preto, 
com 93 anos de existência, se 
transformaram em jurados 
de um simulado na manhã 
desta sexta-feira, 2. A inicia-
tiva teve o suporte do curso 
de Direito da Unilago.
CIDADES Pág.5

das em novembro de 2021, 
foram 24 ações, com mais 
de 50 mil atendimentos 
realizados.
 CIDADES  Pág.5

Associação reclama de UBS sem atender há 3 anos
O presidente do Fórum das Associações de Bairros de Rio Preto, Ezequiel Luiz Gabriel, reclama que a Prefeitura inau-
gurou a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Fraternidade 1, 2 e 3 há 3 anos, mas o prédio permaneceu fechado 
e ela nunca atendeu a um único paciente. Ezequiel diz que os 3 bairros e novos loteamentos no entorno deixam a 
região com aproximadamente 8 mil pessoas.  POLÍTICA Pág.3

Pauléra ganha força para ser próximo presidente
Durante os últimos 3 meses, o nome de dois concorrentes avança. Paulo Pauléra (PP), que já foi presidente duas vezes, 
e Jorge Menezes (PSD), que ocupou o cargo em mandato de dois anos. No entanto, na última quinta-feira (1), Jorge 
Menezes declarou que não é candidato e que vai votar em Paulo Pauléra (PP). A eleição para escolher o presidente 
está marcada inicialmente, para o dia 6 de dezembro.  POLÍTICA Pág.3

CÂMARA

FRATERNIDADE

POLÍCIA

Mulher 
paga falso 
advogado e 
perde R$ 9mil
CIDADES Pág.4

SINDICATO

ATLETA CAD 
RIO-PRETENSE
A atleta Mônica Andrade, do CAD/
SMEL/VETNIL/LPIE, de Rio Preto, 
disputa no hoje (03) a última etapa 
do Meeting Paralímpico Loterias 
Caixa de 2022, no Centro de Treina-
mento Paralímpico, em São Paulo. 
ESPORTES  Pág.B6

Sérgio SAMPAIO

Divulgação
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Milhares de pessoas no 
Brasil, segundo o IBGE, têm 
algum tipo de deficiência. São 
pessoas que apresentam algu-
ma limitação a médio ou longo 
prazo, seja ela de natureza 
mental, física, intelectual ou 
sensorial, e que podem estar 
sujeitas a inúmeras formas 
de preconceito e/ou discrimi-
nação, inclusive por falta de 
equidade. 

Muito se fala sobre pre-
conceito, que significa pré-jul-
gamento a respeito de algo/
alguém, e sobre discriminação, 
que é o ato de pôr à parte e/
ou isolar o outro, mas pouco 
se aborda o tema capacitismo.

Afinal, o que
é capacitismo?

É o preconceito ou a discri-
minação contra pessoas com 
deficiência, expressado por 
crenças, palavras e ações que 
subestimam a individualidade, 
as capacidades e aptidões que a 
pessoa possui ou não devido à 
deficiência. São expressões ou 
atitudes, ainda que impercep-
tíveis, que se enquadram no 
termo capacitismo. 

Observa-se, por meio de 
muita luta, que essa estrutura 
social que estigmatiza a pessoa 
com deficiência como alguém 
incapaz já passou por diversas 
evoluções, mas há muito a se 
conquistar para que o “capaz” 
não seja somente aquele que 
não evidencia suas limitações, 
ou seja, o suposto “perfeito” e 
“normal”. Ninguém é perfei-
to, todos têm a sua limitação 
e, de alguma maneira, busca 

ARTIGO

Capacitismo: ver
além da deficiência
Kelli Aparecida da Silva o suposto “perfeito” e “normal”. Ninguém 

é perfeito, todos têm a sua limitação e, 
de alguma maneira, busca superar
enquanto aprende a se colocar no
mundo sem o fardo do julgamento alheio

superar enquanto aprende a se 
colocar no mundo sem o fardo 
do julgamento alheio. 

Abordar temas sobre capa-
citismo é despertar a sociedade 
para refletir sobre o mundo 
que a cerca, principalmente, 
através de suas expressões e 
atitudes no cotidiano, que, por 
muitas vezes, desqualificam 
o ser humano em razão de 
suas características e, conse-
quentemente, podem gerar 
um adoecimento emocional 
irreversível. 

Quando a intenção e ati-
tude do ser humano não está 
baseada na crueldade, os da-
nos emocionais podem ser 
evitados, e o melhor caminho 
é trazer à luz quais expressões 
e atitudes que devem ser re-
pensadas, modificadas ou ajus-
tadas. Pois, ainda é possível 
acreditar que a sociedade falha 
por falta de conhecimento. 

No dia a dia, entre tantas 
frases enraizadas e conside-
radas comuns, quem nunca 
justificou um comportamento 
inadequado ou impulsivo ao 
alegar estar “cego de raiva” 
ou não foi exortado de que 
“desculpa de aleijado é mule-
ta”? Num primeiro momento, 
por serem aparentemente 
inofensivas, frases como essas 
podem ser interpretadas com 
naturalidade por aqueles que 
a praticam, mas, para aqueles 
que possuem tais caracterís-
ticas, são frases opressoras, 
pois cada uma delas denotam 
uma correção, uma justifica-
tiva para um erro, ou falha 
utilizando as condições de uma 
deficiência a uma comparação 
pejorativa.

Além das expressões, o ca-
pacitismo pode se manifestar 
também por atitudes como: 
tomar a iniciativa de ajudar 
quando não há um pedido, 

pois quem deve determinar 
se precisa ou não de ajuda é 
o próprio indivíduo; falar ou 
ter atitudes que transmitem 
excesso de proteção e, muitas 
vezes, infantilizadas; admirar 
ou ficar perplexo porque uma 
pessoa com deficiência con-
seguiu graduar, trabalhar ou 
casar-se. São realizações que 
qualquer outra pessoa pode 
fazer, não é algo surreal.

Essas expressões e atitudes 
capacitistas, às vezes, não tem 
a intenção preconceituosa ou 
discriminatória, uma vez que 
observa-se uma consciência 
empática. Porém, é necessário 
também educarmos a forma 
como nos portamos, com ges-
tos, palavras, e expressões, 
diante daqueles que possuem 
alguma deficiência, para que 
sejamos respeitosos e inclu-
sivos.  

O caminho para construir 
uma sociedade anticapacitis-
ta é, sem dúvida, promover 
conhecimento, para evitar 
falhas. Caminho esse que deve 
iniciar no âmbito familiar e se 
estender aos demais vínculos 
sociais, como escola, igreja, 
trabalho, entre outros espaços.  

Falar sobre capacitismo é 
dar voz e visibilidade às pes-
soas que podem realizar tudo 
o que desejam, apenas de ma-
neira diferente, conforme suas 
particularidades e individua-
lidade, sem a necessidade de 
provar ou impressionar sobre 
o quanto é capaz. É lutar para 
que a deficiência nunca esteja 
à frente da pessoa!

* Kelli Aparecida da 
Silva Pontes é psicóloga 
e pós-graduada em saúde 
mental. Atua como psi-
cóloga clínica e organiza-
cional na Fundação João 
Paulo II.

Técnico Tite, sobre a derrota de 
1 a 0 do Brasil para Camarões

“

“
A mulher, o lado mais 

formoso da humanidade, 
singulariza o alicerce de to-
das as grandes realizações. 
Aquilo que fisicamente nos 
constitui é gerado em seu 
ventre. Componentes do 
gênero feminino se tradu-
zem em elemento prepon-
derante para a sobrevivên-
cia das boas causas. Organi-
zações estáveis contam com 
mulheres estáveis. O meu 
fito aqui é ressaltar quanto 
é primacial para a evolução 
humana e a segurança do 
mundo a missão da mulher. 
Nossos primeiros passos 
no desenvolvimento da 
cidadania são por ela guia-
dos, ao nos conduzir pelas 
mãos. A estabilidade do 
mundo começa no coração 
da criança. Por isso, na 
LBV vanguardeiramente 
aplicamos, há tantos anos, 
a Pedagogia do Afeto e a 
Pedagogia do Cidadão Ecu-
mênico.

Um exemplo heroico de 
mulher integrada em Deus 
provém de Maria Santíssi-
ma, a Mãe de Jesus! Leiam 
esta descrição do Espírito 
Irmão Flexa Dourada, pela 
psicofonia do Sensitivo 
Cristão do Novo Manda-
mento Chico Periotto, em 
1o de setembro de 2018, na 
cidade do Rio de Janeiro, 
Brasil:

Que mulher
forte, hein?!

Que mulher forte! Não 
vejam Maria como uma 
mulher estática, jamais. O 
Irmão de Paiva sabe bem 
disso. Fez as músicas da 
“Ave, Maria!”, dedicando ao 
coração dela. É uma mulher 
altamente combativa. Tem 
na Alma tudo de que pre-
cisa para ajudar as regiões 
mais baixas, os umbrais. 
E ela comanda Espíritos 
fortes!

Quando dizemos que ela 
é protetora dos que sofrem, 
isso é a plena realidade. Ela 
é a protetora que representa 
o Cristo nessas horas de 
dificuldade do Espírito. 
O Espírito está caído na-
quelas regiões dos vales 
dos suicidas, dos vales dos 
homicidas, no Mundo Es-
piritual, e ela está lá, com a 
sua tropa toda, espalhando 
Luz, tentando recuperar as 
Almas. E consegue! Conse-
gue recuperar muita gente, 
muitos Espíritos, porque o 
arrependimento também 
existe.

Não que Deus vá aliviar 
a prova, porque, se a pessoa 
errou, vai pagar. Para isso, 
Ele estabelece essas regiões, 
mas há um momento em 
que aparece o caminho para 
a Luz, o Espírito não vai 
ficar eternamente naquele 
fogo devastador. É só ler 
os livros espirituais aí para 
ver como essas regiões são 
importantes no resgate dos 
erros. E quantos Espíritos 
vão subir, vão se elevar!

*José de Paiva Netto 
― Jornalista, radialista 
e escritor.

paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.
com

A mulher, a criança e a 
estabilidade do mundo

Neymar,  sofreu uma entorse 
de tornozelo  direito. Quando 

ele poderá voltar a jogar ? 
Esta lesão ocorreu no 

Neymar devido a um trauma 
direto no tornozelo e fez uma 
inversão, que é o principal 
mecanismo de lesão liga-
mentar. Afetando o com-
plexo lateral do tornozelo, 
tanto o talo fibular anterior, 
quanto o calcâneo fibular. 
São os dois ligamentos mais 
afetados em torção de torno-
zelo. As  primeiras 24 horas 
são as mais importantes 
para o prognóstico da lesão. 

A volta de Neymar em 
campo dependerá da evolu-
ção da lesão que implica não 
só em cuidados Medicos e 
fisioterapêuticos mas tam-
bém dos nutricionais  e não 
podemos esquecer da mente 
relaxada sem estresse, este 
último para um atleta de alta 
performance  é quase im-
possível. Quanto maior for 
o incentivo anti inflamatório 
natural para o metabolismo, 
maior será o estímulo físico 
para reparação dos tecidos 
e condições de retorno às 
atividades. 

A expectativa de todo 
brasileiro é que o atacante 
tenha condições de retornar 
para as oitavas de final.

Os sintomas
do entorse

de Tornozelo:
O quadro clínico encon-

trado no jogador foi de dor, 
com edema localizado na 
face ântero-lateral do torno-
zelo, equimose e dificuldade 
para deambular. Quanto 
mais grave a lesão, mais 
evidentes ficam os sinais e 
sintomas. A associação des-
tes sintomas com o teste da 
gaveta anterior positivo per-
mite caracterizar uma lesão 
grau 3 em 96% dos casos.

O entorse que acometeu 
Neymar, segundo médico 
da seleção Rodrigo Lasmar 
foi grau 3 e identificado um 
edema ósseo na perna do 
jogador. Sabemos que neste 
caso foi em inversão, pois o 
pé do jogador estava virado 
para dentro.

Este tipo de lesão leva 

de seis a 12 semanas para 
reabilitação completa, Po-
rém, os atletas possuem uma 
ansiedade, uma cobrança  é 
uma resistência a dor tão 
grande que geralmente con-
seguem acelerar o processo 
de retorno.

Conduta da
fisioterapia 

A fisioterapia de Neymar 
foi baseadq em crioterapia  
tecnológica que resfria so-
mente o local da dor, sem 
o desconforto do gelo no 
saquinho ou na bolsa que 
esquenta rápido e de sessões 
convencionais de fisiotera-
pia,  uso de correntes eletei-
cas para estímulo muscular. 
O jogador  fez uso de uma 
moderna bota ortopédica em 
seu tornozelo com o conceito 
de “Cryo Sport” da Avanutri, 
que aposta junção da criote-
rapia com compressotera-
pia.Nesta segunda fase está 
praticando hidroterapia que 
nos dá um sinal positivo de 
reabilitação.

Se Neymar fosse meu pa-
ciente, a primeira coisa que 
eu faria seria  estabilizar o pé  
ainda em campo e não deixá-
-lo pisar no chão como fez.

A fisioterapia possue 
recursos incríveis que po-
dem acelerar o processo de 
regeneração rapidamente 
como o laser, o ultrassom 
terapêutico, ozonioterapia  
e em segundo momento a 
hidroterapia que o  Neymar 
já está praticando e claro que-
ria uma bota “crio sport” da 
Avanutri  com alta tecnologia 
para meu paciente, pois mis-
turar gelo com compressão é 
tudo que o corpo precisa para 
eliminar a inflamação rápido!

*Dra Silvia Batista, 
mestre internacional, fi-
sioterapeuta, prof de edu-
cação física, empresaria 
da saúde.Gestora do pro-
jeto Escola da vida natu-
ral e massagem  3D Nano  
Contato: silviafisiote-
r a p i a @ i c l o u d . c o m 
11970373118

SAÚDE FISIO

DRA. SILVIA 
BATISTA
fisioterapiasilvia@icloud.com

Paiva Netto

   Tem que sentir quan-
do se perde, pois faz parte 
da vida. Porém, o futebol e 
a competição te proporcio-
nam, até por termos venci-
do dois jogos, uma segun-
da chance. Mas temos que 
ficar sentidos até a tarde 
de amanhã, quando iniciar-
mos a preparação
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Política País pobre
O Brasil bateu o recorde de pessoas 
em situação de pobreza em 2021. Ao 
todo, uma em cada três pessoas 

Eu mando
O ministro da economia terá a autono-
mia necessária, mas é preciso lembrar 
que eu foi o eleito, diz Lula

O presidente do Fórum das 
Associações de Bairros de Rio 
Preto, Ezequiel Luiz Gabriel, 
denuncia que a Prefeitura 
inaugurou a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do bairro Frater-
nidade 1, 2 e 3 há 3 anos, mas o 
prédio permaneceu fechado e 
ela nunca atendeu a um único 
paciente. 

Os moradores são obri-
gados a se dirigir às UBSs da 
Vila Toninho ou de Engenheiro 
Schmitt. Ezequiel diz que os 3 
bairros e novos loteamentos 
no entorno deixam a região 
com aproximadamente 8 mil 
pessoas. Ele também preside 
a Associação do Bairro Fra-
ternidade. 

Afirma que a Secretaria de 
Saúde alegou ao longo dos úl-
timos dois anos que a UBS não 
podia fazer os atendimentos 
porque o pessoal estava todo 
voltado para a pandemia. 
Após a pandemia, a Prefeitura 
faz, segundo ele, um convênio 
com a Funfarme e o prédio 
começou a receber pacientes 
do Hospital de Base. 

Mas portas aos moradores 
continuam fechadas. A Se-
cretaria de Saúde confirma o 
convênio com a Funfarme e diz 
que é para receber pacientes da 

Associação diz que UBS inaugurada 
há 3 anos nunca atendeu ninguém

FRATERNIDADE

enfermaria. Ele foi prorrogado 
até 31 de dezembro. 

Por outro lado, a Funfarme 
diz que os pacientes são da Pre-
feitura e ela apenas presta um 
serviço no local. (Nota abaixo). 

A Secretaria de Saúde in-
forma que a Unidade Básica 
vai entrar em funcionamento 
no primeiro semestre de 2023. 
“Após essa data (31 de dezem-
bro), a unidade será desativa-
da para dar lugar à unidade 
de saúde, com previsão de 
início no primeiro semestre 
de 2023, após conclusão de 

trâmites legais para aquisição 
de mobiliário e contratação” 
de pessoal, diz nota da asses-
soria de imprensa. No entanto, 
Ezequiel diz que a informação 
da licitação para a UBS está 
prometida há um ano. A Secre-
taria também teria dito que o 
pessoal já está acertado. 

Ele explica que no começo, 
o bairro tinha entre 2,5 mil a 3 
mil pessoas. Hoje, são aproxi-
madamente 8 mil e a estrutura 
permanece a mesma. 

Entre os problemas mais 
graves, está a falta de uma 

escola e a expansão do serviço 
de creche. “O prédio da creche 
é o mesmo de quando o bairro 
nasceu, diz. Existem multas 
mães na fila de espera por 
uma vaga. Ouro serviço que 
não aumentou, foi o de trans-
porte coletivo. “É o mesmo do 
começo do bairro e eles vivem 
lotados”, afirma. 

Iluminação 
Outro pedido que jamais 

foi atendido é a iluminação da 
quadra de esporte, ao lado da 
praça. Lembra que 90% dos 

Saúde diz que após o 
fim do contrato com 
a Funfarme vai licitar 
equipamentos e mó-
veis e a UBS

Associação diz que UBS do Fraternidade inaugurada há 3 anos nunca atendeu ninguém

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

moradores não ficam em casa 
durante o dia, porque traba-
lham e usam a quadra e outros 
equipamentos à noite, quando 
retornam. No entanto, não há 
iluminação para a prática de 
esporte e a Secretaria, após ser 
acionada, não ilumina o local. 

Secretaria 
A Secretaria de Saúde in-

forma que o contrato da pasta 
com o Hospital de Base para os 
leitos de enfermaria do serviço 
foi prorrogado até o dia 30 de 
dezembro. Após essa data, a 
unidade será desativada para 
dar lugar à unidade de saúde, 
com previsão de início no pri-
meiro semestre de 2023, após 
conclusão de trâmites legais 
para aquisição de mobiliário 
e contratação de Recursos 
Humanos. 

Assessoria 
A assessoria de imprensa 

da Prefeitura não retornou 
com as respostas sobre a alta 
de escola, creche e iluminação. 

HB solta nota
Em nota, a Funfarme nega 

que os pacientes são do HB. 
Diz o documento: “Os leitos 
não são do HB, mas sim da 
Prefeitura. A Fundação Facul-
dade Regional de Medicina de 
Rio Preto (Funfarme) presta 
um serviço para a Prefeitura 
de Rio Preto por meio de um 
contrato. A regulação para 
a referida unidade é toda a 
cargo da Secretaria de Saúde, 
portanto o perfil dos pacientes 
somente pode ser respondido 
pela Prefeitura.”

Pauléra ganha força para a disputa 
de presidente da Câmara em 2023

O próximo presidente da 
Câmara de Rio Preto a partir 
de 1º de janeiro de 2023 deverá 
ser Paulo Pauléra (PP). A elei-
ção para escolher o presidente 
está marcada inicialmente, 
para o dia 6 de dezembro. No 
entanto, caso a seleção brasi-
leira avance para a próxima 
fase na Copa do Mundo, ela 
poderá ser remarcada. O jogo 
começa às 12h. 

Durante os últimos 3 me-
ses, o nome de dois concor-
rentes avança. Paulo Pauléra 
(PP), que já foi presidente duas 
vezes, e Jorge Menezes (PSD), 
que ocupou o cargo em manda-
to de dois anos. No entanto, na 
última quinta-feira (1), Jorge 
Menezes declarou que não é 
candidato e que vai votar em 
Paulo Pauléra (PP). Os dois 
vereadores fazem parte da base 
do prefeito. 

Nessa eleição, a base do 
prefeito deve ficar unida, para 
garantir assumir a direção 
da Casa. Na eleição passada, 
com a base dividida, venceu a 
eleição o opositor ao prefeito, 
Pedro Roberto Gomes (Patrio-
ta). Sem articulação do grupo 
ligado a Edinho, a oposição 
conseguiu reverter votos e 
eleger seu candidato. 

O grupo de oposição tinha 
Renato Pupo (PSDB) e Robson 
Ricci (Republicanos). Durante 
o processo dos últimos dois 
anos, Ricci e Pupo passaram 
a votar com a base do prefei-
to e a oposição ficou restrita 
ao vereador João Paulo Rillo 

PODER LEGISLATIVO

(Psol) e, eventualmente, Pedro 
Roberto. Após ver decisões 
importantes tomadas pela 
direção opositora, a base do 
prefeito passou a entender a 
importância de votar fechado. 

Em janeiro de 2021, um dos 
emedebistas mais fieis, Jean 
Charles Serbeto (MDB), votou 
na oposição, contra Paulo Pau-
léra, e ela venceu por 8 a 7. Os 
votos de Jean, Robson Ricci e 
Renato Pupo definiram a vitó-
ria de Pedro Roberto. 

A base do prefeito, recom-
posta, vence todas as votações. 
No entanto, decisões impor-
tantes sobre quais projetos 
priorizar ou postergar, e outras 
ações na Câmara, dependem 
apenas da Mesa Diretora. 
Nesses momentos, a base sente 
falta do comando da Casa. 

Karina 
Uma vereadora que mos-

trou, ao longo dos últimos dois 
anos, ser extremamente capaz 
de dirigir a Casa e as sessões é 
Karina Carolina (Republica-
nos). Ela tambémf az parte da 
base do prefeito e raramente 
vota com a oposição. Mas suas 
articulações para concorrer 
e assumir a presidência, não 
avançaram. 

Pauléra 
Pauléra se nega a tratar do 

assunto. Diz que sabe que ou-
tros vereadores falam que ele 
deve ser o candidato do grupo, 
mas diz que não corre atrás e 
não se articula para reassumir 
o cargo. Na verdade, as nego-
ciações são fortes e o vereador 
também faz parte delas. Outro 

dado que conta um ponto para 
Pauléra, é que ele é homem de 
confiança do prefeito Edinho 
Araújo e próximo ao secretá-
rio de Governo Jair Moretti 
(MDB). 

Segundo contas prelimi-
nares, até aqui Paulo Pauléra 
conta com 13 votos. Os outros 
4 são incógnitas. João Paulo 
Rillo (Psol) descarta votar 
apenas no vereador Cabo Júlio 
(PSD) e no vereador de ex-
trema-direita, Odélio Chaves 
(PP). Com posições bastante 
distantes das de Paulo Pauléra, 
João Paulo tem uma relação 
amistosa com o opositor. 

Edinho 
O prefeito Edinho Araújo,  

informou apenas que “esse 
assunto é do Legislativo.”

Após quedas,
Indústria 
cresce 0,3%, 
revela IBGE

A produção industrial 
brasileira teve ligeira alta 
de 0,3%, na passagem 
de setembro para outu-
bro, interrompendo dois 
meses consecutivos de 
queda, período no qual 
acumulou perda de 1,3%. 
Apenas sete dos 26 ramos 
industriais pesquisados 
tiveram expansão. 

Com o resultado, o 
setor encontra-se 2,1% 
abaixo do patamar pré-
-pandemia de covid-19 
(fevereiro de 2020) e 
18,4% abaixo do nível 
recorde alcançado pelo 
setor em maio de 2011. 

Os dados são da Pes-
quisa Industrial Mensal, 
divulgada hoje (2), no Rio 
de Janeiro, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

Em relação a outubro 
de 2021, a indústria re-
gistrou avanço de 1,7%. 
No ano (janeiro-outubro 
de 2022), ela  acumula 
queda de 0,8% e, em 12 
meses, recuo de 1,4%. 
Segundo o gerente da 
pesquisa, André Macedo, 
embora a produção in-
dustrial tenha mostrado 
alguma melhora no iní-
cio do ano, pois marcou 
resultados positivos por 
quatro meses em sequ-
ência.

Agência BRASIL

Pauléra ganha força para a disputa de presidente da Câmara em 2023

POLÍTICA&PODER
redacao@dhojeinterior.com.br

Boia 
Tudo o que o presidente 

eleito mais quer na vida, 
pode acontecer. O Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
deve julgar a ação que pode 
a ilegalidade do Orçamento 
Secreto. Lula é contra, mas 
não pode externar porque 
perde o apoio de Arthur 
Lira (PP), seu criador. O 
Orçamento secreto consu-
miu mais de R$ 50 bilhões 
distribuídos por Lira sem 
dar satisfação ou explicação 
a ninguém. Ele quer man-
ter e o presidente eleito, 
não quer, mas não pode 
ficar contra. Ele reza para 
que o Supremo acabe com 
a estrovenga e ele fique à 
vontade para negociar sem 
essa espada na cabeça. O 
STF estava segurando o jul-
gamento do processo, mas a 
presidente do Tribunal mi-
nistra Roda Weber, liberou 
para ser julgado. 

Caixa forte 
Após ser declarado 

aposentado como parla-
mentar pelo presidente da 
Câmara Federal, Arthur 
Lira (PP), o presidente 
Jair Bolsonaro (PL) terá 
três fontes de renda. A 
aposentadoria como Ca-
pitão reformado do Exér-
cito, a da Câmara Federal 
e o salário que o PL de 
Valdemar da Costa Neto 
lhe garantiu, como fun-
cionário do partido. Como 
parlamentar aposentado, 
serão R$ 30 mil. Outros 
R$ 12 mil como Capitão 
reformado e outros R$ 33 
mil como presidente de 
honra do PL. Um total de 
R$ 75 mil. A aposentado-
ria máxima paga elo INSS 
não passa de R$ 7 mil. 
Mas 90% recebe mesmo 
um salário mínimo.

Não sei, sabe
O presidente eleito, 

Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) estudou o Brasil nos 
últimos quatro anos e, 
mais cuidadosamente, 
desde janeiro quando de-
cidiu ser candidato à pre-
sidência. No entanto, foi 
apenas nesta sexta-feira 
(2) que ele descobriu que 
a situação do Brasil não é 
tão boa e que acredita que 
em 2023 não haverá cres-
cimento adequado ou sufi-
ciente. Mas voltou a dizer 
que as pessoas vão voltar a 
comer e perder o medo de 
andar na rua e ser atacado 
por um miliciano. 

Não para
É espantoso que a 

eleição ainda não acabou 
para um grande grupo de 
pessoas. A Universidade 
Federal do estado do Rio 
de Janeiro mostra em uma 
pesquisa que apenas em 
2022 já houve 529 ações 
violentas contra candida-
tos eleitos ou não, mesmo 
após a eleição. A partir de 
outubro, são 59 ameaças, 
19 agressões, 13 homicí-
dios, 10 atentados e dois 
sequestros de políticos 
ou devido à política. Os 
dados azem parte de um 
relatório que o Estadão 
recebe a cada três meses. 

Divulgação

Câmara Municipal

D
ivulgação
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CIDADES Em Rio Preto
Uma jovem, de 24 anos é a mais nova 
vítima do golpe do empréstimo on-line. 
Ela perdeu cerca de R$ 1,4 mil

Tragédia
O Corpo de Bombeiros do Paraná ter-
minou ontem o quarto dia de buscas 
após o deslizamento na BR-376

TRAGÉDIA

Bebê se afoga e morre no HCM 
após ter três paradas cardíacas

Uma menina, de um ano e 
cinco meses, morreu no Hos-
pital da Criança e Maternidade 
(HCM) de Rio Preto, às 21h54 
desta quinta-feira, 1, após 
sofrer três paradas cardior-
respiratórias. O bebê estava 
internado desde as 20h13 da 
véspera, após se afogar. 

Segundo o registro policial, 
logo após dar entrada no HCM 

Segundo o registro po-
licial, logo após dar en-
trada no HCM a pacien-
te foi levada à UTI

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

a paciente foi levada para a UTI 
pediátrica, onde teve a pri-
meira parada, prolongada por 
uma hora e meia, e precisou de 
drogas vasoativas “em doses 
máximas enquanto permane-
ceu naquele serviço”. 

Nesta quinta-feira, no pe-
ríodo noturno, a vítima teve 

mais duas paradas cardiorres-
piratórias com retorno após 
manobras de reanimação. 

Óbito
Ela apresentou um terceiro 

episódio de parada, sem re-
torno à circulação espontânea 
mesmo após 20 minutos de 

ressuscitação cardiopulmonar, 
e veio a óbito. 

Na delegacia de plantão, 
não foi localizado boletim 
de ocorrência sobre o afoga-
mento. O caso segue sendo 
investigado pela Polícia Civil 
rio-pretense como morte sus-
peita.

Na delegacia de 
plantão, não foi 
localizado boletim 
de ocorrência sobre 
o afogamento; caso 
segue como morte 
suspeita.

Prestador de 
serviço cai 
de telhado 
e morre

Um acidente de tra-
balho matou José Ro-
berto Pereira Nunes, de 
59 anos, na manhã desta 
quinta-feira, 1, no bairro 
São Deocleciano, na Re-
gião Leste de Rio Preto. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência re-
gistrado na Central de 
Flagrantes, a vítima foi 
contratada pelo dono de 
um serv festas para fazer 
reparo no telhado do es-
tabelecimento comercial. 

Enquanto estava fa-
zendo o serviço uma telha 
quebrou e Nunes caiu. O 
médico do GRAU (Grupo 
de Resgate e Atenção às 
Urgências e Emergên-
cias) constatou o óbito 
no local. 

No Plantão, o caso foi 
registrado como morte 
suspeita e segue sendo 
investigado pelo 3º DP.

Da REPORTAGEM

Motociclista bate na traseira de carro, 
tomba em rodovia e é intubado no HB

Um motociclista, de 23 
anos, foi socorrido em estado 
grave pelo resgate da con-
cessionária que administra 
a rodovia Washington Luís 
(SP-310), após bater a Honda 
CG 150 Titan na traseira de 
um Chevrolet Onix, na altura 
do quilômetro 444 mais 600 
metros, às 8h40 desta quin-
ta-feira, 1. 

De acordo com policiais 
militares rodoviários, a moto-
rista do carro, de 53 anos, que 
fez o teste do etilômetro que 
resultou negativo, disse que 

seguia no sentido Mirassol a 
Rio Preto, pela faixa de rola-
mento da esquerda, quando 
a moto colidiu na traseira de 
seu veículo e tombou na pista. 

Hospital
O piloto deu entrada no HB 

com convulsão e foi intubado. 
No Plantão Policial rio-pre-
tense, o acidente foi registrado 
como lesão corporal culposa 
na direção de veículo automo-
tor. Até o fechamento desta 
matéria, o estado de saúde não 
tinha sido atualizado.

TRÂNSITO

GOLPE

Mulher paga boleto para  
falso advogado de banco 
e perde R$ 9 mil

Um golpista, que se passou 
por advogado de um banco, 
enganou uma mulher, de 42 
anos, que pagou boleto de R$ 
9 mil acreditando que estava 
quitando a dívida de um carro 
que estava interessada em 
comprar. A vítima procurou 
a Central de Flagrantes de 
Rio Preto, na manhã desta 
quinta-feira, 1, para registrar 
queixa de estelionato. O caso 
será investigado pela delegacia 
de polícia de Cedral. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a dona do automóvel 
é outra mulher que estava 
com o nome negativado pelo 
atraso em parcelas e propôs 
que a compradora pagasse o 
débito em troca de ficar com 
automóvel. 

Como o marginal tinha 
todas as informações sobre o 
contrato, dados pessoais da 

devedora e número de parcelas 
pendentes, a vítima acreditou 
que falava com o advogado da 
instituição financeira e quitou 
o boleto no dia 25 de novem-
bro. Ao procurar uma agência 
bancária, um funcionário disse 
que ela havia caído num golpe. 
De acordo com o registro poli-
cial, o veículo, posteriormente, 
foi objeto de busca e apreensão 
judicial por atraso no paga-
mento do financiamento.

80 ANOS

Falso vendedor aplica 
golpe em aposentado

Um bandido, que se apre-
sentou como vendedor, aplicou 
um golpe de estelionato em 
um aposentado, de 80 anos, 
morador de uma chácara na 
Estância Santa Clara, em Rio 
Preto, por volta das 15 horas 
desta quinta-feira, 1.

 Na delegacia de plantão, o 
idoso contou que estava em sua 
casa quando o criminoso che-
gou e ofereceu vários produtos, 
inclusive uma máquina elétrica 

de cortar grama e árvore, por 
R$ 2 mil. 

Ao fazer o pagamento dos 
produtos, o idoso percebeu 
que o estelionatário tinha 
passado o cartão duas vezes na 
maquininha, colocando os va-
lores de R$ 1,2 mil e R$ 1,5 mil. 

Em seguida, o marginal en-
trou correndo em um veículo 
e fugiu. O caso segue sendo 
investigado pela Polícia Civil 
rio-pretense.

Motorista de APP tem celular furtado em corrida
Um motorista de aplicativo, 
de 50 anos, teve o celular fur-
tado durante corrida entre o 
Jardim Paraíso, em Rio Preto, 
e Cedral, na madrugada desta 
quinta-feira, 1, por um desco-

nhecido que pegou carona com 
o passageiro, de 23 anos. 
A vítima contou à Polícia Civil 
que ao chegar no local onde 
estava o jovem havia um outro 
homem acompanhando-o, o 

qual alegou que trabalhava em 
uma fábrica na cidade. 
Durante o percurso, o bandido, 
que era pardo, magro, aparen-
tava 30 anos e 1,75 m de altura, 
pediu para descer na rodovia  

nas imediações do município 
vizinho. O motorista seguiu 
o trajeto, descobrindo que o 
telefone, que estava no supor-
te da porta do seu lado, havia 
desaparecido.

Moradora no Jardim 
Bela Vista, em Rio Preto, 
uma idosa, de 70 anos, 
foi vítima do ‘golpe do 
empréstimo para parente’.
Na delegacia de plantão, 
no final da tarde desta 
quinta-feira, 1, ela disse 
aos policiais civis que na 
véspera recebeu uma men-
sagem, via WhatsApp, de 
um número desconhecido, 
mas com a foto de perfil 
da irmã. Durante conver-
sa o marginal solicitou 
uma ajuda financeira de 
R$ 2.890,00, mas como 
o limite não permitia a 
transferência de PIX im de 
R$ 1 mil.

Falsa irmã

Bebê morre no HCM após se afogar em psicina; polícia investiga como morte suspeita

Vítima foi socorrida e levada ao Hospital de Base
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Rescaldo
A Covid 19 ajudou 

o país a aumentar seus 
mortos em 2021. Entre 
todas as doenças e mor-
tes acidentais, morreram 
1.818 milhão de pesso-
as. O crescimento foi de 
16,8% em relação a 2020. 
No primeiro ano da pan-
demia (2020) já haviam 
morrido 1,557 pessoas. 
São 15,3% a mais do que 
em 2029. Para se ter uma 
exata noção da devastação 
que a Covid causou, basta 
ler os números entre 2010 
e 2020. Nesses dez anos, 
o crescimento de óbitos 
no país foi de 1,1% ao ano. 

Na cabeça
O presidente eleito, 

Luz Inácio Lula da Silva 
(PT) informou na manhã 
desta sexta-feira (2) após 
pressão dos jornalistas 
que só vai anunciar ou 
escolher o seu ministério 
após a sua diplomação. 
Inicialmente, ela está pre-
vista para o dia 12 de de-
zembro. Mas ele adiantou 
que tem na cabeça 80% 
dos nomes que deve anun-
ciar. O presidente eleito 
tem problemas para esco-
lher o Ministro da Defesa, 
da Economia e nomear os 
comandantes do Exército, 
da Aeronáutica e da Ma-
rinha. A informação foi 
dada no Centro Cultura do 
Banco do Brasil, em Bra-
sília, onde está instalado o 
grupo que faz a transição 
de governo.

O Alemão
A embaía alemã no 

Brasil confirmou em nota 
a vinda do presidente da 
Alemanha, Frank-Walter 
Steinmeier, na posse do 
presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, dia primeiro 
de janeiro do ano que vem. 
Segundo os analistas, a 
vinda de Frank-Walter, 
coloca um fim o isolamen-
to internacional do Brasil. 
O alemão deve manter 
conversas separadas com 
governadores de estados 
e anuncia uma viagem à 
Amazônia. A Alemanha 
é pivô central, ao lado da 
Noruega, para o restabe-
lecimento do programa 
de proteção da Amazônia, 
cortado após o presidente 
Jair Bolsonaro incentivar 
a ocupação da região.

ESCOLAS 
Após dois anos de pan-

demia, em 2021, um em 
cada quatro jovens bra-
sileiros de 15 a 29 anos, o 
equivalente a 25,8%, não 
estudava, nem estava ocu-
pado. Mais da metade - 
62,5% - é mulher. Os dados 
fazem parte da Síntese de 
Indicadores Sociais (SIS): 
uma análise das condi-
ções de vida da população 
brasileira 2022, divulgada 
nesta sexta-feira (2) pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
Segundo a publicação, por 
conta da falta de experiên-
cia, os jovens são os que 
enfrentam maior dificul-
dade tanto para ingressar 
quanto para permanecer 
no mercado de trabalho. 

COTIDIANO
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NO POUPATEMPO

Mutirão neste sábado 
espera renovar CNH’s 
de 3.527 rio-pretenses

Motoristas que estão com as 
CNHs vencidas entre janeiro e 
abril de 2021 devem regularizar 
o documento. Para agilizar o 
atendimento, o Poupatempo 
promoverá neste sábado, 3 de 
dezembro, o último mutirão 
do ano. 

Hoje será o último mu-
tirão do Poupatempo 
para motoristas com as 
habilitações vencidas

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Os mutirões mensais reali-
zados pelo Contran em parceria 
com o Detran.SP

Pós pandemia
Desde que as medidas res-

tritivas em virtude da pandemia 
foram abrandadas em novem-
bro de 2021, foram 24 ações, 
com mais de 50 mil atendimen-
tos realizados. 

Com os eventos do fim do 
ano, a procura pela renovação 
de CNH nos mutirões do Pou-
patempo vem crescendo desde 
julho. 

Segundo a assessoria de 

imprensa do Detran.SP  existem 
3.527 Carteiras Nacionais de 
Habilitação (CNHs) que preci-
sam ser renovadas em Rio Preto 
até o final deste mês.  Esses do-
cumentos estão vencidos desde 
março e abril deste ano, mas 
ainda não foram regularizados. 

É o caso do Professor Adi-
nan Pereira, que está com CNH 
vencida desde março. Segundo 
ele, o exame de vista já foi re-
alizado e agora irá finalizar o 
processo. “Fiquei com algumas 
dúvidas sobre as taxas mas já 
agendei para normalizar a si-
tuação”, contou. 

Balanço 
De acordo com o balanço do 

mês de novembro, a média de 
atendimentos foi 80% maior 
que na comparação com a mé-
dia geral dos 10 primeiros me-
ses do ano (janeiro a outubro). 
Neste mês, foram mais de 9 mil 
atendimentos/mês ante 5 mil 
da média geral. 

Para esta edição, foram 
disponibilizadas mais de 9,3 
mil vagas e o prazo final para 
realização do serviço é até o 
dia 31/12.

(Colaborou Daniela 
MANZANI)

Aumenta em 3,81% a arrecadação da 
da Receita Federal em Rio Preto

A Delegacia da Receita Fe-
deral de Rio Preto arrecadou 
entre janeiro e outubro de 
2022 R$ 7,42 bilhões. Apenas 
em outubro, foram R$ 833 
milhões. Em 2021, nos dez pri-
meiros meses do ano foram R$ 
6,73 bilhões e em outubro do 
ano passado, R$ 517 milhões. 
Na comparação entre os dois 
períodos, a arrecadação cres-
ceu 3,81%, medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA). 

No caso da delegacia lo-
cal, a tabela da Receita não 
distingue o volume fiscal e o 
previdenciário 

No estado 
Em todo o estado, as recei-

tas administradas pela Receita 
Federal atingiram, em outubro 
de 2022, a arrecadação de R$ 
81,84 bilhões em dez meses. 
Crescimento real (IPCA) de 
12,73% em relação a outubro 

de 2021. Nos dez meses do ano 
passado foram arrecadados R$ 
68,19 bilhões no estado. 

No estado, a Receita di-
ferencia os valores. Dos R$ 
81,84 bilhões, R$ 64,31 bilhões 
correspondem à arrecadação 
fazendária e R$ 17,53 bilhões, 
à arrecadação previdenciária. 
A arrecadação do estado res-

DELEGACIA REGIONAL

pondeu por 44,17% da arre-
cadação nacional de receitas 
administradas. 

No período acumulado de 
janeiro a outubro de 2022, a 
arrecadação no estado de São 
Paulo alcançou o valor de R$ 
755,01 bilhões. Um crescimen-
to 7,18%, medidos pelo IPCA, 
em relação ao mesmo período 

de 2021, quando foram arre-
cadados no estado R$ 640,35 
bilhões. 

Em outubro deste ano, em 
todo o País, foram arrecadados 
R$ 185,28 bilhões em recei-
tas, acréscimo real (IPCA) de 
7,39% em relação ao mesmo 
mês de 2021, quando foram ar-
recadados R$ 162,04 bilhões.

Bancários 
protestam 
por falta de 
ar-condicionado

O Sindicato dos Ban-
cários de Rio Preto e re-
gião fez um protesto na 
manhã desta sexta-feira, 
dia 2, em frente a agência 
do BB (Banco do Brasil) 
da rua Campos Sales. 

Segundo Júlio César 
Grochovski, presidente 
do sindicato, há apro-
ximadamente 20 dias o 
sistema de ar-condicio-
nado da agência parou de 
funcionar, após o furto da 
fiação e até a data atual o 
problema ainda não foi 
solucionado. 

O sindicalista descar-
tou que infelizmente on-
tem (1°) um funcionário 
passou mal e como o 
banco ainda não resolveu 
o problema da ventilação, 
eles decidiram fazer o 
protesto. 

“Queremos preservar 
a saúde dos funcionários 
e também dos clientes 
que vão a agência” finali-
zou Grochovski.

Sérgio SAMPAIO

Alunos viram ‘jurados’ com suporte de universitários
MONSENHOR GONÇALVES

Estudantes do 3º Ano do 
Ensino Médio da Escola Es-
tadual Monsenhor Gonçalves, 
um dos centros de ensino mais 
tradicionais de Rio Preto, com 
93 anos de existência, se trans-
formaram em jurados de um 
simulado na manhã desta sex-
ta-feira, 2. A iniciativa é inédita 
na instituição e teve o suporte 

de professores e universitários 
do curso de Direito da Unilago. 

Segundo o professor de So-
ciologia do Monsenhor, Álvaro 
Trigo Fernandes, a ideia da par-
ceria foi discutida entre as duas 
instituições em novembro, 
graças a uma feliz coincidência. 
“Um dos nossos ex-alunos, 
Michel Maldonato de Oliveira, 

atualmente cursa Direito na 
Unilago. 

Colocando o ‘papo em dia’, 
comentei com ele que sempre 
quis simular um Tribunal do 
Júri na escola para que os es-
tudantes tivessem uma noção 
melhor das competências do 
Poder Judiciário. Perguntei 
se ele conhecia alguém na fa-

culdade que pudesse ajudar, e 
prontamente ele colocou Car-
los e eu em contato para que 
o projeto fosse possibilitado”, 
explicou. 

Fernandes acrescentou 
que antes do júri também 
houve um bate-papo com os 
alunos para que pudessem 
ser preparados e “entrassem 

no espírito do simulado”. 
“A nossa diretora (Eugênia 
Aparecida Costa) foi uma 
grande entusiasta da ideia, 
porque entendeu ser muito 
importante para os nossos 
alunos vivenciarem uma expe-
riência que pode ajudar mui-
tos deles a trilharem ou não 
a carreira jurídica”, avaliou. 

Isenção para 
PcD vai até 
dia 30 de 
dezembro

A Secretaria da Fa-
zenda e Planejamento 
do Estado de São Paulo 
publicou a ampliação do 
prazo para protocolar 
no Sistema de Veículos 
(Sivei) o agendamento de 
perícia para a concessão 
de isenção de IPVA para 
pessoas com deficiência. 
Os proprietários de veí-
culos PCDs terão até 30 
de dezembro para incluir 
o protocolo no sistema. A 
medida atende o pedido 
do Instituto de Medicina 
Social e de Criminologia 
de São Paulo (Imesc), da 
Secretaria de Justiça, e 
da Secretaria da Pessoa 
com Deficiência para que 
haja tempo do sistema do 
Imesc absorver as deman-
das de agendamento dos 
exames periciais.

Mutirão neste sábado espera renovar CNH’s de 3.527 rio-pretenses; entre eles o Professor Adinan Pereira, que está com CNH vencida 

Delegacia da Receita Federal de Rio Preto reprsenta 72 cidades da região
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15 atrações
O maior evento univer-

sitário do noroeste pau-
lista, o Interfacu de Ve-
rão 2022, será realizado 
no sábado, 3, a partir das 
15h, no Hotel Michelange-
lo, e terá 15 atrações (Po-
cah, MC Pedrinho, GBR, 
Guuga, Sempre Bom, 
Rahd, Gui Scochi, Bola, 
T. Guimarães, Chapeleiro, 
K Franco, Sandeville, El 
Loko, Polly e R. Braga) 
em dois palcos temáti-
cos: Palco Praia e Ultra 
Tenda. A festa é open bar e 
os ingressos estão à venda 
no site Ingresso Live.

Jantar
‘Jantar Pra Seis’, cur-

ta-metragem escrito pela 
rio-pretense Isabela Lis-
boa, relata uma reunião de 
ex-namoradas que, para 
muitos, é algo imprová-
vel. Essa situação é o que 
Duda, uma jovem lésbica 
que coleciona términos, 
acredita ser fundamental 
para fazer sua próxima 
relação dar certo.

Por enquanto, ‘Jantar 
Pra Seis’ conta somente 
com apoios via financia-
mento coletivo, equipa-
mentos emprestados e o 
desejo de fazer acontecer. 
As gravações do curta es-
tão previstas para 2023.

O Educare
Educação Transfor-

madora reúne no dia 7, a 
partir das 19h, no clube 
Monte Líbano, em um 
mesmo palco, dois dos 
maiores palestrantes do 
Brasil: o professor e his-
toriador Leandro Karnal e 
o poeta e escritor Bráulio 
Bessa.

O evento contará ainda 
com atrações artísticas e 
musicais. Os convites do 
lote promocional custam 
R$ 279,90. A compra on-
-line deve ser feita pelo 
site www.expoeducare.
com.br/ingressos/.  

Youcom
Governador eleito por 

São Paulo. Tarcísio de 
Freitas (Republicanos), 
anunciou a criação de uma 
secretaria para gerenciar 
projetos de Concessão e 
Parcerias Público-Priva-
das. Ele também anunciou 
que vai criar a secretaria 
voltada para políticas para 
mulheres. Foi uma pro-
messa de campanha.

Ela será desmembrada 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Regional. O pri-
meiro secretário, será um 
técnico. A pasta voltada 
para as mulheres deverá 
ter a frente a deputada 
federal Rosana Valle (PL). 

ENTRETENIMENTO
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Sindalquim deve finalizar entregar 
de Kits Escolares nos próximos dias 

Os diretores do Sindalquim (Sindi-
cato dos Trabalhadores nas Indústrias 
da Fabricação do Álcool, Químicas e 
Farmacêuticas) vão visitar as usinas: 
Moreno (Monte Aprazível) e Coplasa 
(Planalto) pela primeira vez para a en-
trega dos Kits Escolares 2023.

Segundo João Pedro Alves Filho, 
presidente do sindicato, nestas duas 
unidades a safra terminou nesta se-
mana e com isso será feita a primeira 
visita para a entrega dos kits. Para os 
novos trabalhadores destas usinas que 
irão pegar o Kit pela primeira vez uma 
segunda visita será feita entre os dias 
12 e 13 de dezembro.

Alerta – O presidente alerta que os 

trabalhadores das usinas: Tereos 
(Tanabi), Itajobi (Elisiário) e Ma-
losso (Itápolis) receberão o últi-
mo ciclo de entregas a partir da 
próxima segunda-feira, dia 05.

Cerca de 6.500 Kits serão 
entregues para os trabalhadores 
das quatro categorias represen-
tadas pelo sindicato: Químicos, 
Reciclagem, Farmacêutico e 
Sucroalcooleiro.

Balanço - Ontem (02) os dire-
tores fizeram as segundas visitas 
nas usinas: Alcoeste (Fernandó-
polis), Cofco (Sebastianópolis do 
Sul), Tiete (Paraíso) e Nardini 
(Vista Alegre do Alto).

Campanha Salarial 
dos comerciários avança 
e deve ser concluída nos 
próximos dias

As negociações da campa-
nha salarial dos comerciários 
deste ano estão acontecendo 
com a realização de diversas 
conversas e reuniões do Sin-
comerciários (Sindicato dos 
Empregados no Comércio) 
de Rio Preto e região com o 
sindicato patronal nos últi-
mos meses. A data-base da 
categoria é 01º de setembro. 

Segundo Márcia Caldas, 
presidente do Sincomerci-
ários, a luta é para manter 
todos os direitos e benefí-
cios conquistados em anos 
anteriores e que constam na 
Convenção Coletiva da ca-
tegoria. “Nós temos tratado 
de feriados, de domingos 
(trabalhos nestes dias), en-

tão nós temos que ter muito 
cuidado nas negociações e é 
isso que está acontecendo. A 
gente entende que o traba-
lhador está ansioso, devido 
ao não repasse da inflação, 
que os 8,83 (por cento) que 
é o índice que já está deter-
minado (de reajuste). Mas 
explicar para o trabalhador 
que o retroativo é todo devido 
e será todo devido assim que 
fechar a convenção”, salien-
tou Márcia.

A sindicalista alerta os 
comerciários que esta semana 
encaminharam ao sindicato 
patronal algumas pondera-
ções e acredita que nos pró-
ximos dias a Convenção deste 
ano seja assinada.

CAMPANHA SALARIAL IV

Fechada Convenção Coletiva de Agências 
de Turismo deste ano

O SETH (Sindicato dos 
Empregados em Turismo 
e Hospitalidade) fechou a 
Convenção Coletiva do setor 
de Agências de Turismo, 
categoria essa com data base 
em 01º de novembro.

Segundo Sergio Paranhos, 
presidente do sindicato, as 
tratativas foram finalizadas 
a alguns dias e o reajuste 
acordado foi de 5,82%, no-
vos pisos de R$ 1.647,00 
(faxineiro, office boy, copei-
ras e recepcionistas) e R$ 
1.830,00 (demais funções).

Ele lembra que dentro 

desta categoria existe acorda-
do entre as partes o pagamen-
to de uma Comissão – ganhos 
estes que devem ser anotados 
junto com os demais venci-
mentos dos trabalhadores.

Prêmio de Perma-
nência – Outra conquista 
mantida na convenção atual 
diz respeito ao Prêmio Per-
manência onde a cada ano 
trabalhado o funcionado tem 
direito a receber R$ 38,10 
por ano –lembrando que o 
primeiro pagamento acontece 
após 3 anos de empresa no 
valor de R$ 114,30 – sendo 

que posteriormente a este 
período um novo valor deve 
ser acrescido.

O Tíquete Refeição fi-
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O Sindicato dos Frentistas de Rio 
Preto e região dá o pontapé inicial na 
campanha salarial 2023 na próxima 
terça-feira, dia 06, com a realização 
da assembleia para analise da pauta. 

A primeira chamada será às 
18h00 na sede do sindicato em Rio 
Preto, na Rua Eurides da Cruz, 164, 
Jardim Paraíso. Os frentistas têm 
como data base o dia 01º de março.

Segundo Antôni0 Marco dos 
Santos, presidente do sindicato, 
o pedido que faz parte da pauta 
que será discutida com a categoria 
na assembleia pede a reposição 
de 100% da inflação do período, 
um Tíquete Alimentação de R$ 
28,00 e a manutenção das demais 
cláusulas sociais da Convenção 
anterior. 

Frentistas têm assembleia 
na próxima terça

CAMPANHA SALARIAL 

Os trabalhadores irão 
poder debater a pauta 
que será encaminhada 
para o sindicato patronal 
no começo de 2023
Sérgio SAMPAIO 
amaralsampaio@hotmail.com

Horário 

18 horas

CAMPANHA SALARIAL III

SinSaúde fecha Convenção 
Coletiva com Sindhosfil

O SinSaúde (Sindicato dos 
Empregados na Saúde) de Rio Preto 
fechou a Convenção Coletivo com 
o Sindhosfil (Sindicato das Santas 
Casas de Misericórdia e Hospitais 
Filantrópicos de Ribeirão Preto e 
região) o acordo foi assinado pelas 
partes na última terça-feira, dia 29 
de novembro na cidade de Franca.

Segundo Reinaldo Dalur, pre-
sidente do sindicato, o reajuste 
acordado foi de 8%, sendo 4% re-
troativo ao mês de maio, data base 
da categoria e outros 4% a partir de 
01º de dezembro.

Outra conquista nestas tratati-

vas foi o aumento da base de cálculo 
do Adicional de Insalubridade que 
foi para R$ 1.284,00, a manutenção 
das duas folgas mensais para quem 
tem escala de 12X36, Adicional de 
100% para as horas extras, Adicional 
Noturno de 40% e outros.

“Diante das circunstâncias foi 
um fechamento positivo para o 
trabalhador, lembrando o traba-
lhador que ele também vai ter uma 
cesta natalina. Caso a Santa Casa  
ou Hospital Filantrópico não fizer 
o pagamento o trabalhador deve 
entrar em contato com o sindicato”, 
finalizou Dalur.

cou acordado em R$ 32,80 
por dia trabalhado.

“O que temos de no-
vidades para este ano é o 
Auxílio que é um plano de 
assistência para cuidado 
pessoal que consta vários 
itens que vai beneficiar os 
trabalhadores. Não terá 
custo nenhum para o traba-
lhador”, salienta Paranhos. 
Outros itens são assistência 
odontológica, indenização 
por morte, auxilio fune-
ral, assistência natalidade, 
telemedicina e uma rede 
para o trabalhadores fazer 
exames com preços dife-
renciados.

CAMPANHA  SALARIAL II
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA
Considerando o art. 57 da Lei Municipal nº 8.828/02 e o Regimento 
Interno do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de São José do Rio Preto/SP, o CMDCA informa a Escala Mensal do 
Plantão dos Conselhos Tutelares.
Plantão: Segunda à Sexta-feira, das 17h às 8h horas do dia seguinte, 
as Quartas-feiras das 8h às 13h, aos
Sábados, Domingos, Feriados e pontos facultativos dados pelo Poder 
Público Municipal em regime de plantão alcançável para atendimento 
de casos emergenciais e considerados graves que coloque em risco 
a integridade da criança e do adolescente. (art. 5º - inciso II do 
Regimento Interno)
Conselho Tutelar Norte – telefone (17) 99608-0407
Conselho Tutelar Sul – telefone (17) 99608-0514
Aceitam chamadas a cobrar.

Dezembro/2022

Conselho Tutelar Norte

Conselheiros de plantão

Conselho Tutelar Sul

01 Quinta-feira Marciele Lorrayne
02 Sexta-feira Dayani Wilson
03 Sábado Dayani Kellen
04 Domingo Dayani Lucimara
05 Segunda-feira Luciano Lucimara
06 Terça-feira Josimar Wilson
07 Quarta-Feira Marciele Wilson
08 Quinta-feira Ana Carolina Lorrayne
09 Sexta-feira Dayani Lorrayne
10 Sábado Dayani Lorrayne
11 Domingo Dayani Lorrayne
12 Segunda-feira Josimar Elisângela
13 Terça-feira Marciele Elisângela
14 Quarta-Feira Ana Carolina Kellen
15 Quinta-feira Dayani Lorrayne
16 Sexta-feira Luciano Wilson
17 Sábado Luciano Elisângela
18 Domingo Luciano Elisângela
19 Segunda-feira Marciele Kellen
20 Terça-feira Ana Carolina Elisângela
21 Quarta-Feira Dayani Lorrayne
22 Quinta-feira Luciano Lívia
23 Sexta-feira Josimar Wilson
24 Sábado Josimar Wilson
25 Domingo Josimar Wilson
26 Segunda-feira Ana Carolina Kellen
27 Terça-feira Dayani Lorrayne
28 Quarta-Feira Luciano Lívia
29 Quinta-feira Josimar Elisângela
30 Sexta-feira Marciele Kellen
31 Sábado Marciele Kellen

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 026/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, 
HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a favor de: LGR Construtora Ltda EPP. Israel Cestari Júnior - Sec. 
Mun. de Obras
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 637/2022 – Processo n.º 
15.448/2022
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática. Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.  Sessão pública 
realizada on-line com início dia 16/11/2022, sendo adjudicados os 
itens às empresas declaradas vencedoras:  BELA BELI STORE 
LTDA (itens 1, 2 e 5) e F3 COMERCIO EIRELI (itens 3 e 4). Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras - Celia cândida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Amaury Hernandes - Secretário Municipal 
de Trânsito, Transportes e Segurança.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 596/2022 – Processo n.º 
14.888/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais para a 
assistência odontológica nas unidades básicas e de urgência 
e emergência. Secretaria Municipal de Saúde.  Sessão pública 
realizada on-line com início dia 14/10/2022, sendo adjudicado os 
itens às empresas declaradas vencedoras:  CIRURGICA UNIÃO 
LTDA (itens  9, 12); DENTAL OPEN COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA -EPP (itens: 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 20, 21); 
UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 2). Os itens 1, 
7, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 24 foram declarados fracassados.  Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 527/2022 – Processo n.º 

02 02 03

14.376/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de instrumentais cirúrgicos 
e periodontais para Odontologia para o uso do DAB e DUE. Secretaria 
Municipal de Saúde.  Sessão pública realizada on-line com início 
dia 30/09/2022, sendo adjudicado os itens às empresas declaradas 
vencedoras:  A.M. MOLITERNO – EPP (itens 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24) e RAFHAEL GONÇALVES NICESIO 
– ME (itens 1, 30 e 41). Os itens 02, 03, 04, 08, 09, 18, 20, 25, 26, 
27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 foram declarados 
fracassados.  Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana 
Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 694/2022 – Processo n.º 
15.848/2022
Objeto: Aquisição de veículos (VAN e PICAPE) para atender as 
demandas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.  Sessão 
pública realizada on-line com início dia 22/11/2022, sendo adjudicado 
os itens às empresas declaradas vencedoras:  B&F VEICULOS 
ESPECIAIS LTDA( item 2) e VML COMÉRCIO DE VEÍUCLOS, 
PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI ( item 1)  Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Fábio Ferreira Dias Marcondes - Secretário 
Municipal de Esportes e Lazer.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 720/2022 – Processo n.º 
15.947/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO A MANUTENÇÃO 
ESCOLAR. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  Sessão 
pública realizada on-line com início dia 01/12/2022, sendo adjudicados 
os itens à empresa declarada vencedora:  INDUDTRIA DE MOVEIS 
V.V. LTDA ME ( itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25). Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Secretária 
Municipal de Educação.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 606/2022 
– PROCESSO Nº 15.004/2022. 
Objeto Registro de Preços para aquisição de postes de fibra de vidro 
em atendimento a manutenção da iluminação pública de vias e praças 
públicas. Secretaria Municipal de Obras.   Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 12/12/2022 às 
15h00 para continuidade dos trabalhos – Sandra Cristina Dourado 
Neves Saeki - Pregoeira. 
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 628/2022, Processo 15.312/2022
Objeto: Aquisição de mesa de anestesia para o HOSPITAL 
MUNICIPAL. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada online com início dia 01/11/2022, o pregão eletrônico restou 
FRACASSADO, uma vez que o valor final alcançado no  item 1  ficou 
acima da estimativa inicial do edital.  Sandra Cristina Dourado Neves 
Saeki – Pregoeira.
JULGAMENTO 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 029/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO 
A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO/
REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO WILSON ROMANO 
CALIL (AV. DUQUE DE CAXIAS, S/N, JD. DOS SEIXAS) – SEC. MUN. 
OBRAS. A Comissão Municipal de Licitações, acolhe integralmente 
o parecer técnico da Secretaria Municipal da Fazenda e também o 
parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que são adotados 
como razões de decidir e passam a fazer parte integrante desta 
decisão e declara habilitadas a prosseguir no certamente licitatório as 
empresas: CONSTRUISO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS 
LTDA EPP e RJC SINALIZAÇÃO URBANA LTDA EPP. Decorrido o 
prazo recursal, ”in albis”, fica designado o dia 16/DEZEMBRO/2022 
às 08:30 hs., para a sessão de abertura da proposta financeira. O 
inteiro teor desta decisão se acha encartada nos autos do processo 
à disposição dos interessados. Publique-se para ciência e para que 
surta os efeitos legais.
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 036/2022
OBJETO: Alienação de áreas localizadas no Parque Tecnológico 
“Vanda Karina Simei Bolçone”, de acordo com a avaliação dos 
lotes e croquis que seguem anexos ao edital, visando à instalação 
de EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA  - EBT, nos termos 
definidos no instrumento convocatório e na legislação que regra 
o PARTEC - Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação. Data Limite para recebimento dos 
envelopes contendo a habilitação e a proposta:  06/JANEIRO/2023 
às 17:00 horas. Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 
09/JANEIRO/2023 às 8:30 horas – Local de protocolo dos envelopes 
e da sessão da licitação: Diretoria de Compras e Contratos, 2º andar 
do Paço Municipal, Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: 
http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action     
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 738/2022, 
processo 16.131/2022 objetivando Aquisição com instalação de 
aparelhos para academia ao ar livre. Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 20/12/2022. 

às 08h30min e abertura a partir das 08h32 min. O edital, na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 748/2022, 
processo 16.175/2022 objetivando registro de preços para aquisição 
de kit de sondagem vesical descartável para a Secretaria Municipal de 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 20/12/2022. 
às 08h30min e abertura a partir das 08h32 min. O edital, na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 753/2022, 
processo 16.181/2022 objetivando registro de preços para aquisição 
de alho em atendimento as demandas da alimentação escolar 
e demais órgãos públicos. Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
19/12/2022 às 08h30min e abertura a partir das 08h32 min. O edital, 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 750/2022, 
processo 16.177/2022 objetivando a contratação de empresa para 
locação de equipamento de ultrassom para ecocardiograma para o 
Complexo Pró Saúde - Centro Diagnóstico Hospital Dia. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
19/12/2022 às 14h00min e abertura a partir das 14h02 min. O edital, 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 749/2022, 
processo 16.176/2022 objetivando o registro de preços para aquisição 
de medicamentos para atender ação judicial. Secretaria Municipal de 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 20/12/2022 
às 08h30min e abertura a partir das 08h32 min. O edital, na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 752/2022, 
processo 16.179/2022 objetivando o registro de preços para aquisição 
de medicamentos para atender ação judicial. Secretaria Municipal de 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 20/12/2022 
às 14h00min e abertura a partir das 14h02 min. O edital, na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 751/2022, 
processo 16.178/2022 objetivando o registro de preços para aquisição 
de medicamentos para atender ação judicial. Secretaria Municipal de 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 21/12/2022 
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.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO 
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES SA
EMPENHOS 20616/22, 18289/22 E 20667/22
Fica indeferida a solicitação de estorno. Considerando que até 
o momento não foi regularizada a entrega total dos empenhos 
supramencionados, DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 
8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar 
pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administrativas. Com 
fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 
6.2,  II do contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, MULTA 
de 2,4% do valor referente ao atraso das obrigações contratuais. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar 
a entrega total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO 
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
EMPENHO 19916/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega 
total do empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento 
no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do 
instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se 
tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual 
e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei 
nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  II do contrato, aplico-lhe 
ao descumprimento contratual, MULTA de 1,8% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A 
inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo 
da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI 
EPP
EMPENHO 22352/22
Notifico o representante legal da contratada, para entregar no prazo 
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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 
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 23555/22
CONTRATADA: PZ CASTELLO EPP
EMPENHO 22900/22
CONTRATADA: GUSTAVO NICOLINO EPP
EMPENHOS 23761/22 E 23779/22
Considerando que até o momento não foi regularizada as entregas 
totais dos empenhos supramencionados, DECIDO: Com fundamento 
no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do 
instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se 
tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual 
e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei 
nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  II do contrato, aplico-lhe 
ao descumprimento contratual, MULTA de 1% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A 
inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo 
da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO 
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: INOVAMED HOSPITALAR
EMPENHO 18261/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega 
total do empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento 
no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do 
instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se 
tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual 
e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei 
nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  II do contrato, aplico-lhe 
ao descumprimento contratual, MULTA de 1,8% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A 
inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo 
da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO 
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP
EMPENHOS 25059/22, 25063/22 E 25151/22
Fica indeferido o cancelamento dos itens. Considerando que até 
o momento não foi regularizada a entrega total dos empenhos 
supramencionados, DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 
8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar 
pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administrativas. Com 
fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 
6.2,  II do contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, MULTA 
de 0,4% do valor referente ao atraso das obrigações contratuais. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar 
a entrega total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO 
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA ME
EMPENHOS 23759/22, 23837/22, 23773/22, 23559/22, 23538/22 E 
23567/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega 
total dos empenhos supramencionados, DECIDO: Com fundamento 
no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do 
instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se 
tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual 
e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei 
nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  II do contrato, aplico-lhe 
ao descumprimento contratual, MULTA de 1,8% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A 
inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo 
da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO 
MULTA
CONTRATADA: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA
EMPENHO 22909/22
Fica indeferido o cancelamento do item  e da prorrogação de prazo. 
Considerando que até o momento não foram regularizadas a entrega 
total do empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento no 
Artigo 87, inciso II da Lei nº 8.666/93, bem como cláusula sexta, 6.2, I 
do contrato, aplico-lhe ao descumprimento, MULTA de 2,1% do valor 
referente às obrigações não cumpridas. Fica concedido o prazo de 
05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos 
itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no 
agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS 
SUSTENTÁVEIS EIRELI
EMPENHO 20611/22
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento 
contratual por parte da empresa referente ao empenho em epígrafe. 
Considerando que foi garantido à contratada o direito ao contraditório 
e a ampla defesa e a empresa efetuou a entrega. DECIDO: 
EXTINGUIR a penalidade anteriormente aplicada de multa de 2,7% 
do valor referente às obrigações contratuais não cumpridas. SMS 
ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO 
CONTRATADA: CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 18238/22
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento 
contratual por parte da empresa referente ao empenho em epígrafe. 
Considerando que foi garantido à contratada o direito ao contraditório 
e a ampla defesa e a empresa efetuou a entrega. DECIDO: 
EXTINGUIR a penalidade anteriormente aplicada de multa de 30% 
do valor referente às obrigações contratuais não cumpridas. SMS 
ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: L C F SERVIÇOS LTDA.- CNPJ: 26.370.279/0001-
99; PE: 367/2020 – PRE/0143/20. NOTIFICO o representante legal 
da contratada para atendimento e cumprimento das solicitações 
feitas pela notificação enviada no dia 01/12/2022. Fica concedido 
o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais – Fábio F. 
Dias Marcondes - SMEL.
EXTRATO 
7º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 19/19; Contrato: DIL/0019/19
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
De acordo com a cláus. 6ª, item 6.1.1 do contrato supramencionado, 
fica reajustado em 11,73113% do valor atual, correspondente ao 
IPCA-IBGE, apurado no período de Jun/21 a Mai/22. PGM – Luis R. 
Thiesi
EXTRATO 
6º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 471/19; Contrato: PRE/0346/19
Contratada: LM Serviços de Agenciamento de Mão de Obra Eireli
De acordo com a cláus. 6ª, item 6.5 do contrato supramencionado, 
fica reajustado em aproximadamente 9,302790% do valor atual, 
correspondente ao IPC-SP (FIPE), apurado no período de Set/21 a 
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Ago/22. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Inexigibilidade nº 15/20; Contrato: INL/0012/20
Contratada: Instant Solutions Tecnologia e Informática Ltda
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8666/93 fica prorrogado por 
mais 06 meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. 
SMS
EXTRATO 
6º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 32/19; Contrato: DIL/0029/19
Contratada: Bruali Empreendimentos e Participação Eireli
De acordo com a cláus. 3ª, item 3.3 do contrato supramencionado, 
fica reajustado em aproximadamente 8,727060% do valor atual, 
correspondente ao IPCA-IBGE, apurado no período de Set/21 a 
Ago/22. SMS
EXTRATO 
6º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 398/19; Contrato: PRE/0357/19
Contratada: Guizzo Controle de Vetores e Pragas Eireli
De acordo com a cláus. 3ª, item 3.4 do contrato supramencionado, 
fica reajustado em aproximadamente 7,1686% do valor atual, 
correspondente ao IPCA-IBGE, apurado no período de Out/21 a 
Set/22. SMS
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 427/2020; Contrato: PRE/0142/20
Contratada: Pavanin Locações Ltda
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8666/93 fica prorrogado por 
mais 12 meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. 
SMAA. Antonio P. P. Junior.
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE Nº 026/2022
CONTRATO nº INL/0025/22
CONTRATADA: MED RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
OBJETO: prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva, 
com fornecimento de peças e materiais para os equipamentos da 
Marca Fanem pertencentes às unidades de Saúde da Secretaria 
Municipal da Saúde.
SMS – Prazo de Vigência: 12 meses. Valor total: R$48.000,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 436/2022
ATA Nº 0963/22
CONTRATADA: BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de kit pedagógico –Valor Unitário – Item 
1– R$127,39 – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo– Prazo de 
vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 43/2022
CONTRATO Nº TOP/0050/22
CONTRATADA: R A C CONSTRUÇÕES RIO PRETO LTDA ME
OBJETO: Contratação de empreitada de mão de obra com 
fornecimento de materiais e equipamentos visando a execução da 
obra de reforma/readequação na escola Municipal Célia Homsi De 
Melo (Rua Francisco Alves De Andrade, S/Nº, B. João Paulo II) – 
SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo- Prazo de vigência: 285 dias 
– Valor Total R$242.010,00
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 44/2022
CONTRATO Nº TOP/0051/22
CONTRATADA: MADRI ISKI - CONSTRUÇÕES EIRELI
OBJETO: Contratação de empreitada de mão de obra com 
fornecimento de materiais e equipamentos visando a execução da 
obra de reforma/readequação na escola Municipal Orlando Guareschi 
– SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo- Prazo de vigência: 285 dias 
– Valor Total R$402.716,40
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 639/2022
CONTRATO nº PRE/0272/22
CONTRATADA: REIKILIBRE FISIO REABILITAÇÃO NEURO 
FUNCIONAL LTDA
OBJETO: Prestação de serviços para terapia pelo método Treini 7 – 
Item 1- SMS – Prazo de Vigência: 12 meses. Valor total: R$297.600,00
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa nº 029/2022
CONTRATO nº DIL/0026/22
CONTRATADA: MG Crivelin Imóveis Próprios Eireli
OBJETO: Locação de imóvel denominado Barracão 03, localizado 
à Av. Gerassina Tavares, nº 500 – Jardim Yolanda, destinado às 
instalações do Departamento de Divisão de Merenda Escolar.
SMAA. Antonio P. P. Junior – Prazo de Vigência: 12 meses. Valor 
total: R$204.000,00.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO
Art. 29, II, da Lei 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações 
e Contratos da EMPRO
CONTRATO Nº: 025/2022
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: ROUTE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de monitoramento e rastreamento, com fornecimento de 
equipamento rastreador e bloqueador, sob o regime de comodato, 
para 05 (cinco) veículos de propriedade da EMPRO, licenciados no 
município de São José do Rio Preto/SP, a seguir discriminados:
01 Doblô – placa FNF 3400;
01 Spin – placa GEM 6773;
01 Spin – placa GCC 1456;
01 Doblô –placa  BNZ 0881;
01 Moto Honda CG - placa FRC 3932. 
VALOR: R$ 3.499,20 (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais 
e vinte centavos).
VIGÊNCIA: 07/11/2022 a 06/11/2023.
DATA DO CONTRATO: 07 de novembro de 2022.
São José do Rio Preto/SP, 02 de dezembro de 2022. 
Angelo Bevilacqua Neto - Diretor- Presidente.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2022
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Pelo presente, a Comissão de Licitação da Empresa Municipal de 
Urbanismo São José do Rio Preto, adjudica a proposta a empresa 
VTR TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA 
– CNPJ 18.538.045/0001-80, tendo oferecido Permissão de Uso 
mensal no valor de R$ 3.866,50 (Três Mil, Oitocentos e Sessenta 
e Seis Reais e Cinquenta Centavos) mensais, 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, nos termos do processo licitatório em 
questão, apresentando a melhor oferta, consoante os termos da 
respectiva ata.
São José do Rio Preto, 02/12/2022.
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 007/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Pelo presente, a Comissão de Licitação da Empresa Municipal de 
Urbanismo São José do Rio Preto, adjudica a proposta a empresa 
VTR TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA 
– CNPJ 18.538.045/0001-80, tendo oferecido Permissão de Uso 
mensal no valor de R$ 3.892,63 (Três Mil, Oitocentos e Noventa 
e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos) mensais, 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, nos termos do processo 
licitatório em questão, apresentando a melhor oferta, consoante os 
termos da respectiva ata.
São José do Rio Preto, 02/12/2022.
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 017/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2022
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Pelo presente, a Comissão de Licitação da Empresa Municipal de 
Urbanismo São José do Rio Preto, adjudica a proposta a empresa 
VTR TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA 
– CNPJ 18.538.045/0001-80, tendo oferecido Permissão de Uso 
mensal no valor de R$ 6.784,00 (Seis Mil, Setecentos e Oitenta e 
Quatro Reais) mensais, para PERMISSÃO DE USO PARA SALA 
VIP/CARGAS - SV 15 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO), com 102,27 m2, para a finalidade de 
Sala de Espera e Cargas, nos termos do processo licitatório em 
questão, apresentando a melhor oferta, consoante os termos da 
respectiva ata.
São José do Rio Preto, 02/12/2022.
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 003/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2022
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Pelo presente, a Comissão de Licitação da Empresa Municipal de 
Urbanismo São José do Rio Preto, adjudica a proposta a empresa 
EXPRESSO ITAMARATI S.A., CNPJ sob nº 59.965.038/0001-41, 
tendo oferecido Permissão de Uso mensal no valor de R$ 3.466,00 
(Três Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais) mensais, 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, nos termos do processo 
licitatório em questão, apresentando a melhor oferta, consoante os 
termos da respectiva ata.
São José do Rio Preto, 02/12/2022.
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.208 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022
NOMEIA, ERIKA FARIAS DOS SANTOS, para ocupar o Cargo em 
Comissão – ASSESSOR CHEFE DE GABINETE DE SECRETARIA 
– CD.101.2, lotado(a) no Gabinete da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO, criado pelo artigo 3º, Quadro I, da Lei Complementar 
n.º 685/2022, surtindo os efeitos desta a partir de 02 de dezembro 
de 2022.
PORTARIA N.º 37.209 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022
NOMEIA, APARECIDO TIAGO FERREIRA, para ocupar o Cargo 
em Comissão – ASSESSOR – ASSESSORAMENTO ESPECÍFICO 
– NÍVEL II – CA.102.1, lotado(a) na Divisão de Conservação e 
Recuperação de Vias Públicas da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SERVIÇOS GERAIS, criado pelo artigo 3º, Quadro I, da Lei 
Complementar n.º 685/2022, surtindo os efeitos desta a partir de 02 
de dezembro de 2022.
PORTARIA N.º 37.211 DE 01 DE DEZEMBRO 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

GISELDA MARIA 
CASCONI TRÂNSITO PLANEJAMENTO 01/12/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA N.º 37.212 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) AILTON 
JOSE SCAVASSA, Médico de Família e Comunidade, 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.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

LEI COMPLEMENTAR Nº 700
DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022.
Altera dispositivo da Lei Complementar nº 649, de 05 de janeiro de 
2021, que institui o Código de Obras e Edificações no Município de 
São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto � SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º O inciso LXIV do art. 3º da Lei Complementar nº 649, de 05 
de janeiro de 2021, passa a vigorar alterado com a seguinte redação: 
“Art. 3º  ...
[...]
LXIV – Quadra: porção de terra resultante de parcelamento, delimitada 



  | B3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, sábado, 03 de dezembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
por vias públicas oficiais ou logradouros públicos e constituída por 
um ou mais lotes;” (NR)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 1º de dezembro de 
2022.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida publicada 
por afixação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

16 16 17

LEI Nº 14.272
DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022.
Dispõe sobre a preferência de entrada dos caminhões betoneiras nos 
condomínios e associações de moradores de bairros residenciais 
fechados no município de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto � SP, 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 Os caminhões betoneiras que possuem “balão” para 
transporte, mistura e homogeneização de concreto usinado, 
terão preferência na entrada e descarregamento do produto nos 
condomínios e associações de moradores de bairros residenciais 
fechados no município de São José do Rio Preto – SP.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 1º de dezembro 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. 
Autógrafo nº 15.840/2022
Projeto de Lei nº 111/2022
Autoria da propositura: Ver. Paulo Pauléra

LEI Nº 14.273
DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022.
Denomina “Márcio Sanson” a Avenida Projetada 02 do Residencial 
SetSul II.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto � SP, 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 Passa a denominar-se “Márcio Sanson” a Avenida Projetada 
02 do Residencial SetSul II.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, 
incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, 
correrão por conta de verba própria do orçamento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 1º de dezembro 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. 

LEI Nº 14.274
DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022.
Denomina “Angelo Augusto da Silva” o Centro de Referência de 
Assistência Social - CRAS Lealdade e Amizade.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto � SP, 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 Fica denominado como “Angelo Augusto da Silva” o Centro 
de Referência de Assistência Social - CRAS Lealdade e Amizade, 
localizado na Rua Geraldo de Paiva Ferreira, nº 550, no Parque 
Residencial da Amizade.
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, 1º de dezembro 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. 

LEI Nº 14.275
DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022.
Altera dispositivos da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, que 
dispõe sobre o Zoneamento e as regras para o Uso e Ocupação do 
Solo e da Lei nº 13.711, de 14 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o 
Parcelamento do Solo no Município de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto � SP, 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 O inciso LXIV do art. 3º da Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 
2021, passa a vigorar alterado, com a seguinte redação: 
“Art. 3º  ...
[...]
LXIV – Quadra: porção de terra resultante de parcelamento, delimitada 
por vias públicas oficiais ou logradouros públicos e constituída por 
um ou mais lotes;”(NR)
Art. 2º O inciso XXXII do art. 3º da Lei nº 13.711, de 14 de janeiro de 
2021, passa a vigorar alterado, com a seguinte redação: 
“Art. 3º  ...
[...]
XXXII – Quadra: porção de terra resultante de parcelamento, 
delimitada por vias públicas oficiais ou logradouros públicos e 
constituída por um ou mais lotes;” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 1º de dezembro 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. 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 57/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 
89/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 108/2022. Contratada: BEATRIZ 
CAMPOS PRIMO EIRELI – ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada em execução de 
serviços de remoção, manutenção e controle de vegetação fluvial 
(macrófitas) nos lagos 1, 2 e 3 da represa de abastecimento de água 
do sistema público do município de São José do Rio Preto - SP
Valor: R$ 639.999,96  Prazo de execução: 12 meses 
Data da assinatura: 02.12.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA - Em obediência ao artigo 5º da Lei 
8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 08/06/94, justificamos que o 
pagamento em questão está sendo efetuado independente de sua 
ordem cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de interesse 
público. # CREDOR Nº 0698712 – Ponto Forte Construções e 
Empreendimentos Eireli. Valor: R$ 1.914.270,42. Motivo: Para 
que não haja prejuízo na execução de serviços essenciais 
desta autarquia. Publicada por afixação no local de costume, e pela 
imprensa local. S. J. R. P., 02.122022 – José Roberto Biroli – Diretor 
Geral de Gestão / Nicanor Batista Junior - Superintendente.
S.J. Rio Preto, 02.12.2022 – Nicanor Batista Junior – 
Superintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Convocação n° 63/2022 – SME
A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, 

visando atender as necessidades de substituições no Ensino 
Fundamental nos Ciclos III e IV (6º ao 9º ano) e EJA – Educação 
de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino, conforme artigos 
16, 17, 18, 19 da LC 138/2001 e alterações posteriores, convoca 07 
(sete) Professores de Educação Básica II abaixo classificados 
no Processo Seletivo SME nº 02/2021 para contratação em caráter 
temporário.
Os convocados abaixo relacionados deverão comparecer no dia 05 
de dezembro de 2022 às 9h na Secretaria Municipal de Educação 
(Rua General Glicério, nº 3947 - Redentora). O convocado que não 
comparecer na data, hora e local supracitados terá os dias 06 e 
07/12/2022, para comparecer na Secretaria Municipal de Educação, 
para atendimento exclusivamente às 9h no período da manhã ou às 
14h no período da tarde. O não comparecimento do convocado no 
prazo estabelecido será considerado como desistência.
Para entrega da documentação para contratação, os convocados 
terão o prazo máximo de 20 (vinte) dias, em conformidade 
com item 13.11 do Capítulo 13, do edital de abertura, contados a 
partir da publicação desta, devendo, para tanto apresentar-se na 
Coordenadoria de Pessoal (Av. Alberto Andaló, 3030 – 3° andar – 
Centro), mediante agendamento. Para contratação os convocados 
deverão ter disponibilidade de horário nos 03 (três) períodos: manhã, 
tarde e noite, conforme item 13.4, do Capítulo 13, do edital de 
abertura.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – GEOGRAFIA
Class. Nome

15º AGNES ROCHA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – HISTÓRIA
Class. Nome

3º VICTOR HENRIQUE DIANA DA SILVA
4º TAMIRES GUILHEN FERREIRA
5º RAFAEL ORVALHO MORAL

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – LÍNGUA PORTUGUESA
Class. Nome

2º MELANIE MAHAH CARNEIRO SIMARDI FARIAS
3º ROGERIO GUSTAVO GONÇALVES

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – MATEMÁTICA
Class. Nome

6º PAULO EDUARDO AQUINO DA SILVA

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO 
– PROCESSO SELETIVO SME - EDITAL Nº 02/2021
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para 
atestar a autenticidade) 
1) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a CNH;
2) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia);
3) Comprovante de Endereço (cópia);
4) Carteira Profissional Digital – Acessar: www.gov.br/pt-br/temas/
carteira-de-trabalho-digital para cadastro e esclarecimentos 
(Dispensados da entrega da CTPS física e digital).
5) PIS/PASEP – Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao 
Banco do Brasil, solicitar que sejam feitas as pesquisas do PIS e do 
PASEP atualizadas (trazer os documentos que serão fornecidos 
pelos dois bancos, mesmo não constando número de inscrição);
6) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.
jus.br; 
7) Certificado de reservista (cópia);
8) Documento comprobatório do estado civil (cópia);
9)Trazer consulta efetuada no site do eSocial: consultacadastral.
inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste pendência no 
resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser sanada, 
conforme campo “orientação”, até a entrega da documentação.
10)Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos 
e dos maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando 
universidade e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia);
11)Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia);
12)Comprovar requisitos exigidos elencados no Quadro, do item 2.2, 
Capítulo 2 do Edital Normativo -  Certificado, Certidão ou Diploma de 
Conclusão de Curso (cópia);
13)Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada 
no site do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) para 
verificação de acúmulos.
Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem 
ativos e que não constem a data da Demissão/Exoneração nas 
respectivas pesquisas, trazer a publicação da exoneração ou 
documento comprobatório do desligamento;
14) Registro no Conselho Regional, somente para os PEBs II de 
Educação Física (cópia);
15) As declarações a seguir devem ser, redigidas de próprio punho 
ou digitadas, conforme modelo entregue pela SME, e feitas uma para 
cada item, com a devida qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e 
endereço) e declarando sob as penas da lei: 
15.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com 
a Constituição Federal;
15.2) Possuir ou não vínculo privado. 
15.3) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual 
ou Municipal, em consequência de Processo Administrativo (por justa 
causa ou a bem do serviço público);
15.4) Não ter sido demitido (a) de função atividade do Magistério 
Público Municipal ou de escolas conveniadas com o Município de 
São José do Rio Preto, por justa causa;
15.5) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia 
completa da última Declaração de Imposto de Renda;
15.6) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso 
positivo, trazer comprovante;
15.7) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) anos;
16) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos 
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelos 
órgãos competentes dos Estados onde reside e residiu no período 
de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidos via Internet:
16.1) Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar 
Secretaria da Segurança Pública);
16.2) Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na 
obtenção da Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão 
competente).
17) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual – das cidades 
onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside 
e residiu no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a 
Certidão de Objeto e pé.
Obs: Endereços dos órgãos competentes em São José do Rio Preto 
– SP:
17.1) Estadual: emissão via Internet, em todo Estado de São Paulo, 
no endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão 
de Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitos de 
Execuções Criminais – Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 
3036 – Centro. 
Caso o nome consultado tenha data de nascimento anterior a 
01/01/1969: 
Deverá encaminhar o protocolo do pedido, junto do RG, ao e-mail: 
riopreto@tjsp.jus.br
17.2) Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.
jus.br – Justiça Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – 
Chácara Municipal.
18) Exame Médico Admissional – O agendamento para a realização 
do exame deverá ser feito pelo link https://cidadao.riopreto.sp.gov.
br/?apl=AGENDAMENTOS_SERVICOS&chave=2094, ou pelo 
Aplicativo oficial da Prefeitura de São José do Rio Preto (Prefeitura 

de Rio Preto), disponível nas lojas de aplicativos. Local do Exame 
Médico: SEESMT, Av. Alberto Andaló, 3030, térreo do Paço Municipal, 
tel.: (17) 3203-1128, munido da Carteira de Vacinação (cópia), 
Comprovante de Vacinação contra a COVID-19 (cópia), ficha de 
avaliação e formulário de anamnese.
19) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido RG, CPF (originais e cópia), 
comprovante de endereço no nome do convocado e documento 
fornecido pela SME para abertura da Conta Salário – vinculada ao 
CNPJ da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (Trazer 
cópia do comprovante de abertura de conta constando CPF e CNPJ 
desta Prefeitura).
20) Outros documentos que a Prefeitura de São José do Rio Preto 
julgar necessário.
OBSERVAÇÃO:
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
O atendimento para entrega da documentação para contratação será 
feito somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal 
da Secretaria Municipal da Administração pelo telefone (17) 3203-
1337.
Prazo para protocolo da Documentação:
Convocação nº 63/2022 – SME      Publicado em 03/12/2022     
Término 24/12/2022        
São José do Rio Preto, 02 de dezembro de 2022.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – PROTOCOLOS 
DEFERIDOS (28/11 a 02/12/2022)

PROTOCOLO REQUERENTE

12539-22-SJP-HAB ADRIANO GUILHERME GARCIA, ANIELLE 
MARIA CURTI GARCIA

11770-22-SJP-HAB ADRIANO LUÍS SIMONATO, KARINA 
PEREIRA LANDIM CLEMENTE SIMONATO

13183-22-SJP-HAB ALEX ASSIS LOUREIRO

13018-22-SJP-ALV ALEX SINIBALDI CORNACHIONI, FLAVIA 
POLOTTO CORNACHIONI

7296-22-SJP-HAB ALEXANDRE CORREA RIBEIRO

12952-22-SJP-VIA ALEXANDRE CORREA RIBEIRO

7293-22-SJP-ALV ALEXANDRE CORREA RIBEIRO

13065-22-SJP-VIA ALTAIR DA SILVA DE PAULA

6438-22-SJP-ALV ALTAIR DA SILVA DE PAULA

1183-22-SJP-ALV AMBROSIO JOSÉ PERAL ( ESPÓLIO)

12377-22-SJP-ALV ANA RITA MAFEI SCHUERMANS E OUTROS

13359-22-SJP-VIA ANDRÉ GUSTAVO RODRIGUES DE 
CARVALHO

10139-22-SJP-HAB ANTONIO AGUILIRA, CRISTINA JOANA 
AGUILIRA PONTEL

12920-22-SJP-HAB ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS

8017-22-SJP-ALV BIANCA CICILIATO

12035-22-SHP-HAB BONJESO DE BRITO, NINALVA GOMES DE 
BRITO

11774-22-SJP-HAB BRUNA KARLA MACHADO

11772-22-SJP-VIA BRUNA KARLA MACHADO

11773-22-SJP-ALV BRUNA KARLA MACHADO

9221-22-SJP-HAB BUCK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

8758-22-SJP-HAB CAIO RIVELLI PEREIRA LOPES, DEBORA 
FURLANETTO BARRIONUEVO

13363-22-SJP-VIA CARLOS BIANCHINI

13232-22-SJP-VIA CARLOS TARCIZO ZANFOLIN

10152-22-SJP-HAB CAROLINA MATIAS DOS SANTOS, FELIPE 
VILELA LIMA

11204-22-SJP-VIA CCS - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

13111-22-SJP-VIA CELSO LUIS POLOTTO

13112-22-SJP-VIA CELSO LUIS POLOTTO

11678-22-SJP-HAB CICERO MAURO FERRAZ (ESPÓLIO)

1150-22-SJP-ALV CLAUDEMIR FREITAS BALBINO, JULIANA 
MARIA MARIM

9107-22-SJP-ALV CLAUDIO ANTOIO VITORASSO, ADRIANA 
COSTA SILVA VITORASSO

9498-22-SJP-VIA CLAUDIO ANTONIO VITORASSO E 
ADRIANA COSTA SILVA VITORASSO

9129-22-SJP-HAB CLAUDIO ANTONIO VITORASSO, ADRIANA 
COSTA SILVA VITORASSO

12943-22-SJP-ALV CLAUDIO LUIZ BIESDORF

12900-22-SJP-ALV CLEUSA DAMARIS BORGES MENDES

13146-22-SJP-AUT COLÉGIO SANTOS & MEDEIROS LTDA ME

13116-22-SJP-VIA CONSÓRCIO LÉCIO CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS

12046-22-SJP-HAB COSME SIRINO DE BARROS, DANIELLE 
APARECIDA FERNANDES DE BARROS

13341-22-SJP-VIA DANIEL BRUNO

5449-22-SJP-HAB DANIEL FERNANDO GODOY, ANA BEATRIZ 
GODINHO ARANJUES GODOY

12777-22-SJP-ALV DANIEL LEAL FERREIRA DE ALMEIDA, 
ELIS BUZO VILALVA LEAL

12544-22-SJP-HAB DANILO SUZUKI GARCIA

12542-22-SJP-ALV DANILO SUZUKI GARCIA

12364-22-SJP-HAB DEISE APARECIDA BOTTER FERNANDES 
E OUTROS

12365-22-SJP-ALV DEISI APARECIDA BOTTER FERNANDES E 
OUTROS

8604-22-SJP-AUT DENISE DE BARROS COBRA

12347-22-SJP-ALV DEVAIR GONÇALVES PEREIRA, SILVIA 
APARECIDA DO NASCIMENTO PEREIRA

6248-22-SJP-ALV EDER JOÃO PAULO ALTOMANI

12548-22-SJP-ALV EDUARDO CASTRO TAVEIRA

13108-22-SJP-VIA EDUARDO FERNANDES GOMES

12756-22-SJP-HAB ELIANDRO CESAR FRUTUOSO, NATALAI 
CRISTINA DE OLIVEIRA

12537-22-SJP-HAB FABIANO DE CARVALHO, RUBIA RAQUEL 
DE CARVALHO
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12396-22-SJP-HAB FABIO BALESTRA JULIANO

12400-22-SJP-VIA FABIO BALESTRA JULIANO

12422-22-SJP-ALV FABIO RENATO LOURENÇO

11847-22-SJP-ALV FABRÍCIO GARCIA OVIDIO, GABRIELA FERNANDA DE OLIVEIRA GARCIA

11066-22-SJP-HAB FAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 1 LTDA

12796-22-SJP-ALV FAGNER ALEXANDRE MOTA DE SOUSA, LORENA BERALDO DOS SANTOS 
ESTIPENOSTE

11979-22-SJP-VIA FAJ NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

13125-22-SJP-VIA FERNANDO MARIO DE LEMOS

9786-22-SJP-VIA FP1 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

9788-22-SJP-HAB FP1 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

966-22-SJP-HAB GABRIEL TEIXEIRA DA SILVA

12116-22-SJP-HAB GEDIÃO RIBEIRO DA SILVA, ILSANDRA DE ARAUJO LIMA DA SILVA

6835-22-SJP-ACE GENI SATOMI CUNRATH

12795-22-SJP-HAB GLAUCIA HELENA DE OLIVEIRA BARRETO

10511-22-SJP-HAB GUILHERME AUGUSTO FERNANDES

9422-22-SJP-ALV GUILHERME VESCHI DE MOURA

12962-22-SJP-SUB GUIRRO IMÓVEIS SPE LTDA

5634-22-SJP-ALV GUIRRO IMÓVEIS SPE LTDA

4229-22-SJP-HAB HIKARI PARTICIPAÇÕES LTDA

4752-22-SJP-ALV IMPERIAL V.I. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

13509-22-SJP-ALV ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES, FLAVIANA MICHELE FERNANDES GOMES

12673-22-SJP-HAB JACSON JACOB MARTINEZ

12763-22-SJP-HAB JEAN NELSON ALVES DA SILVA, KELLY CRISTINA VARONI DA SILVA

11650-22-SJP-ALV JÉSSICA ALVES DA SILVA GUIMARÃES, RENATO GUIMARÃES DOS SANTOS

12496-22-SJP-VIA JÉSSICA ALVES DA SILVA GUIMARÃES, RENATO GUIMARÃES DOS SANTOS

12147-22-SJP-HAB JOÃO BATISTA ROMERO, WALTER HENRIQUE BERNARDELLI

13021-22-SJP-VIA JOÃO LUIZ PELICER

11670-22-SJP-ALV JOAQUIN LINO PEREIRA NETO

12892-22-SJP-VIA JOSE LUIZ ZILLI

13093-22-SJP-VIA JOSE LUIZ ZILLI

13367-22-SJP-VIA JOSÉ PAULO DA CRUSZ SILVA SOUZA, CHACILENE ROCHA SILVA SOUZA

13189-22-SJP-VIA JOSÉ RICARDO BIN

10833-22-SJP-HAB JUCELINO VERONESI, ROSANA DA SILVA VERONESI

12181-22-SJP-HAB JULIO LEVENSTEIN FILHO, SILMARI DE ALMEIDA LEVENSTEIN

8872-22-SJP-HAB KARINA RIJANDIS GOMES

8870-22-SJP-ALV KARINA RIJANDIS GOMES

9011-22-SJP-LCO KARINA RIJANDIS GOMES

12475-22-SJP-HAB LEILA AMARO DE QUEIROZ

12601-22-SJP-ALV LEONEL CAFÉ DOS SANTOS, ANGELA MARCIA DE OLIVEIRA SANTOS

13004-22-SJP-HAB LILLIS FERNANDA BATISTA, ED CARLOS DICARES

12237-22-SJP-ALV LIVIA DE LIMA COSTA, SONIA DE FATIMA AZEVEDO PEREIRA

12958-22-SJP-ALV LUCAS LUIS DE OLIVEIRA SANTANA, FERNANDA BUENO DE CAMPOS 
OLIVEIRA

12283-22-SJP-ALV LUIZ ALBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA

10957-22-SJP-ALV LUIZ RODRIGUES MARTINS

12600-22-SJP-VIA MANUEL BERGEMANN PONTES GESTAL, LUIZ ROGERIO CARVALHO 
PONTES GESTAL JUNIOR

12599-22-SJP-ALV MANUEL BERGEMANN PONTES GESTAL, LUIZ ROGERIO CARVALHO 
PONTES GESTAL JUNIOR

12483-22-SJP-HAB MARA HELENICE GUERZONI

12604-22-SJP-AUT MARIA APARECIDA VIEIRA

13105-22-SJP-HAB MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA

10749-22-SJP-ALV  MARINA DIAS RAMOS

13266-22-SJP-VIA MARLON SPURIO NASCIMENTO

9684-22-SJP-HAB NEIGDA MARIA DE SOUZA BIANCHI, ALESSANDRO APARECIDO BIANCHI

12391-22-SJP-HAB NIVALDO GONÇALVES DA CUNHA, ZILDA APARECIDA BARBOZA CUNHA

11761-22-SJP-ALV OLIVEIRA DE PAULO RIO PRETO EIRELI

11762-22-SJP-VIA OLIVEIRA DE PAULO RIO PRETO EIRELI

12477-22-SJP-ALV ORLANDO ROGERIO ANTONIAZZI AZEVEDO

12585-22-SJP-HAB OTAVIO DIAS JUNIOR

3347-22-SJP-ALV OTAVIO DIAS JUNIOR

5516-22-SJP-ALV PAULO RICARDO DA SILVA CASTILHO

10624-22-SJP-HAB PRISCILA FRANCINE DA SILVA

10622-22-SJP-ALV PRISCILA FRANCINE DA SILVA

9954-22-SJP-VIA RAFAEL AREDES PRIULI

494-22-SJP-HAB REGINA GARCIA LIMA GALVÃO

12013-22-SJP-HAB RICARDO BATISTA, DAYANE MARGARIDA DE SOUZA OLIVEIRA BATISTA

12856-22-SJP-HAB RICHAEL ALEXANDRE PEREIRA DE AZEVEDO

9323-22-SJP-HAB ROBERTO DA CUNHA LOPES

6656-22-SJP-HAB ROBERTO MACHADO JUNIOR, NADIR CIOTTI MACHADO

11755-22-SJP-ALV RUTE DE JESUS SANTOS

12834-22-SJP-VIA SERGIO GALETI CANNO

12669-22-SJP-VIA SHEILA PAULA BORGES

12843-22-SJP-ALV SIOMAR MOURA

12965-22-SJP-EDI SONIA MARISA DA SILVA CAMILLO

7753-22-SJP-HAB TIAGO MELINAS PUGGIA

8804-22-SJP-VIA TIAGO MELINAS PUGGIA

7750-22-SJP-ALV TIAGO MELINAS PUGGIA

5643-22-SJP-ACE TOP MAP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI

13343-22-SJP-VIA TREVIZAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

10836-22-SJP-HAB UNICOS CONSTRUTORA LTDA

11734-22-SJP-ALV VALDIMIRO BARBOSA, FABIANA OLIVEIRA RAMOS BARBOSA

12668-22-SJP-VIA VALDINEI JOSÉ CICONI

12549-22-SJP-VIA VALDINEI JOSÉ CICONI

2980-22-SJP-AUT VALDIR FERRAZ DA CRUZ

8513-22-SJP-HAB VINICIUS DE OLIVEIRA ERMENEGILDO

11775-22-SJP-HAB VINICIUS PEREIRA DE OLIVEIRA

9196-22-SJP-HAB VIRGILIA OLIVIA SAQUETIM CLEMENCIO DA SILVA

489-22-SJP-ALV VITOR MARTINEZ ROBERTI DE MELLO, JESSICA ROBERTI DE MELLO

13208-22-SJP-HAB VITOR ROMERO ALMEIDA, NAYARA DA SILVA ZOCCANTE ALMEIDA

12212-22-SJP-ALV VIVIAN AGUIAR BARROS UEHARA

12068-22-SJP-HAB VIVIANE VIEIRA

12786-22-SJP-VIA VIVIANI APARECIDA LOPES DE TOLEDO

11586-22-SJP-HAB WASHINGTON IZAIAS DE SOUSA ARAGAO, ELIADE BATISTA DE SOUSA 
ARAGAO

5731-22-SJP-HAB WELIGTON ROBSON PENA DE OLIVEIRA, GISELE RODRIGUES PINHEIRO 
DE OLIVEIRA

17 19

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – PROTOCOLOS INDEFERIDOS (28/11 A 
02/12/2022)

PROTOCOLO REQUERENTE

13126-22-SJP-VIA ADRIELY PRADO BARBOSA SO...

12814-22-SJP-SUB ALEX SANDRO AGOS

13076-22-SJP-ACE AMANDA CAROLINA MESQUITA

6124-22-SJP-ACE ANDERSON ALEXANDRE DA SI...

12366-22-SJP-DEF ANIVALDO SAVERIO PAPA

13055-22-SJP-ALV CAMILA FLORES VELOZO

13472-22-SJP-VIA CIA ULTRAGAZ SA

12397-22-SJP-ALV CLAUDIA MARIA PADOVEZI

12381-22-SJP-LCO CLÁUDIA MARIA PADOVEZI

13477-22-SJP-SUB DANIEL ALVES RIBEIRO, PA...

1015-22-SJP-HAB ELENICE ALVARES VICIOSO

13482-22-SJP-GER ELIVANIA GOBATTO

12760-22-SJP-ACE FONOCLINPREST-ASSISTENCI...

13450-22-SJP-ALV ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES...

11500-22-SJP-ALV JACQUELINE DA SILVA MEND...

12877-22-SJP-DIR JOSE BARZI

13602-22-SJP-BIC JOSE LUIZ ZILLI

10828-22-SJP-ALV JULIANA CRISTINA FERREIR...

13622-22-SJP-ACE LUANA ISMAEL PIRILLO MAC...

12840-22-SJP-ACE MARCO AURELIO DA COSTA

8558-22-SJP-VIA MARCOS JOSÉ BARBOSA

11539-22-SJP-HAB MARIA ANGELA ZANCANER BR...

9324-22-SJP-ALV MARIA ANGELA ZANCANER BR...

11467-22-SJP-VIA MARIA ELENI DE SOUSA FER...

13180-22-SJP-ACE PPF STUDIO BIKE JARDIM M...

409-22-SJP-ACE PRISICILA ELEN CARDOSO M...

12851-22-SJP-ACE REAL ALLIANCE ADMINISTRA...

12853-22-SJP-EDI SERGIO CARLOS RODRIGUES ...

8634-22-SJP-ALV SILMARA PERPÉTUA DOS SAN...

13669-22-SJP-BIC SIMNE FERREIRA GOMES

12822-22-SJP-ACE TORONTO AUTO POSTO DE RI...

12587-22-SJP-ALV VIDRAÇARIA LIDER RIO PRE...

13010-22-SJP-ALV VLAMIR DIANA, CÉLIA JUVÊ...

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 01920/22 AIF-S-E 000194
IGOR DE AZEVEDO FERREIRA 01918/22 AIF-A-M 000317
KATRINI IGNACIO PERDIZA 35595571861 01919/22 AIF-A-O 000011
LABORATORIO LANATEC EIRELI EPP 01917/22 AIF-S-B 000032
OLIVEIRA JUNIOR CASA DE REPOUSO LTDA 01916/22 AIF-S-F 000222

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

ANTONIO FAZIO MONTELEONE 01466/19 AIP-M-L 000262
MARIA HELENA NOGUEIRA 00345/19 AIP-M-L 000265
MARIA INES DE OLIVEIRA SANCHES 02663/18 AIP-M-L 000264
MARINALDO JACINTO DA SILVA 01426/19 AIP-M-L 000261
VANIA ANTONIA DE MORAES 01982/19 AIP-M-L 000263

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENÇÃO DE FABRICAÇÃO E VENDA 
DE PRODUTOS

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
IGOR DE AZEVEDO FERREIRA 01918/22 AIP-A-M 000333

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL DE PRODUTOS
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

KATRINI IGNACIO PERDIZA 35595571861 01919/22 AIP-A-O 000002

EDITAL DE TERMO DE INTERDIÇÃO DE PRODUTO
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

KATRINI IGNACIO PERDIZA 35595571861 01919/22 TRM-A-O 000002

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

MERETI VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI 01551/20 AIP-A-S 000230

EDITAL DE RECURSOS DE AUTOS DE PENALIDADE INDEFERIDOS
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO

ANTONIO FAZIO MONTELEONE 01466/19 2021000333002 AIP-M-L 000218
MARIA HELENA NOGUEIRA 00345/19 2021000305627 AIP-M-L 000206
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MARIA INES DE OLIVEIRA SANCHES 02663/18 2021000274810 AIP-M-L 000194
MARINALDO JACINTO DA SILVA 01426/19 2021000315918 AIP-M-L 000210
VANIA ANTONIA DE MORAES 01982/19 2021000324602 AIP-M-L 000222

EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR NOTIFICAÇÃO

ANTONIO FAZIO 
MONTELEONE 01466/19

1.259,20 (UM MIL, DUZENTOS E 
CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE 

CENTAVOS)
NRM-M-C 000170

DROGARIA SÃO 
PAULO S/A 01746/20

3.614,40 (TRÊS MIL, SEISCENTOS 
E QUATORZE REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS)
NRM-P-H 000060

MARIA HELENA 
NOGUEIRA 00345/19

1.259,20 (UM MIL, DUZENTOS E 
CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE 

CENTAVOS)
NRM-M-C 000173

MARIA INES DE 
OLIVEIRA SANCHES 02663/18 3.148,00 (TRÊS MIL, CENTO E 

QUARENTA E OITO REAIS) NRM-M-C 000172

MARINALDO 
JACINTO DA SILVA 01426/19

1.259,20 (UM MIL, DUZENTOS E 
CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE 

CENTAVOS)
NRM-M-C 000169

VANIA ANTONIA DE 
MORAES 01982/19

1.259,20 (UM MIL, DUZENTOS E 
CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE 

CENTAVOS)
NRM-M-C 000171

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 01760/20 AIF-P-C 000175
MERETI VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI 01551/20 AIF-A-S 00070

São José do Rio Preto, 03 de Dezembro de 2022.
Karina Elias de Souza
Gerente da Vigilância Sanitária

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATOS DE PORTARIAS 

 
PORTARIA Nº 7084, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022. 
RELOTA a servidora PATRICIA CAROLINE BORGES DA SILVA, ocupante cargo de Assessor Chefe de 
Gabinete de Vereador, Referência C-3, no Gabinete do Vereador Jorge Menezes, a partir de 01 de 
dezembro de 2022. 
     
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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LEI Nº 14.276 
De 02 de dezembro de 2022 

 
Dispõe sobre a instituição do Programa de 
Prorrogação da Licença-maternidade. 

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

Art. 1º Fica instituído no âmbito da Administração Pública Municipal direta, autarquia 
e fundacional, o Programa de Prorrogação da Licença-maternidade. 

 
Art. 2º Serão beneficiados pelo Programa de Prorrogação da Licença-maternidade os 

servidores públicos municipais titulares de cargo efetivo e em comissão. 
 
§1º A prorrogação da licença-maternidade será garantida à servidora que requeira o 

benefício até o final do primeiro mês após o parto e terá duração de 60 (sessenta) dias, 
iniciando imediatamente após a fruição da licença-maternidade de que trata o inciso XVIII do 
caput do art. 7º da Constituição Federal. 

 
§2º A prorrogação a que se refere o §1° será custeada pelo ente público ao qual a 

servidora esteja vinculada. 
 
Art. 3º A prorrogação será garantida, na mesma proporção, à servidora que adotar ou 

obtiver a guarda judicial para fins de adoção da criança. 
 
Parágrafo único. A prorrogação será garantida: 
 
I – Às servidoras que requeiram o benefício até o final do primeiro mês após a adoção 

ou a obtenção da guarda judicial para fins de adoção. 
 
Art. 4º Durante o período da prorrogação da licença-maternidade: 
 
I – A servidora fará jus à remuneração integral, nos mesmos moldes devidos no 

período da percepção do salário-maternidade pago pelo Regime de Previdência em que estiver 
vinculada. 

 
Art. 5º Nos períodos de licença-maternidade de que trata esta Lei, as servidoras 

públicas referidas no art. 2º não poderão exercer quaisquer atividades remuneradas, sob pena 
de perderem o direito à prorrogação, sem prejuízo do devido ressarcimento ao erário. 
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Art. 6º A servidora em gozo de licença-maternidade, ou no período de dois meses do 
final da mesma, na data de publicação desta Lei, poderá solicitar a prorrogação da licença, 
desde que requerida até 30 (trinta) dias após esta data. 

 
Art. 7º As despesas decorrentes da presente Lei serão custeadas pelas seguintes 

dotações orçamentárias: 
319011- Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - 580.075.070,00 
 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  
02 de dezembro de 2022. 

 
 
 
 
 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara 

 
 
AUTÓGRAFO Nº 15.750/2022 
Projeto de Lei nº 074/2022 
Aprovado em 19/07/2022, na 39ª Sessão Ordinária.  
Veto Total nº 038/22 rejeitado em 29/11/2022, na 58ª Sessão Ordinária. 
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e 
publicada no jornal oficial do Legislativo. 
 
 
 
Arnaldo de Freitas Vieira 
        Diretor Geral                                                                                               

Autoria da propositura:  
Ver. Renato Pupo 

anl/ 

Proclamas 

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

1. DANILO AUGUSTO DOS SANTOS e LEIA CIRINEU DE 
LIMA, sendo ELE filho de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e 
de VÉRA LÚCIA GARCIA DOS SANTOS, sendo ELA filha 
de SEVERINO MANOEL DE LIMA e de ROSEMARIE 
CIRINEU DE LIMA, brasileiros e residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 02/12/2022.

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), 03/12/2022. MAURÍCIO BELLODI 
– Presidente do Conselho de Administração.

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME E EPP
PREGÃO PRESENCIAL: 95/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 139/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 62/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição e 
confecções dos carnês de tributos municipais.
Data da realização da Sessão Pública: 21/12/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível 
- Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 
117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 02 de dezembro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.
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PELÉ
Segundo boletim médico do Hospital 
Albert Einstein, Pelé está com infecção 
respiratória, mas com quadro estável.

MEDALHA
A atleta de halterofilismo de Potirendaba, 
Caroline Bianca, participou do Meeting Para-
límpico e ficou em 3º lugar na sua categoria.

A atleta Mônica Andra-
de, do CAD/SMEL/VETNIL/
LPIE, de Rio Preto, disputa no 
sábado (03) a última etapa do 
Meeting Paralímpico Loterias 
Caixa de 2022, no Centro de 
Treinamento Paralímpico, em 
São Paulo. O torneio é organi-
zado pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB) e deve reunir 
quase mil atletas, um recorde 
na temporada.

Mônica compete no arre-
messo de peso, pela categoria 
F34. Ela atualmente é recor-
dista brasileira, com 7,14m. 
“Quero melhorar a minha mar-
ca e defender o meu recorde. 
Estou bem ansiosa pra essa 
competição, pois será a nossa 
última do ano. Espero ter uma 
boa performance”, afirmou a 
atleta do CAD.

Já Claudiney Batista dos 
Santos, outro atleta do CAD, 
medalhista paraolímpico no 
lançamento de disco, passou 
por avaliação médica e achou 
melhor não disputar o Meeting. 
“Tive um desconforto na coluna 
e estou fazendo fisioterapia. 
Acabo de ser avaliado e o médi-

ARREMESSO DE PESO FUTEBOL

Atleta do CAD disputa 
Meeting Paralímpico 

Grêmio Novorizontino contrata o 
volante Ricardinho para o Paulistão

co achou prudente eu não par-
ticipar deste evento. Já tenho 
índice para o Mundial do ano 
que vem e esse evento seria só 
para fechar o calendário, então 
seria um risco desnecessário 
que poderia agravar o descon-
forto que estou sentindo na 
lombar”, afirmou o campeão.

O volante Ricardinho vai 
reforçar o meio-campo do 
Grêmio Novorizontino na tem-
porada 2023, quando o Tigre 
do Vale disputa o Paulistão 
A2 e a Série B do Campeonato 
Brasileiro. Ricardo Ribeiro de 
Lima tem 33 anos, foi forma-
do nas categorias de base do 

Goiás e tem vasta experiência 
na Série B, além de ter jogado 
o Brasileirão com as equipes 
do Sport e do Juventude nos 
últimos anos.

“Estou feliz em defender 
o Novorizontino nessa tem-
porada. Vamos em busca das 
vitórias e conquistas que são 
importantes para o clube e que 
marcam nossa carreira. Com 

muito trabalho e dedicação al-
cançaremos nossos objetivos”, 
disse Ricardinho.

Ricardinho ainda foi cam-
peão do Paulistão A2 de 2018 
com o Guarani, de Campi-
nas, clube que defendeu nas 
temporadas 2018 e 2019. O 
meio-campista ainda defendeu 
clubes como Criciúma, Paraná 
Clube, Avaí e Vila Nova-GO.

Grêmio Novorizontino contrata o volante Ricardinho para o Paulistão e Série B

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

O Brasil acabou supera-
do por 1 a 0, na tarde desta 
sexta-feira (2) no Estádio de 
Lusail, pela terceira rodada 
do Grupo G da Copa do Catar. 
Porém, mesmo com este revés 
a seleção brasileira garantiu a 
liderança da chave, e medirá 
forças com a Coreia do Sul nas 
oitavas de final.

Entrar classificado para o 
último jogo da primeira fase 
deu ao técnico Tite a oportu-
nidade de colocar todo time 
reserva contra Camarões. A 
estratégia já tinha sido utili-
zada nesta Copa por França e 
Portugal, ambos com resulta-
dos desastrosos. Um aviso que 
a comissão técnica nacional 
não levou a sério. No caso 
da seleção brasileira, mudar 
dez jogadores (apenas Fred 
foi mantido dos titulares da 
última partida), não alterou o 
domínio das ações e a maior 
posse de bola, mas, no fim 
das contas, o resultado foi o 
mesmo das outras grandes 
equipes: derrota vexatória com 
gol nos acréscimos.

Apesar da derrota, o time 
até que começou melhor. Aos 
13 minutos, cruzamento na 
área, Martinelli subiu sozinho 
e cabeceou alto, mas o goleiro 
Epassy deu um toquinho para 
córner. Foi o primeiro lance 
de perigo do Brasil no jogo. 

Brasil perde de Camarões 
mas avança como líder 

COPA

Aos 19 minutos, foi a vez de 
Camarões chegar com perigo, 
em um cruzamento para a área 
que o goleiro Éderson afastou 
de soco.

O Brasil voltou sem obje-
tividade na etapa final, com 
Antony muito individualista. E 
logo aos 5 minutos Aboubakar 
teve uma grande chance, chu-
tando cruzado para fora do gol 
de Éderson. Ao mesmo tempo, 
com a contusão do lateral-es-
querdo Alex Telles ocorria 
algo incrível com a seleção: 
dos quatro laterais que foram 
para a Copa, três já tinham se 
machucado. Apenas o veterano 
Daniel Alves, de 39 anos, per-
manecia inteiro.

Aos 32 minutos, Camarões 
se soltou e o reserva Ntcham 
arriscou rasteiro de fora da 
área, mas o goleiro Éderson 
encaixou. E, enfim, aos 47 mi-
nutos, num cruzamento para a 
área, o experiente Aboubakar, 
atacante do Al Nassr (Arábia 
Saudita), testou certo, no canto 
da meta de Éderson, que nem 
se mexeu. Foi o gol da vitória 
de Camarões. O camisa 10 da 
seleção africana acabou expul-
so ao levar o segundo amarelo 
ao comemorar o gol tirando a 
camisa, mas foi o tiro de mi-
sericórdia numa seleção que 
em momento algum mostrou 
que poderia vencer a partida e 
levou uma mordida dos Leões 
Indomáveis.

Na classificação final do 
Grupo G, o Brasil ainda assim 
terminou em primeiro lugar, 
com 6 pontos e 2 gols de saldo. 
A Suíça também fez 6 pontos e 
apenas um gol de saldo. Com 
isso, a seleção de Tite enfren-
tará a Coreia do Sul, a partir 
das 16h (horário de Brasília) 
da próxima segunda-feira. Os 
suíços pegarão os portugueses 
na terça-feira, também às 16h.

Brasil perde de Camarões mas avança como líder do Grupo G

AGÊNCIA BRASIL

Suíça supera Sérvia e avança na Copa

A Suíça garantiu a clas-
sificação para as oitavas de 
final da Copa do Catar após 
derrotar a Sérvia por 3 a 2, na 
tarde desta sexta-feira (2) no 
Estádio 974, em Doha, pela 
terceira rodada do Grupo G 
da competição.

Com este resultado, os 
suíços encerraram a fase ini-
cial do Mundial na segunda 
posição da chave com 6 pon-
tos. Assim, enfrentarão na 
próxima fase Portugal, líder 

do Grupo H.
O público presente acom-

panhou uma partida muito 
movimentada, na qual as duas 
equipes buscaram a vitória 
desde o primeiro minuto, 
quando o goleiro Vanja Mi-
linkovic-Savic teve trabalho 
para segurar finalização de 
dentro da área de Embolo. 
Aos 10 foi a Sérvia que res-
pondeu com uma finalização 
do volante Zivkovic que parou 
na trave.

Porém, a Suíça foi mais 
efetiva e abriu o placar aos 19 
minutos, quando Sow rolou 

a bola para Shaqiri soltar a 
pancada de dentro da área. 
Mas cinco minutos depois a 
Sérvia igualou o placar. Tadic 
levantou na área para Mitro-
vic finalizar de cabeça.

E 10 minutos depois os 
sérvios conseguiram a virada, 
quando a Suíça errou na saída 
de bola e Tadic dominou e 
tocou para Vlahovic, que ba-
teu na saída do goleiro Kobel. 
Mas a partida estava aberta, 
e os suíços voltaram a igualar 
quando Embolo escorou para 
o fundo das redes cruzamento 
rasteiro que veio da direita aos 

GRUPO DO BRASIL
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COPA DO MUNDO
Com todos os confron-

tos das oitavas de final 
definidos, o mata-mata 
da Copa do Mundo come-
ça neste fim de semana. 
Neste sábado, a Holanda 
encara o Estados Uni-
dos às 12h e a Argentina 
pega a Austrália às 16h. Já 
no domingo, duelo entre 
França e Polônia às 12h e 
Inglaterra contra Senegal 
às 16h.

Coreia do Sul 
vence
Portugal e 
se classifica

A Coreia do Sul está 
nas oitavas de final da 
Copa do Mundo. Os Tigres 
Asiáticos venceram Portu-
gal por 2 a 1, de virada, no 
Estádio Cidade da Educa-
ção, em Doha, garantindo 
a segunda vaga do Grupo 
H ao mata-mata.

Os europeus, classi-
ficados por antecipação, 
encerraram a chave na li-
derança, com seis pontos. 
Os sul-coreanos somaram 
os mesmos quatro pontos 
do Uruguai, mas ficaram 
à frente pelo número de 
gols marcados (quatro a 
dois). Para comemora-
rem a vaga nas oitavas, 
os asiáticos tiveram que 
aguardar a partida dos 
uruguaios com Gana, no 
Estádio Al Janoub, em Al 
Wakrah, chegar ao fim. 
A vitória sul-americana 
por 2 a 0 acabou sendo 
insuficiente.

43 minutos.
A etapa final começou na 

mesma rotação, e o placar de-
morou apenas dois minutos 
para ser alterado novamente. 
Shaqiri levantou a bola na 
área com uma cavadinha e 
Vargas, de calcanhar, achou 
Freuler, que chegou batendo 
de primeira.

Com a vantagem de 3 a 2 
no marcador a Suíça recuou 
as linhas e passou a negar es-
paços à Sérvia, que começou 
a insistir nas bolas levantadas 
sobre a área adversária, es-
tratégia que não teve sucesso.

Divulgação

AGÊNCIA BRASIL

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Entrar classificado 
para o último jogo da 
primeira fase deu ao 
técnico Tite a oportu-
nidade de colocar todo 
time reserva contra Ca-
marões.


