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LEVANTAMENTO DA ACIRP

Pesquisa mostra 71% das lojas 
de Rio Preto otimistas com Natal
Pesquisa feita pela Acirp indica, entretanto, que expectativa de contratações temporárias é baixa para este ano. CIDADES Pág.5

Polícia Civil vai a Goiânia atrás 
de golpistas do WhatsApp
CIDADES Pág.4

Divulgação PRF

Trio é detido na BR 153 com 
vários documentos falsos 
CIDADES Pág.4

Divulgação PRF

Tenente-coronel aposenta 
e major assume 17º BPM/I
CIDADES Pág.4

IBGE conclui 
censo na 
região norte 
de Rio Preto

Ambiental 
captura sucuri 
de 6 metros 
em rodovia
Bombeiros de Jales cap-
turaram nesta terça-feira, 
6, uma sucuri com apro-
ximadamente 6 metros de 
comprimento. A cobra foi 
encontrada às margens da 
rodovia Euclides da Cunha, 
na altura do quilômetro 
602, em Santa Salete. O ani-
mal foi solto no rio São José 
dos Dourados. Segundo a 
corporação, a orientação é 
sempre sinalizar o local e 
acionar os órgãos compe-
tentes. CIDADES   Pág.4

Edinho recebe 
professor 
da Faceres 
premiado
O prefeito Edinho Araújo 
recebeu nesta quarta, 7/12, 
o professor e coordenador 
de publicações científicas 
da Faceres, professor/dou-
tor Idiberto José Zotarelli 
Filho, que recebeu a pre-
miação de melhor estudo 
científico do mundo em 
células tronco e medicina, 
em evento científico rea-
lizado em Roma. Idiberto 
é professor e coordenador 
de publicações científicas 
da Faceres. POLÍTICA Pág.3

Médico é eleito 
presidente do 
Conselho da 
Saúde
O médico Rodrigo Rama-
lho foi eleito novo presi-
dente do Conselho Mu-
nicipal de Saúde para o 
biênio 2022-2024. Ele 
substitui o odontologis-
ta Fernando Araújo. A 
eleição foi na noite desta 
terça-feira (6 de dezem-
bro). O Conselho, que 
conta com 24 membros 
titulares e 24 suplentes, 
terá como vice-presidente 
Sanny Lima Braga.
POLÍTICA Pág.3

PEÇAS DE TEATRO E CARRETA FURACÃO BUSCAM ATRAIR CONSUMIDOR
Em Rio Preto, segundo o Sincomercio, a expectativa é que as vendas de 2022 superem em até 8% as vendas de Natal do ano passado. “Natal é sempre uma data positiva para 
o comércio”, afirma Ricardo Ismael, vice-presidente do Sincomercio, que vai promover, em parceria com o Sesc, a apresentação de duas peças teatrais itinerantes no centro. 
Além disso, os lojistas se organizaram e contrataram a famosa ‘Carreta Furacão’ como atração para atrair mais público consumidor.  CIDADES Pág.5

FIM DE ANO

POPULAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA RIO PRETO NO GABINETE

PRESENTE 
DE NATAL
O vereador Jorge Menezes 
(PSD) disse que a ordem de 
serviço assinada para início 
da reforma da Praça das 7 
Quadras, na Cecap, foi o maior 
presente de Natal que ele e mo-
radores poderiam ter recebido. 
POLÍTICA  Pág.3

Arquivo PESSOAL

Divulgação

Divulgação

CIDADES Pág.5

Divulgação Câmara de RP
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Nelson Costa, natural de Neves 
Paulista-SP, faleceu aos 76 anos de 
idade. Solteiro. O sepultamento foi 

dia 07/12/2022, saiu seu féretro do 
velório Capelas Prever para o Cemi-
tério São João Batista.

FALECIMENTOS E MISSAS

Dois de Novembro é o cha-
mado dia dos mortos.

Certa feita, um repórter 
perguntou-me se costumava 
orar por eles. Respondi-lhe: Na-
turalmente. Sentimos saudade 
daqueles que nos antecederam 
no caminho da Grande Pátria 
Espiritual, o Mundo da Verda-
de. Lembremo-nos dos paren-
tes e amigos com muito carinho. 
Compreende-se a saudade, mas 
não convém alimentar tristeza, 
porque isso perturba a Alma 
da pessoa amada. Eles estão 
mais vivos do que nunca. Nada 
morre. Basta ver que o cadáver, 
que vestiu o Espírito, também 
se transforma em vida, em bi-
lhões de formas minúsculas. A 
morte é um boato. O saudoso 
radialista, jornalista, poeta e es-
critor Alziro Zarur (1914-1979) 
ensinava que 

— não há morte em nenhum 
ponto do Universo.

Deus não é morte. É Vida. 
E Vida Eterna. O próprio Jesus 
revelou aos Seus Discípulos que 
o Pai Celestial universalmente 
governa seres imortais. E ar-
rematou: 

— Deus não é Deus de mor-
tos, mas de vivos. Por não crer-
des nisso, errais muito (Evan-
gelho, segundo Marcos, 12:27; 
e Lucas, 20:38). 

Aqueles que amamos não 
morrem jamais, mesmo que 
se encontrem no Mundo Es-
piritual. Muitos permanecem 
invisíveis ao nosso lado, aju-
dando-nos; outros podem, até 
mesmo, precisar de nossas 
preces. Oremos por eles, para 
que, quando chegar a nossa vez, 
alguém ore por nós, e agrade-
çamos a Deus por ser Deus de 
vivos. Os mortos não morrem.

Blaise Pascal (1623-1662) 
já definira: 

— A imortalidade da Alma 
tem para o homem tamanha 
importância, interessa-lhe tão 
profundamente, que é preciso 
ter perdido toda a sensibilidade 
para ser-se indiferente ao seu 
conhecimento.

O grande equívoco
da humanidade
 O grande equívoco da hu-

manidade é viver como se após 
a morte nada houvesse. Reve-
lam os Mentores Espirituais 
que um dos maiores dramas na 
Pátria da Verdade é a chegada 
de multidões livres das algemas 
da carne, mas completamente 

ARTIGO

“Não há morte em nenhum 
ponto do Universo”
Paiva Netto

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

ignorantes do que seja o Mundo 
Invisível. É uma terrível falha 
das religiões na atualidade. Es-
creveu Laurinda V. de Mello, na 
psicografia de Francisco Cân-
dido Xavier (1910-2002), que 

— a morte do corpo, para 
quem não se preparou cons-
cientemente, é sempre um 
golpe muito grande para o 
Espírito. 

Eis que o grande segredo da 
Vida é, amando a Vida, saber 
preparar-se para a morte, ou 
Vida Eterna. Ressalte-se, na 
hora certa determinada por 
Deus. Por isso, com insistência, 
o fundador da Legião da Boa 
Vontade alertava que 

— o suicídio não resolve as 
angústias de ninguém.

Goethe (1749-1832) costu-
mava dizer que 

— os que não acreditam 
em outra vida já estão mortos 
mesmo nesta. 

Ninguém morre. Torna-se 
apenas invisível aos nossos 
olhos materiais. Foi o que 
entendeu Fernando Pes-
soa (1888-1935), o famoso 
vate português, ao escrever 
em “Cancioneiro”:

— A morte é a curva da es-
trada. Morrer é só não ser visto.

Tudo é Vida
Como dizia Zarur, “não há 

morte em nenhum ponto do 
Universo. Tudo é Vida, porque 
Deus é Vida”.

Não se mate, porque você 
continuará vivo

A Vida é eterna. Por isso 
praticar o suicídio é a extrema 
loucura, pois quem se mata vai 
descobrir-se, no Outro Lado, 
mais vivo do que nunca, a so-
frer as terríveis consequências 
do seu ato de tremenda rebel-
dia contra a Sábia Lei Divina, 
que nos governa e governa o 
Universo. Matar-se abala, por 
largo tempo, a existência do 
Espírito, pois ofende a Lei que 
rege o Universo. Honremos, 
pois, o extraordinário dom que 
Deus nos concedeu, que é a 
Vida, e Ele sempre virá em nos-
so socorro pelos mais inimagi-
náveis e eficientes processos. 
Substancial é que saibamos 
humildemente entender os 

Seus recados e os apliquemos 
com a Boa Vontade e a efi-
cácia que Ele espera de nós. 
A permanente sintonia com 
o Poder Divino só nos pode 
capacitar o Espírito, para que 
tenha condições de sobreviver 
à dor, mesmo que em plena 
conflagração dos destemperos 
humanos. A continuação da 
existência após a morte jamais 
poderá ser justificativa para o 
suicídio. Todos continuamos 
vivos. (...)

A morte não é mais o lúgu-
bre ingresso para o nada

Para finalizar, ofereço a 
todos vocês que me honram 
com a sua leitura esta reflexão 
que publiquei em minha mais 
recente obra, Jesus, o Liber-
tador Divino, lançada em 21 
de outubro de 2022, durante 
as celebrações dos 33 anos do 
Templo da Boa Vontade, em 
Brasília/DF. O trecho encon-
tra-se no capítulo “Mensagem 
do Túmulo Vazio”, originário 
de documento que enviei, 
em de 25 de agosto de 1997, 
aos que comigo labutam nas 
Instituições da Boa Vontade 
(IBVs)*:

Com a Ressurreição de 
Jesus, a morte deixou de ser o 
lúgubre ingresso para o Nada; 
porquanto, na verdade, é a es-
plendorosa revelação de que a 
felicidade em Deus — o Prove-
dor de tudo o que moralmente 
necessitamos, para livrar-nos 
das mais profundas carências 
— é eterna, como perenes são 
as realizações do Bem, na Terra 
e no Espaço.

Respeitemos a Vida, e ela 
nos abençoará com a prospe-
ridade e a liberdade espirituais 
que antecedem todo o conten-
tamento.

Quando o Celeste Ami-
go revelou o Túmulo Vazio, 
acabou com os impossíveis, 
porque ressuscitou, conforme 
prometera, da morte para a 
Eternidade. E nós, com Ele. 
Graças a Deus! 

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

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

Padre Jarbas Brandini Dutra, sobre 60 anos 
de ordenação sacerdotal

“

“           Ser padre é uma vivência 
diária. Assim como o casamento 
ou ser pai e mãe, não nascemos 
doutores em famílias; mas va-
mos amadurecendo à medida 
que o tempo passa.
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Concluída a 27ª Con-
ferência das Nações Uni-
das sobre Mudanças Cli-
máticas, a COP 27, mui-
tos analistas interpreta-
ram os avanços, impasses 
e retrocessos do texto 
final do evento realizado 
em Sharm El-Sheikh, no 
Egito. A criação de um 
histórico fundo de perdas 
e danos para países vul-
neráveis, a ausência de 
metas mais ambiciosas 
para reduzir as emis-
sões de gases de efeito 
estufa e a decepção pela 
abordagem conservadora 
em relação às restrições 
ao uso de combustíveis 
fósseis estamparam as 
manchetes após o fim da 
primeira conferência do 
clima realizada na África, 
encerrada no último dia 
20 de novembro.

Entretanto, alguns 
temas importantes na 
busca pelo equilíbrio cli-
mático também merecem 
destaque e, certamente, 
refletem o amadureci-
mento da comunidade 
global a respeito da saúde 
do planeta. Adaptação a 
eventos climáticos extre-
mos, que comunidades 
e ecossistemas de todo 
o planeta estão sentindo 
cada vez com mais in-
tensidade e frequência, é 
dos temas relevantes que 
tiveram programação re-
forçada nas discussões da 
COP27 e certamente de-
vem avançar ainda mais 
nos próximos anos. Outro 
exemplo desse olhar mais 
abrangente é a crescente 
percepção sobre a relação 
indissociável entre clima 
e oceano.

É provável que, ao 
pensarmos em ações de 
conservação da natureza 
para salvar o clima do 
planeta, a proteção das 
nossas florestas apareça 
em primeiro plano. É 
natural e essencial ter-
mos esse entendimento 
pela importância que as 
florestas têm em relação 
à retenção e ao estoque 
de carbono e aos serviços 
ambientais que elas nos 
oferecem. Porém, tam-
bém é preciso perceber 
que sem um oceano sau-
dável, resiliente e susten-
tável, não seremos bem 
sucedidos na missão de 
evitar o agravamento do 
quadro atual.

*André Ferretti é 
gerente de Economia 
da Biodiversidade da 
Fundação Grupo Bo-
ticário e membro da 
Rede de Especialistas 
em Conservação da 
Natureza (RECN).

*Janaína Bumbeer 
é doutora em Ciências 
Marinhas, especialis-
ta da Fundação Grupo 
Boticário e integrante 
da Liga das Mulheres 
pelo Oceano.

Oceano e clima: 
uma relação de 

interdependência

Varizes, um problema
estético ou uma doença

a ser tratada?
Aproximadamente 40% 

da nossa população sofre 
com a presença de varizes 
nos membros inferiores. As 
varizes caracterizam-se por 
veias dilatadas, tortuosas, 
insuficientes e na maior parte 
das vezes visíveis a olho nu 
como vasos esverdeados ou 
azulados.

Muitas pessoas acreditam 
que as varizes representam 
apenas um problema es-
tético. Este conceito é um 
mito! Quem sofre com as 
varizes, além de queixar-se 
com frequência do aspecto 
estético, também está sujeito 
a complicações decorren-
tes da insuficiência venosa, 
tais como, flebite, trombose, 
sangramento por rotura das 
veias, dermatite, hiperpig-
mentação, eczema e formação 
da úlcera venosa.

Os “vasinhos” represen-
tam veias muito finas, com 
calibre de até 1 mm, algumas 
vezes com coloração aver-
melhada. Geralmente não 
causam dor, mas possuem um 
impacto estético importante. 
As microvarizes constituem 
as veias de pequeno calibre 
que irrigam os “vasinhos”. 
São atualmente denominadas 
“veias nutridoras de “vasi-
nhos”. As varizes, por outro 
lado, constituem veias maio-
res, com diâmetro maior que 
3 mm. Na maior parte da 
vezes, a presença de varizes 
está associada a dor, cansaço, 
sensação de peso e inchaço 
nas pernas.

 Com a evolução da 
medicina vascular, hoje é 
possível oferecer aos pacien-
tes opções de tratamento das 
varizes no próprio consultó-
rio, de forma minimamente 
invasiva, sem necessidade 
de repouso e internação hos-
pitalar. Obviamente, cada 
caso deve ser analisado com 
cuidado e o tratamento deve 
ser sempre individualizado. 

 As opções de tra-
tamento existentes para o 
tratamento das varizes são: 

microcirurgia, tratamento 
termoablativo com endolaser, 
tratamento termoablativo 
com radiofrequência, escle-
roterapia líquida, esclerote-
rapia com “espuma”, laser 
transdérmico e as terapias 
combinadas.

 Quanto maior o tem-
po de doença, maior o pro-
cesso inflamatório presente 
na parede da veia varicosa e 
maior a aderência venosa à 
pele. Portanto, o tratamento 
das varizes deve ser realiza-
do sempre que possível em 
fases precoces, assim que os 
primeiros sintomas se mani-
festarem. Quanto antes o tra-
tamento for realizado, melhor 
será o resultado estético.

 Em fases avançadas, 
a presença de fibrose na pele 
dificulta a remoção e o fecha-
mento da veia insuficiente. 
Além disso, as varizes pioram 
após o período gestacional, o 
que sugere que as pacientes 
realizem o tratamento das 
suas varizes antes de iniciar 
a gestação.

A úlcera venosa constitui 
a mais constrangedora com-
plicação da doença varicosa. 
Além do impacto social, a 
úlcera venosa representa uma 
causa importante de afasta-
mento do trabalho e prejuízo 
na qualidade de vida. Portan-
to, o tratamento das varizes 
nas fases mais precoces da 
doença almeja evitar as possí-
veis futuras complicações da 
insuficiência venosa crônica. 
Para maiores informações 
acesse o site www.drsthefa-
novascular.com.br.

*Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Facul-
dade de Ciências Médi-
cas da Santa Casa de São 
Paulo, especialista nas 
áreas de Cirurgia Vascu-
lar, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e 
coordenador do curso de 
Medicina da União das 
Faculdades dos Grandes 
Lagos (Unilago)

SAÚDE VASCULAR

DR. STHEFANO 
ATIQUE

www.drsthefanovascular.com.br

André Ferretti e
Janaína Bumbeer

ARTIGO
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Reforma da Praça das 7 Quadras é presente 
de Natal de Jorge Menezes aos moradores

CECAP

O vereador Jorge Menezes 
(PSD) classificou a ordem de 
serviço assinada pelo prefeito 
Edinho Araújo (MDB) para 
início da reforma da Praça das 
7 Quadras, na Cecap, como o 
maior presente de Natal que 
poderia ter recebido. Não 
apenas ele, mas toda a Cecap 
e região, que sonham que 
aquele espaço volte a ser o 
lugar de esporte, lazer e ponto 
de encontro dos moradores. 

Menezes, que nos últimos 
15 anos brigou para que a Pra-
ça voltasse a ser o que foi, até 
conseguiu algumas reformas 
no período. Mas ele mesmo 
afirma que foram pontuais, 
paliativas e não resolveram 
o problema. O vereador, que 
se mudou para o bairro em 
1979, e cresceu no local, diz 
que todas as pessoas da sua 
geração se lembram do espaço 
arborizado, iluminado e todos 
os equipamentos intactos. 

Com a deterioração, o ve-
reador passou 15 anos de seus 
cinco mandatos trabalhando 
para que a Praça fosse recons-

Prefeito assinou a or-
dem de serviço com 
academia a Céu aberto e 
pista de caminhada

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Reforma da Praça das 7 Quadras é o presente de Natal de Jorge Menezes aos moradores da Cecap

Jorge Menezes, 
vereador

“

“        Aquela quadra 
era maravilhosa. 
Hoje roubam tudo. 
A iluminação, os 
ferros, as traves e 
tudo foi se dete-
riorando, o mato 
tomando conta. É 
uma escuridão

truída de verdade para que os 
atuais moradores, crianças e 
jovens possam usufruir de um 
espaço tão nobre e raro dentro 
da cidade. 

“Aquela quadra era mara-
vilhosa”, lembra o vereador. 
Hoje roubam tudo, diz. “A 

iluminação, os ferros, as traves 
e tudo foi se deteriorando, o 
mato tomando conta, a falta 
de manutenção e os atuais 
frequentadores, roubaram a 
praça dos moradores. É uma 
escuridão”, lamenta. 

Após fazer muita política, 

conversa e convencimento, 
Jorge Menezes conseguiu levar 
o prefeito Edinho Araújo e o 
seu secretário de Obras, Israel 
Cestari no local. O prefeito 
ficou impressionado com o 
espaço, o abandono e com as 
possibilidades. Afinal, é uma 

área de aproximadamente 20 
mil metros quadrados, um 
verdadeiro parque dentro de 
Rio Preto. 

O secretário de Esporte, 
Fábio Marcondes, programou 
as ações esportivas e o secre-
tário de Obras, fez o projeto e 

ele foi licitado. 

Pista e academia 
Para surpresa do vereador, 

a Prefeitura vai agregar às 7 
Quadras dois serviços que os 
moradores também pedem 
há tempos. Uma academia 
a Céu aberto e uma pista de 
caminhada de 1350 metros e 
a manutenção ininterrupta da 
Secretaria de Esporte. 

A empresa vencedora, 
LGR Construtora Ltda, ga-
nhou a concorrência por R$ 
1.350.000,00 tem 120 dias de 
prazo para entregar pronta aos 
moradores.

VIAGEM

Rodrigo Garcia encontra 
com Papa e ouve que 
ele reza para o Pelé

Em um tour pela Europa, 
o governador de São Paulo, 
Rodrigo Garcia (PSDB), foi 
recebido pelo Papa Francisco. 
Garcia estava acompanhado 
de sua esposa, Lúcia Garcia. 
No encontro, o Papa amante 
de futebol e, devido a uma 
promessa, longe dos estádios 
de futebol há mais de 30 anos, 
disse que está rezando pela 
saúde do Rei Pelé, que está 
em recuperação no Hospital 
Albert Einstein. 

Num momento grave para 
a economia e com cobranças 
políticas exacerbadas, Rodrigo 
optou por fazer uma viagem 
particular, com toda a família, 
com recursos próprios e sem 
custos ao Estado. Na ausência 
do governador e de um vice, 
Ricardo Anafe, presidente do 
Tribunal de Justiça do estado 

Da REPORTAGEM de São Paulo, assumiu o cargo 
entre quarta-feira e sábado (6). 

Na verdade, na ausência de 
governador e vice, quem assu-
me é o presidente da Assem-
bleia Legislativa (Alesp). Mas o 
presidente da Alesp, deputado 
de Votuporanga Carlão Pigna-
tari (PSDB) preferiu assumir 
apenas nesta quarta e perma-
nece no cargo até sexta (9). 
Rodrigo Garcia retorna para 
São Paulo na noite de sexta. 

O Papa torce para o San 
Lorenzo e desde sua juventude 
não entra num estádio. Ele tem 
um assessor para atualizá-lo 
diariamente sobre o assunto. 
Ele deixou de ir aos estádios 
após uma promessa para uma 
criança doente ficar bem e a 
cumpre até hoje. A criança 
ficou bem. E Francisco nunca 
viu Maradona ou Messi joga-
rem uma partida de futebol. E 
reza para o Pelé.

Conselho Municipal de Saúde elege 
médico como novo presidente

O médico Rodrigo Rama-
lho foi eleito novo presidente 
do Conselho Municipal de 
Saúde para o biênio 2022-
2024. Ele substitui o odon-
tologista Fernando Araújo. 
A eleição foi noite desta ter-
ça-feira (6 de dezembro). O 
Conselho, que conta com 24 
membros titulares e 24 su-
plentes, terá como vice-pre-
sidente Sanny Lima Braga, 
presidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos Muni-
cipais. 

Rodrigo e Sanny foram 
escolhidos pelo voto dos con-
selheiros. Os conselheiros 
oram empossados dia 29 
de novembro e nesta terça 
elegeram o presidente e a 
vice. Nefrologista, Rodrigo é 
também professor adjunto de 
Clínica Médica da Faculdade 
de Medicina de Rio Preto e 
vice-presidente da Sociedade 
de Nefrologia do Estado de 
São Paulo. 

“À frente do Conselho e 

junto com os outros mem-
bros, pretendo fortalecer os 
conselhos locais e o papel do 

usuário na participação ativa 
das decisões sobre a saúde do 
município, reforçando a capa-

citação sobre o sistema único 
de saúde e contribuir com a 
gestão municipal na melho-
ria contínua da assistência à 
população”, afirmou o novo 
presidente. 

Finalidade

O Conselho Municipal 
de Saúde tem por finalidade 
atuar na formulação de es-
tratégias e controle da execu-
ção da política municipal de 
saúde, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, nas 
estratégias e na promoção do 
processo de controle social 
em toda a sua amplitude, no 
âmbito do Sistema Único de 
Saúde, interagindo com os 
setores público e privado, 
nos termos de seu regimento 
interno.

 Ou seja: investimento 
público pela Secretaria de 
Saúde e alguns programas 
específicos, só são legais se o 
Conselho aprovar.

BIÊNIO 23/24

Edinho recebe professor que venceu prêmio

O prefeito Edinho Araújo 
recebeu nesta quarta, 7/12, 
o professor e coordenador 
de publicações científicas da 
Faceres, professor/doutor 
Idiberto José Zotarelli Filho, 
que recebeu a premiação de 
melhor estudo científico do 
mundo em células tronco e 
medicina, em evento científico 
realizado em Roma. Idiberto 
é professor e coordenador de 
publicações científicas da Fa-
ceres, instituição que integra 
o Conselho Gestor e mantém 

NO GABINETE

parcerias técnicas com o Par-
que Tecnológico. 

O trabalho de Idiberto, 
desenvolvido com a Faceres, 
foi premiado no 18º Con-
gresso Mundial de Células 
Tronco e Medicina Regene-
rativa sediado em Roma, na 
Itália. O processo de seleção 
do melhor trabalho do mundo 
foi disputado com estudos de 
professores de universida-
des de Harvard, Cambridge e 
Sorbonne (Paris). O profes-
sor estuda e pesquisa células 
tronco há mais de quinze anos. 
-O vice-prefeito e secretário 
de Planejamento Estratégico, 
Orlando Bolçone, participou.

Conselho de Saúde elege novo presidente

Prefeito Edinho recebe professor premiado Garcia encontrou o Papa Francisco ontem

Divulgação

Divulgação

Divulgação SMCS

Divulgação SMCS

POLÍTICA

Da REPORTAGEM
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CIDADES No Calçadão
Uma aposentada, de 70 anos, teve a 
bolsa com celular, R$ 1,4 mil e dois 
cartões de crédito e bancário furtados

Falso filho
Dona de casa, de 56 anos,  foi engana-
da por golpista, que se passou por seu 
filho, e perdeu R$ 3.280,00

redacao@dhojeinterior.com.br

Feira de 
Artensanato

A Feira Independente 
do Artesanato e Delícias, 
considerada tradicional na 
região e, principalmente, 
em Ibirá, terá sua última 
edição itinerante deste ano 
no Balneário. O evento dá 
oportunidades para arte-
sãos e artesãs da região, e 
é uma ótima oportunidade 
para presentear neste fim 
de ano, com trabalhos arte-
sanais e exclusivos. 

O evento será realizado 
de quinta a domingo, sendo 
quinta, dia 8 e sexta 9, das 
10h às 19h e sábado dia 10 e 
domingo 11, das 9h às 18h. 
A entrada é gratuita, mas 
haverá arrecadação de ali-
mentos para o Fundo Social 
de Solidariedade de Ibirá. A 
doação não é obrigatória. 

Com opções a partir de 
R$ 10, a feira terá ima-
gens sacras, escapulários 
de porta, guardanapos com 
motivos natalinos, enfeites e 
guirlandas, acessórios eter-
nizados, toalhas bordadas, 
semijóias e acessórios, óleos 
essenciais, saboarias e velas 
artesanais.

REGIÃO

Maus-tratos 
em animais 

A secretaria de Zeladoria 
e Meio Ambiente e a Pre-
feitura de Olímpia, recebeu 
esta semana uma denúncia 
de maus-tratos a animais de 
grande porte, numa proprie-
dade nas proximidades do 
Matadouro na Zona Rural do 
município.

No local, os fiscais e a mé-
dica veterinária da secretaria, 
com o apoio da Polícia Militar 
e de agentes da Guarda Ci-
vil Municipal, realizaram a 
vistoria e constataram que 2 
vacas, 5 cavalos e 24 bezerros 
estavam visivelmente com si-
nais de desnutrição, alimen-
tação e água inadequadas e 
pastagem insuficiente para a 
quantidade de animais.

A Polícia Militar Am-
biental foi acionada para 
lavrar os autos de infrações 
e os laudos de maus-tratos, 
inclusive com registro da 
ocorrência. Após as multas 
ambientais que chegam a 
um valor de R$ 117 mil, os 
animais permanecerão sob a 
tutela dos responsáveis que 
adotarão medidas de socorro, 
adequação e proteção, com 
monitoramento da Polícia 
Militar Ambiental.

Massas e 
Molhos 

Incentivando os morado-
res a terem uma nova opor-
tunidade de geração de renda, 
a Prefeitura da Estância Tu-
rística de Olímpia, por meio 
da secretaria da Assistência 
Social, acaba de concluir o pri-
meiro curso básico de Massas 
e Molhos, com a capacitação 
de cerca de 20 alunos, que 
são atendidos pelos progra-
mas sociais do município. O 
curso gratuito foi realizado, 
com aulas práticas orientadas 
pelo chef Gabriel Augusto de 
Lima. Durante a capacitação, 
as aulas tiveram como objeti-
vo aprimorar conhecimentos 
culinários para os partici-
pantes, oferecendo uma nova 
forma de obter renda e pre-
parando os moradores para 
o mercado de trabalho, além 
de estreitar as relações com a 
comunidade local.

O Tenente-Coronel Paulo 
Sérgio Martins deixou o co-
mando do 17º nesta terça-feira 
(6) e foi para a reserva. Em seu 
lugar, assumiu interinamen-
te o Major Maurício Afonso 
Marques. Embora todos os 
movimentos indicam que o 
novo comandante do 17º será 
o Tenente-Coronel Lessa, hoje 
lotado no 52º Batalhão da PM 
de Mirassol, a informação só 
vai ser conhecida após deci-
são do Comando da PM em 
São Paulo e da publicação no 
Diário Oficial. O Tenente-Co-
ronel Lessa está de férias e 
inacessível. 

O Tenente-Coronel Paulo 
Sérgio Martins chegou à Rio 
Preto em 1995 e assumiu o 
comando do 17º em 2019, 
também vindo do 52º em 
Mirassol. Ele se formou na 
Academia do Barro Blanco em 
1988, mas trabalhou e cresceu 
no oficialato em Rio Preto e 
região. 

Após publicação de sua 
transferência para a reserva, 
Paulo Sérgio se dirigiu aos 
amigos e à tropa: “foi muito 
intenso e encerro esta fase da 
minha vida profissional com 
muito orgulho, sentimento 
do dever cumprido, extrema-
mente orgulhoso e honrado 
no Comando do 17º BPM/I, 
Unidade do meu coração, 
onde trabalhei por, aproxima-
damente, 26 anos, servindo a 
população de São José do Rio 
Preto e região”, diz. 

“Agradeço a todos pela 
confiança e oportunidade 
ímpar de poder estar entre 
vocês, foram muitos momen-
tos felizes e entre amigos, 

Tenente-Coronel Paulo Sérgio aposenta 
e Major Maurício assume  interinamente

17º BPM/I

Da REPORTAGEM
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Trio preso com documentos falsos
Na tarde desta terça-feira, 

6, policiais rodoviários fede-
rais detiveram dois homens 
e uma mulher na BR-153, 
próximo a Nova Granada, 
por suspeita de integrarem 
quadrilha de estelionatários. 

Os três estavam em um 
Renault Clio, com placas do 
Paraná. Eles foram abordados 
porque realizaram uma ultra-
passagem proibida diante da 
viatura policial. 

Durante conversa com os 

suspeitos, eles não apresen-
taram informações coerentes 
sobre os motivos da viagem, 
de modo que os policiais re-
alizaram buscas no interior 
do veículo. 

Os rodoviários encon-
traram oito documentos de 
identidade escondidos sob o 
forro do veículo, com nomes 
diferentes, mas com a foto dos 
três suspeitos. 

Eles disseram que usariam 
os documentos falsos para 

adquirirem chips de telefone 
celular. 

Diante da suspeita de que 
os três integrariam quadri-
lha de estelionatários, foram 
conduzidos ao DP de Nova 
Granada, onde foram ouvidos 
e liberados. 

Os documentos foram 
apreendidos e o veículo reco-
lhido ao pátio. 

As investigações seguem  
para identificar vítimas dos 
golpistas.

NA BR 153

OPERAÇÃO

Polícia caça acusados 
de golpe do WhatsApp

A Polícia Civil de Rio Preto 
deflagrou, na madrugada des-
ta quarta-feira, 7, a Operação 
Easy Money (Dinheiro Fácil) 
em três cidades de Goiânia. 
Vão ser cumpridos oito man-
dados de prisão contra ban-
didos que aplicam golpes no 
WhatsApp. 

Como era
Os marginais, após conse-

guirem informações pessoais 
da primeira vítima, passam a 
usar sua foto de perfil e pedir 

dinheiro emprestado para 
seus contatos no aplicativo, 
lesando várias pessoas. 

As investigações tiveram 
início com dois inquéritos 
instaurados no 1º DP rio-pre-
tense. 

Municípios
Os municípios goianos 

onde a operação está sendo 
realizada, com o apoio da Civil 
daquele Estado, são Goiânia, 
Aparecida de Goiânia e Trin-
dade.

EM CONDOMÍNIO

Ambiental captura tatu-galinha
Um tatu-galinha foi resga-

tado nesta quarta-feira, 7, por 
policiais ambientais dentro do 
condomínio Parque Rio Reno, 
no bairro Parque das Flores, 
em Rio Preto. 

3ª visita
Esse é o terceiro animal 

que ‘visita’ o condomínio. O 
primeiro foi um tamanduá-
-bandeira e o segundo, um 
lobo-guará. 

Ao Dhoje, funcionários do 
Rio Reno disseram que encur-
ralaram o tatu-galinha em um 
banheiro externo e chamaram 
a Polícia Ambiental para fazer 
a captura. 

Solto em rio
Conforme a corporação, o 

animal não aparenta nenhum 

Bombeiros capturam 
sucuri de 6 metros

Bombeiros de Jales captu-
raram nesta terça-feira, 6, uma 
sucuri com aproximadamente 
6 metros de comprimento. A 
cobra foi encontrada às margens 
da rodovia Euclides da Cunha, 
na altura do quilômetro 602, em 
Santa Salete. O animal foi solto 
no rio São José dos Dourados 
algumas hroas depois.

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) informou em nota que ao 
avistar um animal às margens 
da rodovia federal, o motorista 
deverá acionar imediatamente 
a corporação. 

“Se o animal estiver sobre 

a pista, o motorista deverá si-
nalizar o local para advertir os 
outros motoristas, até a chegada 
da polícia. O animal pode estar 
machucado e agressivo, por isso 
o motorista jamais deve tentar 
capturar o animal ou arrastá-lo 
para o acostamento”, declarou 
a PRF. Segundo a corporação, 
a orientação é sempre sinalizar 
o local e acionar os órgãos com-
petentes. 

A Concessionária Triunfo 
Transbrasiliana tem projetos 
para acolhimento e direciona-
mento do animal que esteja em 
situação de risco sobre a pista.

Material apreendio com os acusados no forro do carro

ferimento e será levado para 
a mata nas proximidades do 
Rio Turvo.

Ambiental resgata tatu-galinha em condomínio no Parque das Flores

profissionais ilibados e com-
prometidos, meu respeito e 
consideração por tudo que 
realizamos juntos. Desejo 
muito sucesso a todos. Deus 
no Comando sempre. Minha 
melhor continência a todos 
vocês”, referindo-se ao corpo 
que lhe ajudou a comandar a 
segurança pública da cidade. 
No total, foram 35 anos de 
PM. 

Projetos 
Segundo ele, priorizou as 

parcerias com outras Institui-
ções, operações direcionadas 
para combater a criminalida-

Paulo Sergio, tenente-coronel

Vanderson Peres

Divulgação PRF

Arquivo PESSOAL

Arquivo Dhoje

de, implantação e expansão 
dos Núcleos de Mediação 
Comunitária (NUMEC) para o 
Estado de SP, em várias Uni-
dades policiais. “Implantamos 
no 17º BPM/I o Núcleo de 
Violência Doméstica para au-
xiliar e proteger mulheres em 
situação de vulnerabilidade”, 
situação que se agravou com 
a pandemia e o isolamento 
social. Paulo Sérgio exerceu 
quase todas as funções no 17º 
BPM/I. Ele foi de Tenente a 
Tenente Coronel. Tanto no 
trabalho interno como na 
linha de frente. Agora vai se 
dedicar à família, na Capital.

Arquivo PESSOAL
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Gustavo Mioto 
e Tomate

Os cantores Tomate e 
Gustavo Mioto passam a 
fazer parte do line-up do 
OBA Festival em 2023. Eles 
se juntam ao grupo de atra-
ções de peso que irão agitar 
um dos maiores carnavais 
da região. Ivete Sangalo, 
Gusttavo Lima, Alok, Thia-
guinho, Banda Eva, Dennis 
DJ, Pedro Sampaio, A Zorra 
e grupo Menos é Mais, além 
de Tomate e Gustavo Mioto 
vão deixar a primeira edição 
do evento que será em São 
José do Rio Preto, edição 
histórica de 15 anos do OBA 
Festival – ainda mais com-
pleta e exclusiva. Além deles, 
ainda serão anunciadas mais 
atrações ainda este mês.

O OBA Festival será re-
alizado entre os dias 18 e 
21 de fevereiro, no Recinto 
de Exposições, que durante 
os quatro dias de festa será 
transformado no já conheci-
do e cobiçado ‘Mundo OBA’, 
uma área de mais de 50 mil 
m² dividida em diversas am-
bientações (todas open bar) 
recheadas de atrações, tota-
lizando 48 horas de diversão.

ENTRETENIMENTO

Pedro Iba 
gravou 2º DVD 

O cantor Pedro Iba gra-
vou na noite desta quarta-
-feira, 07, o segundo DVD da 
sua carreira solo, “Em casa, 
#SóModa”. O evento aconte-
ceu no Recanto Jaraguá, em 
Monte Aprazível.

No repertório, teve uma 
seleção de clássicos do ser-
tanejo. “Serão regravações 
de sucessos de duplas que 
sempre foram minhas refe-
rências, como Chitãozinho 
& Xororó, Bruno & Marrone 
e Jorge & Mateus, entre ou-
tras. Tudo com uma pegada 
mais moderna, com o meu 
estilo”, revelou o cantor.

O novo trabalho também 
contou com três cações iné-
ditas, escritas pelo próprio 
Pedro e parceiros. Foram 
elas: “Passe Livre”, “Meu 
Amor” e “Quando é, a gente 
sente”. Além de uma parti-
cipação especial de respeito: 
o cantor Zé Henrique, que 
fazia dupla com Gabriel.

Luan Santana 
cai em Rio Preto 

O cantor Luan Santana 
que foi uma das atrações do 
evento “Canta BB”, dia 02, 
sexta-feira passada, em Rio 
Preto, se desequilibrou e 
levou um tombo durante um 
show na madrugada.

Um vídeo gravado no mo-
mento da apresentação do 
artista no estádio Benedito 
Teixeira flagrou a queda.

Luan cantava a música 
“Água com Açúcar” no fes-
tival itinerante “Canta BB” 
quando se desequilibrou 
e caiu sentado no chão do 
palco.

Após a queda, o cantor 
se levantou rapidamente e 
seguiu o show normalmente. 
Aparentemente, Luan não se 
machucou, e o episódio não 
prejudicou o andamento das 
apresentações.

Divulgação

Pesquisa do Centro de Es-
tudos Econômicos da Associa-
ção Comercial e Empresarial 
de Rio Preto (Acirp) junto aos 
empresários associados mos-
tra que 71,95% estão otimistas 
com as vendas no Natal deste 
ano. Um grupo de 14,63% está 
indiferente e outros 13,41% 
seguem pessimistas. 

Entre aqueles que acredi-
tam em um Natal melhor do 
que o de 2021, 67,08% acre-
ditam que as vendas serão até 
10% maiores. Espera-se um 
ticket médio de R$ 293,81. 

Quando a Acirp pergunta 
qual vai ser o crescimento em 
relação a 2021, 31,71% dos 
empresários acreditam que 
deve ficar em até 5%, enquanto 
35,37% creem em aumento de 
vendas de 6% a 10%. 

Para 14,63%, elas devem 

Pesquisa mostra 71% do comércio 
otimistas para as vendas de Natal

ACIRP

crescer entre 11% e 15%, outros 
7,32% acreditam em vendas 
que fiquem entre 16% e 20% e 
10,98% são bem mais otimis-
tas, acreditando que venderão 
mais de 21% na comparação 
em relação à mesma data do 
ano passado.  

Contratações 

Mesmo com o otimismo 
em relação ao crescimento das 
vendas na comparação com 
o ano passado, 64,63% são 
pessimistas em relação às con-
tratações. Eles não creem que 
vão contratar, enquanto outros 
12,20% acreditam que farão 
alguma contratação temporá-
ria. Já 15,85% estão otimistas, 

apostando em contratar fun-
cionários definitivos e 7,32% 
vão trabalhar com estagiários. 

Médio e grande
Entre as empresas de Mé-

dio ou Grande Porte, 80% 
delas estão otimistas, a venda 
média por pessoas chegue a 
R$ 538,25. A microempresa 

A maioria (64,63%) 
não acredita em 
contratações tem-
porárias e 12,20% 

Maioria dos empresários está otimista com vendas de Natal, diz pesquisa Acirp

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

são 63,64% otimistas, 69,69% 
creem em aumento de vendas 
de até 10% superiores a 2021 e 
esperam que cada comprador 
gaste, em média, $$ 250,00. 
A associação informa que a 
amostragem não probabilística 
ouviu 82 comércios da cidade 
de Rio Preto, entre os dias 1 e 
6 de dezembro de 2022. Todas 
as entrevistas foram realizadas 
por telefone, por entrevista-
dores vinculados ao Centro 
de Estudos Econômicos da 
Acirp, sob a responsabilidade 
de Wagner Antonio Jacometi, 
diretor do Centro de Estudos 
Econômicos (Acirp) e pelo eco-
nomista responsável, Adnan 
Kalil Jebailey Junior.

VALOR DE

R$ 293
TICKET MÉDIO  espe-
rado por lojistas do 
comércio de Rio Preto 
para as vendas de 
Natal deste ano

Parceria leva espetáculos e lojas contratam 
‘Carreta Furacão’ para atrair consumidor

Em Rio Preto, segundo o 
Sincomercio, a expectativa é 
que as vendas de 2022 supe-
rem em até 8% as vendas de 
Natal do ano passado. “Natal 
é sempre uma data positiva 
para o comércio. Uns anos com 
números maiores, outros com 
números menores, mas nunca 
com expectativa negativa. Este 
ano não poderia ser diferente, 
acreditamos que o superávit de 
vendas fique em até 8% a mais 
do que 2021”, afirma Ricardo 
Ismael, vice-presidente do 
Sincomercio. 

O Natal é a data mais es-
perado pelos comerciantes e 
prestadores de serviços e con-
siderada a melhor para vendas. 
Em 2022, segundo o Sindicato 
do Comércio (Sincomercio), a 
esperança é renovada com a 
possibilidade de retomada da 
economia, após 2 anos de crise 
sanitária com a pandemia da 
Covid-19. 

Para Ismael, o fator Copa 
neste momento é muito im-
portante para definir o cenário 
final das vendas. “Se o Brasil se 
classificar até a final teremos 
mais jogos e, consequente-
mente, o comércio fecha por 
mais vezes, o que acaba fa-

zendo com que venda menos. 
Caso contrário, se o Brasil sair 
antes, o comércio ficará mais 
tempo aberto, o que significa 
mais vendas. Este é um cenário 
e não um desejo nosso”, ressal-
ta Ricardo Ismael. 

Para o Sincomércio, o tí-
quete médio deve girar em 
torno de R$300,00 e, mesmo 
com o recebimento do 13º 
salário, a situação econômica 
do rio-pretense não está favo-

rável. Ricardo conclui que “os 
rio-pretenses usaram parte do 
dinheiro do 13º para quitar 
dívidas antigas e não estão 
contraindo novas dívidas por 
receio de como será o ano de 
2022. Nosso presidente, novo 
governo e muita insegurança”. 

Com o objetivo de alavan-
car ainda mais as vendas em 
Rio Preto, o Sincomercio vai 
promover, em parceria com o 
Sesc, a apresentação de duas 

peças teatrais itinerantes, que 
terão data e hora confirmadas 
no decorrer da semana que 
vem. Além disso, os lojistas se 
organizaram e contrataram 
a famosa ‘Carreta Furacão’ 
como atração para o dia 23 
de dezembro, das 17h às 22h, 
com participação gratuita do 
público. 

O local de saída será na Rua 
Coronel Spínola de Castro, em 
frente às Lojas Lívia.

NO CENTRO

Sincomercio programa espetáculo e contrata ‘Carreta Furacão’ para aumentar vendas

IBGE conclui 
censo na 
região norte 
de Rio Preto

Dos seis postos de co-
leta que ficam espalha-
dos por Rio Preto, dois 
já finalizaram o Censo 
do IBGE: Pinheirinho e 
Cidade da Criança, ambos 
na Região Norte. “Com o 
término dessas áreas os 
funcionários foram realo-
cados para ajudar os ou-
tros postos aqui da cidade 
ou foram mandados para 
outros municípios para 
ajudar na coleta. Também 
começamos uma operação 
para revisar domicílios 
vagos, com moradores 
ausentes, recusas, e do-
micílios de uso ocasional”, 
informa Igor Santana, 
diretor da pesquisa IBGE 
de Rio Preto. 

Os outros postos são 
Bosque/Talhado, Pinhei-
rinho/Ceu, Cidade da 
Criança, HB, Central e 
Represa/Schmitt. Segun-
do Santana, o andamento 
está dentro do previs-
to, bem como a previ-
são de encerramento. 
Mas ressalta que ainda 
há um grande número 
de casas para retornar. 

Substância proibida em produtos veterinários
Um inquérito policial ins-

taurado após informações 
repassadas pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento – MAPA a respeito 
de comercialização eletrônica 
e clandestina de diversos tipos 
de produtos de uso veterinário 
irregulares teve material apre-
endido ontem. 

Dentre eles, alguns pos-
suem rotulagem informando 
conter substâncias com anabo-
lizantes hormonais cujo uso é 
proibido no Brasil. 

As apurações apontaram 
que cinco empresas sediadas 
em Rio Preto estariam comer-

INVESTIGAÇÃO

cializando tais produtos, sendo 
feitas diligências que identifi-
caram as mesmas, bem como 
seus respectivos endereços. 

Foram expedidos man-
dados de busca e apreensão,. 
Visando a instrução das in-

vestigações, e como forma 
de comprovar as denúncias, 
manteve-se contato com o 
órgão competente, o qual se 
prontificou a enviar equipes 
especializadas para apoiar a 
Polícia Civil no cumprimento 
dos mandados, sobretudo no 
que se refere à análise dos 
produtos eventualmente en-
contrados. 

Nesta quarta-feira, 7 de 
dezembro, equipes da DEIC e 
do Ministério da Agricultura 
estiveram nos endereços e em 
dois deles apreenderam docu-
mentações, produtos veteri-
nários e aparelhos telefônicos.

Apurações aponta-
ram que cinco em-
presas sediadas em 
Rio Preto estariam 
comercializando tais 
produtos

Pela primeira vez parti-
cipando do Natal municipal, 
a escola Dom José Joaquim 
Gonçalves, no Parque Indus-
trial, foi contemplada nesta 
terça-feira, 6/12, com a cam-
panha Presentes de Coração 
para Coração, promovida 
pelo Fundo Social de Soli-
dariedade da Prefeitura de 
Rio Preto em parceria com a 
Secretaria de Educação e pa-
drinhos da cidade. A cerimô-
nia foi conduzida pela dire-
tora Elaine Del Arco Biazim, 
com apoio da coordenadora 
pedagógica Iara Longuini. 
Nesta quarta-feira, 7/12, 
mais duas escolas recebe-
ram a equipe: E.M Vera (em 
Schmitt) e EM Ieda de Souza 
Santos.

PAPAI NOEL

Divulgação

Divulgação

Arquivo Dhoje
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SAI PEDRO
ENTRA PAULO

O vereador Paulo Paulera sobe na escala dos presidentes da Câ-
mara Municipal, depois de ser eleito na terça feira pela tercei-
ra vez como novo MENTOR do Legislativo rio-pretense tendo 
como vice Anderson Branco, Karina Caroline como primeira-
-secretária, Diego Mahfouz segundo secretário e Bruno Moura 
terceiro secretário, todos como candidatura única.

DOUTORA PAOLA
Conhecimento não é aquilo que a gente sabe, mas o que a gente 
faz com aquilo que a gente sabe. Um diploma marca o final de 
uma etapa e o inicio de outra. Persistência é fundamental para 
vencimento de qualquer batalha ou sonho. E Paola Spinola Ma-
chado, filha do médico cardiologista Dr. Nilton Spinola Machado 
e da empresária e administradora Nilza Spinola Machado está re-
alizando o seu sonho, o de seus pais e de todos amigos e parentes.

FÉ E FESTA
Promete uma programação legal para a Colação de Grau de for-
matura dos novos formandos da Faculdade de Medicina de Rio 
Preto. Na programação do dia 15 (quinta-feira), às 9 horas da ma-
nhã na Basílica, a missa da formatura. Ainda no mesmo dia, às 
21h no Villa Conte, o jantar dos pais e no dia 16 a Colação de Grau 
também no Conte a partir das 19 horas. Na sequência, a família 
se confraterniza com os mais íntimos na HOUSE da formanda. A 
programação termina com o baile no Villa Conte, no dia 17.

DEFERÊNCIAS DA TURMA
Os novos médicos da TURMA X vão homenagear o Dr. Jales 
Silvestre de Nogueira Braga. O paraninfo escolhido é o médico 
Sílvio Rizzo.

ORAI E VIGIAI
É o último feriado criado por uma lei municipal do saudoso 
prefeito Lotf João Bassitt em 1967 que era para comemorar o 
dia 15 de agosto, a Assunção de Nossa Senhora, mas, por dis-
cordância do então presidente da Câmara Dr. José Jorge Jú-
nior, a lei foi alterada e a data também passando então para o 
dia 8 de dezembro, em celebração a Imaculada Conceição, cuja 
capela está situada no Parque Estoril.

TEMPO CERTO
O tempo passa e quando a gente menos espera, recebe em casa 
um convite para formatura da Faculdade FACERES de Medici-
na de São José do Rio Preto, com o nome da “afilhada” e agora 
Doutora Paola Spinola Machado, que escolheu a medicina com 
a missão de salvar vidas. Filha do médico Cardiologista Dr. 
Nilton Carlos Spinola e da administradora Nilza Helena Silva 
Spinola Machado, Paola está convicta e disposta a dar o melhor 
de si a quem de saúde precisa.

FERIADO POR QUE?
A explicação tem sentido na fé e é muito importante no calen-
dário oficial do município. Portanto, merece atenção o dia de 
hoje, quinta-feira, 8 de dezembro. A data celebra o dia de Nos-
sa Senhora de Imaculada Conceição Padroeira da igreja Cató-
lica que, de acordo com o dogma da religião, é um dos títulos 
dado à Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, pela concepção do 
bebê com a intervenção divina.

O PODER DE PAULO 
Paulera vai dar vida ao legislativo e trabalhar com as portas 
abertas, não apenas a da sala do presidente, mas também as 
portas da casa para entrada e saída dos fatos, do humor, um 
tanto ocluso, mas seríssima na gestão do Patriota Pedro. Como 
na política as diferenças devem ser claras e propagadas, por 
certo o progressista Paulera terá uma gestão mais iluminada e 
destrancada com ecos e egos das autoridades.

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

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Deus sabe o que faz, sabe 

o que tira, sabe o que 
tras. Sorria beba muitá 

água e seja feliz!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

A futura médica Paola Spínola Machado cola grau na pró-
xima semana.  Ela é filha do cardiologista  Dr.Nilton Carlos 
Spínola Machado e Nilza 

As elegantes Ilna de Jorge e Lourdes Santos em festa na Mai-
son Degani, na Redentora. Foto de Luizinho Bueno

Os empresários Jorge Adriano Dias e Sueli Parussolo na fes-
tona de inauguração da Arello Décor. Foto de Luizinho Bueno

Luízinho Bueno, colunista social, e André Celloni, empresá-
rio, na maravilhosa festa de inauguração de sua bonita loja 
ARELLO DÉCOR, na avenida Alberto Andaló
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DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

A REQUISITADA estilista Petrô Stival e a filha, Patrícia 
Stival passaram dias de relax total em São Paulo, e aproveita-
ram para visitar suas clientes. Elas participaram do maravi-
lhoso coquetel de inauguração da ARELLO DECOR, anteontem.

NESTA QUINTA-FEIRA, dia 8, a iGUi - maior fabri-
cante e comercializadora global de piscinas em poliéster re-
forçado com fibra de vidro do mundo – inaugura com coque-
tel para convidados vips, uma das maiores lojas de piscina 
do país, em Rio Preto, com investimentos da ordem de R$ 10 
milhões, a loja conta com cerca de 2 mil metros quadrados de 
área. na avenida José Munia - Jardim Redentor.

QUE BACANA. Katia de Brito assumiu no último dia 1 de 
novembro, a gerência comercial regional da Rádio Jovem Pan 
em São José do Rio Preto. Sucesso cada vez mais.

DOMINGUEIRA VERÃO no Automóvel Clube, a par-
tir das 10 horas da manhã, no bar da piscina, música ao vivo, 
comes e bebes e muitos amigos. Mais detalhes no 3214-7211.

EM RIO PRETO. A famosa dupla Israel & Rodolffo faz 
show no próximo sábado na SECRET GARDEN, que está agitan-
do a juventude de Rio Preto, no Recinto da Expo. Sábado, dia 10, 
a partir das 18 horas, abertura com show de Maurício Micelli, 
depois, às 20 horas, Yan Martinelli, às 21h30 – Gustavo Alckmin, 
e Israel & Rodolffo a partir das 23 horas.  Na organização: Me-
eting Fun - Victor Miranda, Fabrício Assunção e Arthur Ribeiro.

 Em Punta Del Este
A empresária Lívia Costantini Marques e o pecuarista e tam-
bém empresário Paulo Emílio Marques estão super felizes, com 
seu filho, o tenista Antonio José Costantini Marques, está nas 
quartas de final de simples e semifinal de duplas no torneio 
internacional G4 juniors Punta Bowl, disputado em Punta Del 
Este, no Uruguai. O atleta tem a companhia do treinador rio-
-pretense Wanderson Ferreira durante o torneio nesta semana.

 Nomes de peso
Mais dois nomes de peso, os cantores Gustavo Mioto, e To-
mate, que atualmente mora nos Estados Unidos, passam a 
fazer parte do line-up do OBA Festival Carnaval 2023 – São 
José do Rio Preto. Eles se juntam a Ivete Sangalo, Gustta-
vo Lima, Alok, Thiaguinho, Banda Eva, Dennis DJ, Pedro 
Sampaio, A Zorra e grupo Menos é Mais para deixar a edi-
ção histórica de 15 anos do OBA Festival Carnaval - a pri-
meira em Rio Preto - ainda mais completa e exclusiva! Além 
deles, ainda serão anunciadas mais atrações ainda este mês.

 Bodas de Prata
Os advogados Caia e Iscilla Aidar Piton, da sociedade de 
Olímpia, estão convidando a coluna para festejar suas Bo-
das de Prata, no próximo dia 17 de dezembro, a partir das 
20 horas, na Capela Nossa Senhora Aparecida. Depois, os 
doutores Caia e Iscilla Aidar Piton recepcionam com uma 
festa em grande estilo amigos queridos.

henriforne@gmail.com
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA 
CONTRATADA: FERREIRA COIMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 
ORTOPEDICOS EIRELI
EMPENHO 25934/22
Notifico Derradeiramente o representante legal da contratada, para 
entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das 
penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: O V S EMPREENDIMENTOS EIRELI
EMPENHO 11221/22
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. DECIDO: EXTINGUIR a penalidade anteriormente 
aplicada de multa de 0,6% do valor referente às obrigações 
contratuais não cumpridas. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: AARON COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
EMPENHO 7213/22
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. DECIDO: EXTINGUIR a penalidade anteriormente 
aplicada de multa de 30% do valor referente às obrigações contratuais 
não cumpridas. MANTER a decisão anteriormente prolatada: 
RESCINDIR O INSTRUMENTO CONTRATUAL de forma unilateral; 
bem como SUSPENSÃO do direito de licitar e o impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos, por não existir 
fatos novos que possam ensejar a modificação da decisão anterior, 
e por seus próprios e jurídicos fundamentos nego provimento ao 
recurso. Considerando que não há circunstância superveniente, 
declaro esgotada a discussão na esfera administrativa. O INTEIRO 
TEOR DESTA DECISÃO ESTARÁ ENCARTADO NOS AUTOS DO 
PROCESSO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, JUNTO À 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI
EMPENHO 24073/22
CONTRATADA: MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS CORRELATOS EIRELI
EMPENHOS 24450/22 E 24451/22
CONTRATADA: MAIARA GOMES INFORMÁTICA ME 
EMPENHO 25265/22
CONTRATADA: O MUNDO ANIMAL COMERCIO LTDA
EMPENHO 25553/22
CONTRATADA: COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA
EMPENHOS 25977/22, 25978/22 E 25979/22 
Notifico os representantes legais das contratadas, para entregarem 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento 
do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
EMPENHO 25073/22
Notifico o representante legal da contratada, para entregar no prazo 
de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, 
os 8.000 ml faltantes da NF 1701244 do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das 
penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA 
CONTRATADA: MIIXAR SISTEMAS DE CLIMATIZAÇOES LTDA ME
EMPENHO 20801/22
Considerando manifestação do DUE, não foi finalizada a 
instalação do item pertencente à nota de empenho em epígrafe. 
Considerando previsão contratual, item 2.1, fica a contratada 
supramencionada NOTIFICADA DERRADEIRAMENTE para 
FINALIZAR A INSTALAÇÃO, no prazo de 48 horas, contados do 
recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao processo 
licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação das penalidades 
contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de licitação nº 32/22
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Objeto: Prestação de serviços e venda de produtos postais para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Art. 24, 
VIII da L.F 8.666/93. SMS.
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de licitação nº 30/22
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Objeto: Prestação de serviços e venda de produtos postais para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal da Mulher Pessoa 
com Def. e Igualdade Racial. Art. 24, VIII da L.F 8.666/93. SEMPDIR. 
Maria C.G.Augusto.
EXTRATO - ATA DE SESSÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2022
SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios de grupos formais da 
agricultura familiar, por meio do Programa Alimenta Brasil-PAB, por 
intermédio da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO/SP, na modalidade de Compra Institucional, com dispensa 
de licitação, de acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial nº 
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7.775 / 12, art. 3º da Resolução nº 50/12 do GGPAA da SESAN e 
Resolução nº GGALIMENTA 3, de 14/06/2022. Sessão realizada no 
dia 07 p.p. tendo participado a COOP. DOS PROD. RURAIS DE S. J. 
RIO PRETO.  Após pesquisa na relação de apenados no site do TCE-
SP, constatou-se que no momento a participante não apresentava 
impedimentos para licitar e contratar com esta Administração. 
Analisada a documentação de habilitação constatou-se que a 
participante atende ao que foi exigido no edital, estando HABILITADA 
a prosseguir no certame. O representante declinou expressamente 
da intenção de recurso quanto à decisão de habilitação e, em razão 
disso, foi realizada a abertura do envelope do projeto de venda, sendo 
registrada a seguinte proposta: 1º: COOP. DOS PROD. RURAIS DE 
S. J. RIO PRETO: abobrinha: 28.000kg – R$ 3,67, alface: 29.632 
mc/500g – R$ 4,51, batata-doce: 30.440kg – R$ 2,77, couve: 37.000 
mc/500g – R$ 4,04,  laranja: 130.000kg – R$ 2,23, limão: 14.350kg 
– R$ 3,12, pepino: 25.770 – R$ 3,97, repolho: 26.000kg – R$ 3,57. O 
representante declinou expressamente de intenção de recurso quanto 
à decisão de classificação da proposta acima prolatada. Solicitou-se 
à habilitada no certame que apresente as amostras dos gêneros no 
prazo de 02 dias úteis na Av. Feliciano Sales Cunha, nº 1801, Dist. 
Ind. Waldemar de Oliveira Verdi, saindo intimada. O inteiro teor dessa 
decisão se acha encartado nos autos do processo à disposição dos 
interessados. SMAA. A. Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS 
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
MANUTENÇÃO EM PISCINAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 554/2022 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14664/2022 - 
CONTRATO PRE/0238/22 - CONTRATADA: ADRIANO APARECIDO 
SILVA 30452380847, CNPJ: 32.950.829/0001-41. DESPACHO: 
O Município de São José do Rio Preto, através de seu Secretário 
Municipal de Esportes e Lazer, instaurou procedimento licitatório 
visando a contratação de empresa para prestação de serviços 
com fornecimento de materiais para manutenção em piscinas 
municipais desta Secretaria. Ao final da licitação que foi realizada na 
modalidade de Pregão Eletrônico, sagrou-se vencedora a empresa 
ADRIANO APARECIDO SILVA 30452380847, tendo sido celebrado 
o contrato PRE/0238/22 no dia 11 de novembro de 2022 e, no dia 12 
de novembro expedida a ordem de início dos serviços. Expedida a 
Ordem de Serviço a Contratada quedou-se inerte e não executando 
os serviços contratados, aliás, em termos percentuais, executou 0% 
(zero por cento) do que foi avençado justificando sua desídia sob a 
alegação de abandono das piscinas pela empresa anterior que havia 
feito a manutenção até o dia 07 de novembro de 2022. Ocorre que 
tal assertiva não pode e nem deve prosperar eis que o representante 
da empresa contratada, antes da sessão do Pregão Eletrônico, 
compareceu pessoalmente em todas as piscinas em que agora 
deveriam estar sendo prestados os serviços, realizando Visita Técnica 
onde tomou conhecimento de todas as condições e peculiaridades 
da prestação dos serviços, locais, estado e condições das piscinas 
não podendo agora, após a finalização do processo e assinatura do 
contrato se furtar a isso. Aliás, consta dos autos do procedimento 
licitatório a comprovação da realização dessa visita técnica assim, 
não há que se falar que a contratada não tinha conhecimento 
das condições das piscinas. Em realidade, o inadimplemento da 
contratada é que está piorando as condições dos parques aquáticos 
municipais. O conduta da contratada ao não realizar o trabalho para o 
qual foi contratada está causando graves transtornos à Administração 
e aos munícipes frequentadores dos núcleos aquáticos, tais como 
suspenção de aulas de natação e hidroginástica, caso relatado nos 
Núcleos Natalone, Eldorado, Pinheirinho e Eng. Schimitt; e riscos 
para com a população na questão do combate à dengue, um dos 
principais problemas de saúde pública no mundo. A contratada 
foi notificada para se regularizar no prazo de 48 (quarenta e oito 
horas), quanto à execução dos serviços contratados, mantendo a 
limpeza (fundo/bordas e coloração esverdeada/turva), conservação 
e qualidade da água das piscinas municipais e, também, para que 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em querendo, que apresenta-se 
sua defesa em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla 
defesa.  A contratada, na ocasião que foi notificada, apresentou sua 
defesa, contudo não trouxe fato novo ao processo, e, também, não 
atendeu ao pedido principal da notificação que era o de prestar a 
devida manutenção nas piscinas, ou seja, até o momento, nada foi 
executado. POSTO ISTO, Considerando os fatos acima narrados 
indicando o descumprimento de cláusula contratual por parte da 
Contratada; Considerando que foi garantido à Contratada o direito 
ao contraditório e a ampla defesa, conforme registros constantes do 
processo e que a empresa apresentou em sua defesa argumentos 
que não lhe aproveitam e nenhum fato novo; Considerando o parecer 
da Procuradoria Geral do Município; Considerando os princípios da 
legalidade e da moralidade administrativa; DECIDO, 1 – Rescindir, de 
forma unilateral, com fulcro no artigo 79, I cc. Art. 78, I da lei Federal 
8666/93, o Contrato PRE/0238/22 firmado com a empresa ADRIANO 
APARECIDO SILVA 30452380847; 2 – Aplicar à empresa ADRIANO 
APARECIDO SILVA 30452380847 a penalidade de multa no valor 
de R$41.670,00 (quarenta e um mil seiscentos e setenta reais), 
equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não 
cumprida, nos termos do inciso V do item 6.2 da Cláusula Sexta do 
contrato PRE/0238/22; 3 – Suspender o direito da empresa ADRIANO 
APARECIDO SILVA 30452380847 em licitar e contratar com esta 
Administração, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do Art. 87, 
III da Lei Federal nº 8666/93 e subitem 6.1.3 da cláusula sexta do 
contrato PRE/0238/22. Publique-se. As formalidades legais. Fábio 
Ferreira Dias Marcondes - Secretário Municipal de Esportes e Lazer.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 430/21; Contrato: PRE/0207/21
Contratada: Serer Segurança Privada Eireli
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8666/93 fica prorrogado por 
mais 12 meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. 
SMEL – Fabio F. D. Marcondes
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 46/19; Contrato: DIL/0041/19
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8666/93 fica prorrogado por 
mais 12 meses o prazo de vigência do contrato supramencionado. 
SMO – Israel Cestari Jr.

EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 09/20; Contrato: DIL/0011/20
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
Nos termos do art. 65 §1º da Lei 8666/93 fica acrescido em 25% 
do valor inicial do contrato supramencionado. SMEL – Fabio F. D. 
Marcondes
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 10/21; Contrato: COC/0020/21
Permissionário: Julio Cesar Ferreira da Silva
De acordo com a cláus. 3ª, item 3.2 do contrato supramencionado, 
fica reajustado na ordem de 7,1686% do valor atual, correspondente 
ao IPCA-IBGE, apurado no período de Out/21 a Set/22. SMA – 
Adilson Vedroni
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Dispensa de Licitação nº 22/2022 
Objeto: Aquisição de Botas de Unna para realização de curativos na 
rede pública de saúde dos usuários que estão em fase de execução 
de curativos no ambulatório de feriadas (CAE e SAD).
Credor: Max Medical Comércio de Produtos e Hospitalares Ltda - 
Empenho nº 26595/2022 – R$66.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 10/2022
CONTRATO Nº COC/0035/22
CONTRATADA: OBRAS E SERVIÇOS FATOR S/A
OBJETO: Execução de obra de recapeamento asfáltico em diversas 
ruas do bairro Boa Vista - SMO – Israel Cestari Júnior - Prazo de 
vigência: 165 dias – Valor Total R$2.604.024,02
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 658/2022
ATA Nº 0975/22
CONTRATADA: J C CAMARA LOPES ME
OBJETO: Fornecimento de recarga de gás GLP para o Destacamento 
de Bombeiros - Valores Unitários – Item 1– R$83,00; Item 2– 
R$120,00; Item 3– R$390,00 – Gab. Pref. – José Roberto Moreira 
– Prazo de vigência: 08 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 697/2022
ATA Nº 0976/22
CONTRATADA: FERNANDO ROGERIO MARTIN - ME
OBJETO: Fornecimento de material elétrico - Valores Unitários – Item 
1– R$5,44; Item 2– R$7,44; Item 3– R$7,44 – SMO – Israel Cestari 
Júnior – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 565/2022
CONTRATO nº PRE/0274/22
CONTRATADA: EDWARDS VACUO LTDA
OBJETO: Aquisição de Central de Vácuo com tecnologia de garras 
de aço para o Hospital Municipal – Item 1- SMS – Prazo de Vigência: 
12 meses. Valor total: R$210.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 615/2022
CONTRATO nº PRE/0275/22
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 
LTDA
OBJETO: Aquisição de carro de emergência para o Hospital 
Municipal – Item 1- SMS – Prazo de Vigência: 12 meses. Valor total: 
R$25.980,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 734/2022
CONTRATO nº PRE/0276/22
CONTRATADA: COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA 
BRASILEIRA LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de pirotecnia com fornecimento 
de materiais para as comemorações do réveillon 2023 – Item 1- 
SEMDEC – Jorge Luis de Souza – Prazo de Vigência: 60 dias. Valor 
total: R$121.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 25601/2022
CONTRATO Nº: DPL/0070/22
CONTRATADA: R & F SEGURANCA ELETRONICA LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de monitoramento de alarme – SM 
Bem-Estar Animal – Claudia Raquel de Giuli Alves
- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$1.200,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, 
HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a favor de: Construtora J L K Souza Ltda ME. Fabiana Zanquetta de 
Azevedo - Sec. Mun. de Educação
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 448/2022 – Processo n.º 
13.783/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de uniforme escolar 
(bermudas) em atendimento as unidades escolares. Secretaria 
Municipal de Educação. Sessão pública realizada on-line com 
início dia 12/08/2022, sendo adjudicado o lote 01 à empresa 
declarada vencedora: PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ. 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 – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Secretária 
Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 695/2022 – Processo n.º 
15.809/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais para 
manutenção em sistemas de alarme, em atendimento a manutenção 
escolar. Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 22/11/2022, sendo adjudicados os 
itens às empresas declaradas vencedoras:  CONTATTOS MAIS 
LTDA ( item 2); D&H COM. E DISTRIBUIÇÃO DE DISPOSITIVOS 
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ELETROELETRONICOS LTDA ( itens 4, 7, 9, 11, 12 e 13); 
FERNANDO JOSE AMANCIO ALVES ( itens 3, 5, 6 e 10) e GABRIEL 
SELEN SILVA (item 01). Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” 
– Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Secretária 
Municipal de Educação
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 712/2022 – Processo n.º 
15.867/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de carpintaria 
em atendimento a manutenção escolar. Secretaria Municipal de 
Educação. Sessão pública realizada on-line com início dia 25/11/2022, 
sendo adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras:  
INDÚSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA. ME (itens 01, 02, 03, 04, 06, 07), 
FZ DE CASTRO (item 08) e PAULO R BISPO FERRAMENTAS ME 
(item 05). 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 – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Secretária 
Municipal de Educação.
AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.° 754/2022, PROCESSO 
16.208/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA 
BIN, LIXEIRA E PALLET PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE.
Em razão de questionamento feito, fica RETIFICADO o descritivo 
do item 1, do capítulo I.1 do Anexo I do Edital Licitatório. O edital 
está disponibilizado na nova versão no sistema “Portal de Compras” 
link “Edital Completo e Anexos” à disposição dos interessados. 
Fica redesignada a data de processamento do pregão da seguinte 
forma: O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 27/12/2022, 
às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. Adriana Tápparo – 
Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 484/2022 
– PROCESSO Nº 14.002/2022. 
Objeto: Prestação de serviço para locação de equipamento de 
ultrassom para ecocardiograma do Complexo Pro Saúde - Centro 
Diagnóstico Hospital Dia. Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 12/12/2022 às 11:00h para continuidade dos trabalhos – 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira. 
COMUNICADO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
REDESIGNAÇÃO DE DATAS
TOMADA DE PREÇOS nº 058/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A EXECUÇÃO DE 
FORRO EM GESSO ACARTONADO NO CENTRO COMUNITÁRIO 
DO DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHMIDT (RUA VOLUNTÁRIOS 
DA PÁTRIA, 351), CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, 
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO 
ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. DE OBRAS. Valor estimado: 
R$ 221.073,81 - Prazo de execução: 90 dias - Data Limite para 
recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a proposta: 03/
JANEIRO/2023 às 17:00 horas. Data da sessão pública de abertura 
dos envelopes: 04/JANEIRO/2023 às 08:30 horas - Local: Diretoria 
de Compras e contratos – 2º andar do Paço Municipal - Av. Alberto 
Andaló nº 3030. A visita técnica obrigatória que consta da alínea “d” 
do subitem 5.1 do edital deverá ser agendada e realizada até o dia 
30/dezembro/2022 no horário comercial.   Outras informações: http://
www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 600/2022 
– PROCESSO Nº 14.901/2022. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO 
HOSPITALAR EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DE EMERGÊNCIA 
- DUE. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
13/12/2022 às 11:00h para continuidade dos trabalhos – Adriana 
Tápparo - Pregoeira. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 054/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DA UBS 
JAGUARÉ (AV. DANILLO GALEAZZI, 1881) – SEC. MUN. SAÚDE. 
À vista dos autos e do parecer técnico elaborado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, que é utilizado como razões de decidir e passa 
a fazer parte integrante desta decisão, a Comissão Municipal de 
Licitações prolata a classificação da proposta: 1º Colocado: MADRI 
ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 169.913,58 - O inteiro teor dessa 
decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição dos 
interessados. Publique-se para ciência.
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 758/2022, 
processo 16.247/2022 objetivando a aquisição de bancadas de 
aço inox para o Hospital Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 22/12/2022 às 
08:30h e abertura a partir das 08:32h. 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 760/2022, 
processo 16.253/2022 objetivando o registro de preços para 
aquisição de lençol e fronha para Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 23/12/2022 às 
08:30h e abertura a partir das 08:32h. 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 761/2022, 
processo 16.254/2022 objetivando a aquisição de microcomputador 
e software para o Centro de Controle de Zoonoses. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 22/12/2022 às 08:30h e abertura a partir das 08:32h. 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 763/2022, 
processo 16.265/2022 objetivando a aquisição de ventilador 
pulmonar para atender Ação Judicial. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 22/12/2022 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.
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EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO-SP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 
PROCESSO Nº 014/2022 
CONTRATO Nº 010/2022 
INTERESSADO: EMPRESA TEIXEIRA & CALADO SEGURANÇA 
LTDA
CNPJ/MF SOB N.º 14.071.312/0001-09
Assunto: Apuração de Faltas Contratuais e Aplicação de 
Penalidades
A EMURB, EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO-SP, torna público que, com base nas informações 
constantes dos autos do presente Processo, aprovo o relatório 
ANEXO I I I  - O RELATÓRIO DE ANÁLISE DA DEFESA, 
adotando-o como fundamento da decisão e proposição de aplicação, 
aplica à Empresa TEIXEIRA & CALADO SEGURANÇA LTDA, 
CNPJ/MF SOB N.º 14.071.312/0001-09, pelo descumprimento 
das Cláusulas 6.1 e 6.2 do Contrato nº 010/2022., a sanção 
administrativa de ADVERTÊNCIA prevista na Cláusula 9.1, a, em 
conformidade com o artigo 83, I da Lei 13.303/16, e das disposições 
do Contrato nº 010/2022, salientando para a regularização, sob pena 
de demais medidas cabíveis., caracterizando a inércia da empresa e 
o não cumprimento do contrato o agravamento penalização. 
Nos termos, comunique a contratada desta decisão, ressaltando-se 
o seu direito de interpor recurso, no prazo legal e providencie-se o 
registro e o cumprimento dessa sanção e publique-se.
São José do rio Preto, 07/12/ 2022.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
Diretor Presidente da Emurb

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO-SP
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2022
PROCESSO LICITAÓRIO Nº 046/2022
DECISÃO IMPUGNAÇÃO
OBJETO: PERMISSÃO DE USO - 02 áreas 2,50m2 – Localizadas no 
TÉRREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), para a finalidade 
de Instalação de Caixas Eletrônicos, com Valor Inicial de Permissão 
de Uso Mensal de R$ 778,33 por área (R$ 1.556,66).
Após análise da impugnação apresentada pela licitante TECNOLOGIA 
BANCÁRIA S.A, CNPJ n.º 51.427.102/0001-29, em segundo grau 
de análise, decidiu-se pelo INDEFERIMENTO da Impugnação, 
sendo consideradas IMPROCEDENTES as alegações da licitante, 
ratificando a decisão preferida pela Comissão de Licitação. Inteiro 
teor das Decisões constantes no Processo. PUBLIQUE-SE, DÊ-SE 
CIÊNCIA AOS INTERESSADOS E DIVULGUE-SE.
São José do Rio Preto, 07/12/2022.
RODRIGO IDELBRANDO JULIANO
Diretor Presidente da Emurb

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.213 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, o(a) servidor(a) GUSTAVO ANTONIO SILVA para 
responder interinamente pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES E LAZER, enquanto durar o período de licença saúde 
do(a) titular da pasta, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar 
n.º 05/90, de 12/12/2022 a 17/12/2022.
PORTARIA N.º 37.216 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022
EXONERA, a pedido, FERNANDO FERREIRA DOS REIS, do Cargo 
em Comissão – ASSESSOR DE AMPLA ASSISTÊNCIA – NÍVEL I 
– CA.102.2, criado pelo artigo 3º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 
685/2022, lotado(a) na  Coordenadoria de Gestão do Complexo Swift, 
do Teatro de Educação e Cultura da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, nomeado(a) pela Portaria n.º 36.597 de 20 de junho de 
2022, retroagindo os efeitos desta a 01 de dezembro de 2022.
PORTARIA N.º 37.217 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ALESSANDRO 
EDUARDO RIMOLI, Guarda Municipal, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, afastamento por 
2 (dois) anos, sem vencimentos ou remuneração, com prejuízo das 
demais vantagens do cargo, para tratar de interesses particulares, 
conforme o artigo 117 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os 
efeitos desta a partir de 10 de dezembro de 2022.
PORTARIA N.º 37.231 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, MARCUS VINICIUS DE CARVALHO SCAFE para 
substituir o(a) servidor(a) LUCIANA MANSANO MAPELLI – ocupante 
da função de confiança gratificada – Coordenador Executivo de 
Políticas Públicas – Nível I - FG.103.8, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, 
de 12/12/2022 a 28/12/2022.
PORTARIA N.º 37.232 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, CLEINE ZAVANELLA CALVO MARIZ para substituir o(a) 
servidor(a) LUCIANA MANSANO MAPELLI – ocupante da função 
de confiança gratificada – Coordenador Executivo de Políticas 
Públicas – Nível I - FG.103.8, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias e 
licença prêmio, de 29/12/2022 a 13/01/2023.
PORTARIA N.º 37.233 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, MANOELA GODA MARQUES FELIPE para substituir o(a) 
servidor(a) RONALDO BITENCOURT DUTRA - ocupante do cargo 
em comissão – DIRETOR DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA – 
CD. 101.3, criado pelo artigo 28 da Lei Complementar nº 437 de 
01/09/2014, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, de 12/12/2022 a 21/12/2022.
PORTARIA N.º 37.234 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
INTERROMPE, o afastamento do(a) servidor(a) 
estatutário(a)  ANA LUCIA MARIA DAS GRACAS ROZAN , 
PEB-1, concedido através da Portaria n.º 35.606 de 15 de 
outubro de 2021, surtindo os efeitos desta a partir de 19 
de dezembro de 2022. 
PORTARIA N.º 37.235 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, o(a) servidor(a) ALEXANDRE BATISTA DO CARMO para 
responder interinamente pela SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO 
AMBIENTE E URBANISMO, enquanto durar o período de férias 
do(a) titular da pasta, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar 
n.º 05/90, de 14/12/2022 a 23/12/2022.
PORTARIA N.º 37.239 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, FRANCISCO AUGUSTO GOMES GONCALVES para 
substituir o(a) servidor(a) EDUARDO NASCIMENTO VESSANI 
– ocupante da função de confiança gratificada – Coordenador 
Executivo de Políticas Públicas – Nível III - FG.103.6, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de férias, de 13/12/2022 a 22/12/2022.
PORTARIA N.º 37.240 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, o(a) servidor(a) SERGIO ASTOLFO ISSAS para 
responder interinamente pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, enquanto durar o período de férias do(a) titular da pasta, de 
12/12/2022 a 15/12/2022, sem a remuneração contida no parágrafo 
segundo do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, em razão do 
afastamento não ser superior a 05 (cinco) dias consecutivos.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.219 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, PAULA ALVES MONTEIRO, para exercer a Função de 
Confiança de Assistente de Programas e Projetos - Intermediário 
– Nível I - FG.103.3, no Setor de Monitoramento e Gestão de 
Despesas da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, criada pelo 
artigo 5º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022, fazendo jus a 
retribuição remuneratória correspondente, surtindo os efeitos desta a 
partir de 12 de dezembro de 2022.
PORTARIA N.º 37.220 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, JEFERSON WILIAN POVEDA para substituir o(a) 
servidor(a) ALESSANDRA LIMA VICENTIM – ocupante da função 
de confiança gratificada – GERENTE DE UNIDADE – NÍVEL III – 
FG.103.5, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 

enquanto durar seu período de férias, de 12/12/2022 a 21/12/2022.
PORTARIA N.º 37.221 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, APARECIDA PERPETUA DA SILVA BUOSI para 
substituir o(a) servidor(a) LIVIA MARIA VETORELLI BORGES 
– ocupante da função de confiança gratificada – GERENTE DE 
UNIDADE – NÍVEL II – FG.103.6, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 
12/12/2022 a 21/12/2022.
PORTARIA N.º 37.222 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, MARIANA CARPENA TORINA para substituir o(a) 
servidor(a) ANDREA GONCALVES PENA – ocupante da função 
de confiança gratificada – Coordenador Executivo de Políticas 
Públicas – Nível III – FG.103.6, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 
12/12/2022 a 21/12/2022.
PORTARIA N.º 37.223 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, LEANDRO MUNHOZ DE BRITO para substituir o(a) 
servidor(a) ALINE LARZEN DE MELO – ocupante da função de 
confiança gratificada – Coordenador Executivo de Políticas 
Públicas – Nível II – FG.103.7, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias e 
licença prêmio, de 12/12/2022 a 31/12/2022.
PORTARIA N.º 37.224 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, DAIANE MARCHIORI MULLER para substituir o(a) 
servidor(a) FLAVIA CRISTINA RODRIGUES PETEAN – ocupante 
da função de confiança gratificada – GERENTE DE UNIDADE – 
NÍVEL II – FG.103.6, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar 
n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 12/12/2022 a 
21/12/2022.
PORTARIA N.º 37.225 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, JEAN MICHAEL MARTINS para substituir o(a) servidor(a) 
ANA PAULA MARCIELO DE JESUS – ocupante da função de 
confiança gratificada – GERENTE DE UNIDADE – NÍVEL III – 
FG.103.5, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, de 13/12/2022 a 01/01/2023.
PORTARIA N.º 37.226 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, JOSIE MARI MURATA COSTA para substituir o(a) 
servidor(a) BARBARA EMILLY DOS SANTOS – ocupante da função 
de confiança gratificada – GERENTE DE UNIDADE – NÍVEL III – 
FG.103.5, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de licença prêmio, de 12/12/2022 a 
19/12/2022, sendo remunerado apenas pelos dias úteis trabalhados.
PORTARIA N.º 37.227 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, PRISCILA FRANCISCA MEDICE para substituir o(a) 
servidor(a) LUCIANA CRISTINA MACHADO FERREIRA – ocupante 
da função de confiança gratificada – GERENTE DE UNIDADE – 
NÍVEL III – FG.103.5, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar 
n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença prêmio, de 
12/12/2022 a 19/12/2022, sendo remunerado apenas pelos dias úteis 
trabalhados.
PORTARIA N.º 37.228 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
TRANSFERE, o(a) servidor(a) VINICIUS DELGADO, ocupante da 
Função de Confiança de Assistente de Programas e Projetos - 
Intermediário – Nível III - FG.103.1 da Gerência de Atendimento 
Básico - Farmácias para o Departamento de Assistência Farmacêutica 
da Secretaria Municipal de Saúde.
PORTARIA N.º 37.236 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, ERICKA JULIENE MORAES GERENCER FRANCISCO 
para substituir o(a) servidor(a) DANIELE HELENA SOARES 
PINHEIRO – ocupante da função de confiança gratificada – 
Coordenador Executivo de Políticas Públicas – Nível I – FG.103.8, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto 
durar seu período de férias, de 14/12/2022 a 23/12/2022.
PORTARIA N.º 37.237 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, RENATA NERI DOS SANTOS para substituir o(a) 
servidor(a) TAMIRES AGUERA PERES – ocupante da função 
de confiança gratificada – GERENTE DE UNIDADE – NÍVEL III – 
FG.103.5, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de licença prêmio, de 16/12/2022 a 
23/12/2022, sendo remunerado apenas pelos dias úteis trabalhados.
ALDENIS ALBANEZE BORIM
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.229 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, GRAZIELE LIEBANA BUENO para substituir o(a) 
servidor(a) MARCOS JOSE DA SILVA BASTOS FILHO – ocupante 
da função de confiança gratificada – Coordenador Executivo de 
Políticas Públicas – Nível I - FG.103.8, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, 
de 12/12/2022 a 21/12/2022.
ISRAEL CESTARI JUNIOR
Secretário Municipal de Obras

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.230 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, MONICA COSTA BUENO DE ARAUJO para substituir 
o(a) servidor(a) PATRICIA MAURA QUATTI – ocupante da função 
de confiança gratificada – Chefe de Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social - CREAS - FG.101.1, nos 
termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar 
seu período de férias, de 12/12/2022 a 21/12/2022.
HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
Secretária Municipal de Assistência Social

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto 

EXTRATO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 
13/2018

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto – RIOPRETOPREV.

P r o c e s s o 
Administrativo: 33/2018.

Modalidade: Dispensa nº 29/2018 (Cotação 29/2018).

Objeto:

Serviços de manutenção preventiva e corretiva 
em equipamentos de Ar-condicionado, dentro da 
melhor técnica e recomendação dos fabricantes, 
para os aparelhos instalados na sede da Autarquia 
(Prorrogação).

Fornecedor:
IMPACTO FRIO AR CONDICIONADO 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA-ME.

D o c u m e n t o 
(CNPJ): 16.838.048/0001-03.

Valor Global 
Estimado: R$ 10.029,48 (dez mil, vinte e nove reais e 

quarenta e oito centavos).
Vigência: 12 meses, de 10/12/2022 até 09/12/2023.
Data de 
Assinatura: 07/12/2022.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto 

EXTRATO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2018

Órgão:
Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto – RIOPRETOPREV.

P r o c e s s o 
Administrativo: 29/2018.



  | B3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quinta-feira, 08 de dezembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
Modalidade: Dispensa nº 25/2018 (Cotação 25/2018).

Objeto:
Contratação de empresa para a prestação de Serviços de Monitoramento de 
Central de Alarme via Sistema GPRS.

Fornecedor: R.S. DOS SANTOS GIRARDI – ME (Nacional Alarmes).

Documento (CNPJ): 15.403.539/0001-69.
Valor Global Estimado: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Vigência: 12 meses, de 01/12/2022 até 30/11/2023.
Data de Assinatura: 25/11/2022.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 140/2022
PREGÃO ELETRÔNICO nº 61/2022 – PROCESSO SeMAE nº 71/2022
Contratada: PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/entrega do objeto contratual até o dia 
28.02.2023. Data da autorização: 06.12.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 142/2022
PREGÃO ELETRÔNICO nº 69/2022 – PROCESSO SeMAE nº 82/2022
Contratada: SUPER MIL REPRESENTAÇÕES EIRELI
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/entrega do objeto contratual até o dia 
11.02.2023. Data da autorização: 06.12.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 92/2022 – PROCESSO SICOM 3420/2022
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de substituição de 
bombas submersas e manutenção, incluindo limpeza, melhorias, adequações, reparos e complementos, 
de poços tubulares profundos exploratórios do Aquífero Bauru, situados no perímetro urbano do município 
de São José do Rio Preto – SP, com fornecimento de mão de obra, incluindo equipamentos, máquinas, 
ferramentas, materiais complementares e insumos, conforme planilha de serviços e cronograma físico-
financeiro.
Fica designado o dia 12.12.2022, às 14:00 h, para a retomada da sessão do pregão eletrônico em 
epígrafe, para a continuidade dos trabalhos.
S. J. R. P., 07.12.2022 – Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro - SeMAE.
Extrato de Portaria nº 146 de 06/12/2022 CONSIDERANDO que o Chefe da Divisão de Frotas, Juliano da 
Silva Figueredo, mat. 956, afastar-se-á do exercício de suas funções, temporariamente, a partir do dia 12 
de dezembro de 2022. R E S O L V E: ARTIGO 1º- Designar o servidor, Agnaldo Machado Canto, mat. 
582, para responder interinamente pela Chefia da Divisão de Frotas, a partir de 12/12/2022, enquanto 
durar a ausência do titular.  ARTIGO 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
efeito a partir de 12 de dezembro de 2022.
Extrato de Portaria nº 147 de 06/12/2022 CONSIDERANDO que o Chefe da Divisão de Captação, Carlos 
Eduardo Fossa, mat. 616, afastar-se-á do exercício de suas funções, temporariamente, a partir do dia 
05 de dezembro de 2022. R E S O L V E: ARTIGO 1º- Designar o servidor, João Paulo Corrêa, mat. 
580, para responder interinamente pela Chefia de Divisão de Captação, a partir de 05/12/2022, enquanto 
durar a ausência do titular.  ARTIGO 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
efeito a partir de 05 de dezembro de 2022.
Extrato de Portaria nº 148 de 06/12/2022. CONSIDERANDO que a Coordenadora de Faturamento, Viviam 
Laine Constantino Begiora, mat.459, afastar-se-á do exercício de suas funções, temporariamente, a partir 
do dia 03 de janeiro de 2022.  R E S O L V E: ARTIGO 1º- Designar a servidora, Kátia Regina Pereira, 
mat. 581, para responder interinamente pela Coordenadoria de Faturamento, a partir de 03/01/2023, 
enquanto durar a ausência do titular. ARTIGO 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo efeito a partir de 03 de janeiro de 2023.
EXTRATO DE PORTARIA SeMAE N.º 149 – 06.12. 2022 - Dispõe sobre a substituição do Coordenador 
Jurídico em razão do gozo de férias/licença pelo titular - RESOLVE: Art. 1.º - NOMEAR o servidor 
ADRIANO AUGUSTO DE CASTRO ROSINO, advogado efetivo, matrícula 614, para responder, 
interinamente, pela função de COORDENADOR JURÍDICO, a partir de 12 de dezembro de 2022 a 02 de 
janeiro de 2023, em razão da ausência do(a) titular DANIEL HENRIQUE RAMOS DA ROCHA, fazendo 
jus à respectiva gratificação legal, enquanto durar a substituição, observada a vedação de acúmulo 
prevista na LC nº 266/2008. - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. - São José do Rio Preto, 
06.12. 2022 - Nicanor Batista Junior Superintendente do SeMAE
Extrato de Portaria nº 150 de 06/12/2022. Considerando a requisição recebida pelo SeMAE, por meio 
do ofício n. 149/2022 de 05/12/2022, para a prorrogação de cessão do servidor(a) para prestar serviços 
junto a 267ª Zona Eleitoral; R E S O L V E: ARTIGO 1º - PRORROGAR, até 01 de julho de 2023, sem 
prejuízo dos vencimentos, a cessão da servidora JANAINA GOES DE OLIVEIRA, ocupante do cargo 
de Agente Administrativo, matrícula n° 664, ao Juízo da 267ª Zona Eleitoral de São José do Rio Preto/
SP, órgão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com fundamento na Lei Federal n° 6.999/1982, 
disciplinado pela Resolução TSE n° 23.255/2010. ARTIGO 2º – Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, surtindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023.
S.J. Rio Preto, 07.12.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.  

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000225520 01038/22 DC ODONTOLOGIA LTDA LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2336

2022000277535 01236/22 BRASIL SAUDE DOMICILIAR LTDA LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2337

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

Karina Elias de Souza
       São José do Rio Preto, 08 de Dezembro de 2022.

Coordenadora da Vigilância Sanitária

CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA PARA O ADOLESCENTE NO ÂMBITO DA LEI DE JOVEM 
APRENDIZES E DE ESTAGIO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO 
PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 
EXTRATO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: A Secretária Municipal do Trabalho e do Emprego, 
no uso de suas atribuições legais e competências, visando a abertura de Edital de Chamamento Público, 
nos termos da Lei Federal nº13.019 31 de julho de 2014, combinada com Decreto Municipal nº17.708 de 
07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017 e alterações pelo 
Decreto n.º 17.800 de 29 de junho de 2017, para escolha de Organização da Sociedade Civil que irá 
executar o Serviço de CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA PARA O ADOLESCENTE NO ÂMBITO 
DA LEI DE JOVEM APRENDIZ E DE ESTÁGIO, conforme segue:  
OBJETO: O PRESENTE CHAMAMENTO TERÁ POR OBJETO A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO PRA CONCESSÃO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AFIM DE ATENDER 
A CAPACITAÇÃO, COM OPORTUNIZAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA AO ADOLESCENTE 
NO ÂMBITO DA LEI DE JOVEM APRENDIZ E DE ESTÁGIOS; ESTE JOVEM, COM FAIXA ETÁRIA 
ENTRE 15 E 18 ANOS, VISANDO A EXPANSÃO DE SUAS HABILIDADES E CONHECIMENTOS, 
TENDO À DISPOSIÇÃO O APOIO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA ATIVIDADES EM GRUPO, 
APRIMORAMENTO DO CONVÍVIO SOCIAL E IDENTIFICAÇÃO DAS HABILIDADES INDIVIDUAIS 
COM CONSEQUENTE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO; ENQUANTO DA 
VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO, O ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DO JOVEM, 
TANTO DURANTE A CAPACITAÇÃO, BEM COMO QUANDO JOVEM APRENDIZ OU ESTAGIÁRIO; E 
ATÉ A POSSÍVEL GERAÇÃO DE OPORTUNIDADE DE INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO 
FORMAL, DURANTE A VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO.. 
VALOR DA PARCERIA: R$ 920.000,00 (Novecentos e Vinte Mil Reais) por 12 (Doze) meses.  
TIPO DE PARCERIA: Termo de Colaboração. 
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 07/12/2022 a 06/01/2023 
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS EM SESSÃO PÚBLICA: 09/01/2023, às 09:00 horas, 
Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego, no seguinte endereço: Av Alfredo Antônio de Oliveira 
2077 – Jardim Planalto– CEP 15046-355 – São José do Rio Preto/SP, sala de reuniões do Gabinete do 
Secretário do Trabalho e do Emprego, em sessão pública dar-se-á o credenciamento e abertura das 
propostas 
ADRIANA ROMANO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO

ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE NAS REGIÕES GEOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, GERAÇÃO DE RENDA E INSERÇÃO NO 
MERCADO DE TRABALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO 
PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022
EXTRATO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: A Secretária Municipal do Trabalho e do Emprego, 
no uso de suas atribuições legais e competências, visando a abertura de Edital de Chamamento Público, 
nos termos da Lei Federal nº13.019 31 de julho de 2014, combinada com Decreto Municipal nº17.708 
de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017 e alterações 
pelo Decreto n.º 17.800 de 29 de junho de 2017, para escolha de Organização da Sociedade Civil que 
irá executar o Serviço de ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE NAS REGIÕES GEOGRÁFICAS DO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, GERAÇÃO DE 
RENDA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHOe, conforme segue:  
OBJETO:O PRESENTE CHAMAMENTO TERÁ POR OBJETO A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
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COLABORAÇÃO PRA CONCESSÃO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AFIM DE ATENDER 
A CAPACITAÇÃO DE ADOLESCENTES NAS REGIÕES GEOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RO PRETO, DISPOSIÇÃO DESTAS REGIÕES PREVISTAS NO DECRETO 18.073 DE 29 
DE JUNHO DE 2018, COM ATENDIMENTO MÍNIMO DE DUAS REGIÕES A CADA PERÍODO DE 
12 MESES, VISANDO A OPORTUNIZAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA AO ADOLESCENTE NO 
ÂMBITO DA LEI DE ESTÁGIO; PARA ESTE JOVEM, COM FAIXA ETÁRIA ENTRE 15 E 18 ANOS, 
A ATUAÇÃO DEVE SER PARA A  EXPANSÃO DE SUAS HABILIDADES E CONHECIMENTOS, 
TENDO À DISPOSIÇÃO O APOIO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA ATIVIDADES EM GRUPO, 
APRIMORAMENTO DO CONVÍVIO SOCIAL E IDENTIFICAÇÃO DAS HABILIDADES INDIVIDUAIS 
COM CONSEQUENTE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO; ENQUANTO DA 
VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO, O ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DO JOVEM, 
TANTO DURANTE A CAPACITAÇÃO, BEM COMO QUANDO JOVEM APRENDIZ OU ESTAGIÁRIO; E 
ATÉ A POSSÍVEL GERAÇÃO DE OPORTUNIDADE DE INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO 
FORMAL, DURANTE A VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO.
VALOR DA PARCERIA: R$ 420.000,00 (Quatrocentos e Vinte Mil Reais) por 12 (Doze) meses.  
TIPO DE PARCERIA: Termo de Colaboração. 
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 07/12/2022 a 06/01/2023 
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS EM SESSÃO PÚBLICA: 09/01/2023, às 09:00 horas, 
Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego, no seguinte endereço: Av Alfredo Antônio de Oliveira 
2077 – Jardim Planalto– CEP 15046-355 – São José do Rio Preto/SP, sala de reuniões do Gabinete do 
Secretário do Trabalho e do Emprego, em sessão pública dar-se-á o credenciamento e abertura das 
propostas 
ADRIANA ROMANO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ATRAVÉS DO COOPERATIVISMO APLICADO NAS REGIÕES 
DEMOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO COM AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS 
RECICLÁVEIS, SEPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS COM REDUÇÃO DO IMPACTO 
AMBIENTAL DE RESÍDUOS E INCLUSÃO SOCIAL”
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO 
PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022
EXTRATO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: A Secretária Municipal do Trabalho e do Emprego, 
no uso de suas atribuições legais e competências, visando a abertura de Edital de Chamamento Público, 
nos termos da Lei Federal nº13.019 31 de julho de 2014, combinada com Decreto Municipal nº17.708 
de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017 e alterações 
pelo Decreto n.º 17.800 de 29 de junho de 2017, para escolha de Organização da Sociedade Civil 
que irá executar o Serviço de GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ATRAVÉS DO COOPERATIVISMO 
APLICADO NAS REGIÕES DEMOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO COM AS ATIVIDADES DE COLETA 
SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, SEPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS COM 
REDUÇÃO DO IMPACTO AMBIENTA DE RESÍDUOS E INCLUSÃO SOCIAL, conforme segue:  
OBJETO:  O PRESENTE CHAMAMENTO TERÁ POR OBJETO A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM 
FINALIDADE DE  SELECIONAR ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL COM O OBJETIVO DE 
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ATRAVÉS DO COOPERATIVISMO APLICADO NAS REGIÕES 
DEMOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO COM AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS 
RECICLÁVEIS, SEPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS, DISPOSIÇÃO DESTAS 
REGIÕES PREVISTAS NO DECRETO 18.073 DE 29 DE JUNHO DE 2018, COM A PRESENÇA DA 
COLETA  E ATENDIMENTO DE NO MÍNIMO UMA REGIÕES A CADA PERÍODO DE 12 MESES COM 
REDUÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL DE RESÍDUOS E INCLUSÃO SOCIAL AFIM DE ESTIMULAR 
O TRABALHO COM CONSEQUENTE  ERRADICAÇÃO DA POBREZA, PRESERVAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR MEIO DA COLETA, SEPARAÇÃO DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS, BEM COMO A MELHORIA DE QUALIDADE VIDA DO CIDADÃO.
VALOR DA PARCERIA: R$ 970.000,00 (Novecentos e Setenta Mil Reais) por 12 (Doze) meses.  
TIPO DE PARCERIA: Termo de Colaboração. 
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 07/12/2022 a 06/01/2023 
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS EM SESSÃO PÚBLICA: 04/01/2023, às 09:00 horas, 
Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego, no seguinte endereço: Av Alfredo Antônio de Oliveira 
2077 – Jardim Planalto– CEP 15046-355 – São José do Rio Preto/SP, sala de reuniões do Gabinete do 
Secretário do Trabalho e do Emprego, em sessão pública dar-se-á o credenciamento e abertura das 
propostas.
ADRIANA ROMANO
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO 

“CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O COOPERATVISMO E EMPREENDEDORISMO, NAS 
ÁREAS DE COLETA SELETIVA E CONSTRUÇÃO CIVIL COMO POLÍTICA PÚBLICA PARA A 
OPORTUNIZAÇÃO DA RENDA PARA MUNÍCIPES DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.”
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO 
PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
EXTRATO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: A Secretária Municipal do Trabalho e do Emprego, 
no uso de suas atribuições legais e competências, visando a abertura de Edital de Chamamento Público, 
nos termos da Lei Federal nº13.019 31 de julho de 2014, combinada com Decreto Municipal nº17.708 de 
07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017 e alterações pelo 
Decreto n.º 17.800 de 29 de junho de 2017, para escolha de Organização da Sociedade Civil que irá 
executar o Serviço de ATENDIMENTO AO 
ADOLESCENTE NA CAPACITAÇÃO, JOVEM APRENDIZES (LEI 10.097/2000) E ESTAGIÁRIOS (LEI 
11.788/2008) PARA O MERCADO DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA., conforme segue:  
OBJETO:OBJETO: CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O COOPERATVISMO E 
EMPREENDEDORISMO, NAS ÁREAS DE COLETA SELETIVA E CONSTRUÇÃO CIVIL COMO 
POLÍTICA PÚBLICA PARA A OPORTUNIZAÇÃO DA RENDA PARA MUNÍCIPES DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO.
VALOR DA PARCERIA: R$ 390.000,00 (Trezentos e Noventa Mil Reais) por 12 (Doze) meses.  
TIPO DE PARCERIA: Termo de Colaboração. 
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 07/12/2022 a 06/01/2023 
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS EM SESSÃO PÚBLICA: 06/01/2023, às 09:00 horas, 
Secretaria Municipal do Trabalho e do Emprego, no seguinte endereço: Av Alfredo Antônio de Oliveira 
2077 – Jardim Planalto– CEP 15046-355 – São José do Rio Preto/SP, sala de reuniões do Gabinete do 
Secretário do Trabalho e do Emprego, em sessão pública dar-se-á o credenciamento e abertura das 
propostas 
ADRIANA ROMANO
SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO 

 

 

 
SÚMULA Nº 715 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 

de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia 06/12/2022 
 

 
 Eleito o conselheiro Antônio Fernando de Araújo para presidir a reunião até que seja eleito o 

novo presidente; 

 Empossados os Conselheiros Municipais de Saúde que não foram empossados no dia 

29/11/2022; 

 Eleito o conselheiro Rodrigo José Ramalho como Presidente do CMS para o Biênio 2022-

2024;  

 Eleita a conselheira Sanny Lima Braga como Vice-Presidente do CMS para o Biênio 2022-

2024; 

 Definiu que as reuniões ordinárias do CMS para o Biênio 2022-2024, serão realizadas às 

segundas terças-feiras do mês a partir de fevereiro de 2023; 

 Apresentada a finalidade das Comissões do Conselho; 

 Eleitos os conselheiros Roberto Luis Neves (representante dos usuários); Sanny Lima Braga 

(representante dos usuários); Danilo de Miranda Alves (representante dos trabalhadores) e 

Gisele Gasques Molina (representante do gestor) para compor a Comissão Permanente de 

Atenção Básica; 

 Eleitos os conselheiros Narcizo José Filho (representante dos usuários); Antônio Fernando de 

Araújo (representante dos usuários); Ana Rita Santana (representante dos trabalhadores) e 

Diene Longhi Trajano (representante do gestor) para compor a Comissão Permanente de 

Média e Alta Complexidade; 

 Eleitos os conselheiros Roberto Luis Neves (representante dos usuários); Braz Ramos 

Martins (representante dos usuários); Edenilson Euzébio (representante dos trabalhadores) 

e Ligia Cavassani (representante do gestor) para compor a Comissão Permanente de 

Urgência e Emergência; 

 Eleitos os conselheiros Sanny Lima Braga (representante dos usuários); Maicon José de Jesus 

Vijarva (representante dos usuários); Marcelo Luiz Rubio (representante dos trabalhadores) 

e Leilane Carla Vargas Fagundes (representante do gestor) para compor a Comissão 

Permanente de Finanças; 

 Eleitos os conselheiros José Augusto Pedrassolli Calixto (representante dos usuários); 

Maicon José de Jesus Vijarva (representante dos usuários); Jair Antônio de Souza 
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SÚMULA Nº 715 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 

de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia 06/12/2022 
 

 
 Eleito o conselheiro Antônio Fernando de Araújo para presidir a reunião até que seja eleito o 

novo presidente; 

 Empossados os Conselheiros Municipais de Saúde que não foram empossados no dia 

29/11/2022; 

 Eleito o conselheiro Rodrigo José Ramalho como Presidente do CMS para o Biênio 2022-

2024;  

 Eleita a conselheira Sanny Lima Braga como Vice-Presidente do CMS para o Biênio 2022-

2024; 

 Definiu que as reuniões ordinárias do CMS para o Biênio 2022-2024, serão realizadas às 

segundas terças-feiras do mês a partir de fevereiro de 2023; 

 Apresentada a finalidade das Comissões do Conselho; 

 Eleitos os conselheiros Roberto Luis Neves (representante dos usuários); Sanny Lima Braga 

(representante dos usuários); Danilo de Miranda Alves (representante dos trabalhadores) e 

Gisele Gasques Molina (representante do gestor) para compor a Comissão Permanente de 

Atenção Básica; 

 Eleitos os conselheiros Narcizo José Filho (representante dos usuários); Antônio Fernando de 

Araújo (representante dos usuários); Ana Rita Santana (representante dos trabalhadores) e 

Diene Longhi Trajano (representante do gestor) para compor a Comissão Permanente de 

Média e Alta Complexidade; 

 Eleitos os conselheiros Roberto Luis Neves (representante dos usuários); Braz Ramos 

Martins (representante dos usuários); Edenilson Euzébio (representante dos trabalhadores) 

e Ligia Cavassani (representante do gestor) para compor a Comissão Permanente de 

Urgência e Emergência; 

 Eleitos os conselheiros Sanny Lima Braga (representante dos usuários); Maicon José de Jesus 

Vijarva (representante dos usuários); Marcelo Luiz Rubio (representante dos trabalhadores) 

e Leilane Carla Vargas Fagundes (representante do gestor) para compor a Comissão 

Permanente de Finanças; 

 Eleitos os conselheiros José Augusto Pedrassolli Calixto (representante dos usuários); 

Maicon José de Jesus Vijarva (representante dos usuários); Jair Antônio de Souza 
 

 

(representante dos trabalhadores) e Paula Canova Sodré (representante do gestor) para 

compor a Comissão Permanente de Ética e Conduta; 

 Eleitos os conselheiros Joana D’Arc do Prado Mota Pereira (representante dos usuários); 

Jean Rodolfo Araujo Cardenas (representante dos usuários); Ana Rita Santana 

(representante dos trabalhadores) e Heloisa Helena de Souza Torqueto (representante dos 

prestadores) para compor a Comissão Intersetorial de Atenção à Pessoa com Deficiência; 

 Eleitos os conselheiros José Augusto Pedrassolli Calixto (representante dos usuários); Marlon 

da Silva Paranhos (representante dos usuários); Jair Antônio de Souza (representante dos 

trabalhadores) e Paula Canova Sodré (representante do gestor) para compor a Comissão 

Intersetorial de Saúde do Trabalhador; 

 Eleitos os conselheiros Roberto Luis Neves (representante dos usuários); Narcizo José Filho 

(representante dos usuários); Jair Antônio de Souza (representante dos trabalhadores) e 

Diene Longhi Trajano (representante do gestor) para compor a Comissão Intersetorial de 

Infecções Sexualmente Transmissíveis, Aids e Hepatites Virais; 

 Eleitos os conselheiros Aparecido José Roberto (representante dos usuários); Maicon José de 

Jesus Vijarva (representante dos usuários); Marcelo Luiz Rubio (representante dos 

trabalhadores) e Heloisa Helena de Souza Torqueto (representante do prestador) para 

compor a Comissão Intersetorial de Saúde Mental; 

 Eleitos os conselheiros José Augusto Pedrassolli Calixto (representante dos usuários); Sanny 

Lima Braga (representante dos usuários); Edenilson Euzébio (representante dos 

trabalhadores) e Leilane Carla Vargas Fagundes (representante do gestor) para compor a 

Comissão Intersetorial de Recursos Humanos; 

 Eleitos os conselheiros Roberto Luis Neves (representante dos usuários); Antônio Fernando 

de Araújo (representante dos usuários); Ana Rita Santana (representante dos trabalhadores) 

e Gisele Gasques Molina (representante do gestor) para compor a Comissão Intersetorial de 

Saúde Bucal. 

 Eleitos os conselheiros Narcizo José Filho (representante dos usuários); Sanny Lima Braga 

(representante dos usuários); Danilo de Miranda Alves (representante dos trabalhadores) e 

Paula Canova Sodré (representante do gestor) para compor a Comissão de Organização da 

XII Conferência Municipal de Saúde; 

 Eleito Jean Rodolfo Araujo Cardenas para compor o Conselho Consultivo do Semae;  

 

 Eleitos os conselheiros Jean Rodolfo Araujo Cardenas (representante dos usuários); Maicon 

José de Jesus Vijarva (representante dos usuários); Jair Antônio de Souza (representante dos 

trabalhadores) e Diene Longhi Trajano (representante do gestor) para compor a Comissão de 

Avaliação dos instrumentos de planejamento; 

 Eleitos os conselheiros Roberto Luis Neves (representante dos usuários); Braz Ramos 

Martins (representante dos usuários); Ivadir de Souza (representante dos trabalhadores) e 

Paula Canova Sodré (representante do gestor) para compor a Comissão Eleitoral de Vacância 

CLS Biênio 2021-2023; 

 Eleitos os conselheiros Sanny Lima Braga (representante dos usuários); Antônio Fernando de 

Araújo (representante dos usuários); Danilo de Miranda Alves (representante dos 

trabalhadores) e Ligia Cavassani (representante do gestor) para compor a Comissão para 

avaliação do Código de Ética do CMS; 

 Eleitos os conselheiros José Augusto Pedrassolli Calixto (representante dos usuários); Braz 

Ramos Martins (representante dos usuários); Ivadir de Souza (representante dos 

trabalhadores) e Leilane Carla Vargas Fagundes (representante do gestor) para compor a 

Comissão de avaliação do regimento interno do CLS; 

 Eleito Antônio Fernando de Araújo para compor a Comissão de avaliação e fiscalização do 

contrato de gestão (processo administrativo 12.281/2022); 

 Eleito Jean Rodolfo Araujo Cardenas como suplente para compor a Comissão de avaliação e 

fiscalização do contrato de gestão (processo administrativo 12.281/2022); 

 
 

São José do Rio Preto, 06 de dezembro de 2022.  
 

 
                                                                     

                                                       
 Rodrigo José Ramalho 

 Presidente CMS 
 

 

 

 Eleitos os conselheiros Jean Rodolfo Araujo Cardenas (representante dos usuários); Maicon 

José de Jesus Vijarva (representante dos usuários); Jair Antônio de Souza (representante dos 

trabalhadores) e Diene Longhi Trajano (representante do gestor) para compor a Comissão de 

Avaliação dos instrumentos de planejamento; 

 Eleitos os conselheiros Roberto Luis Neves (representante dos usuários); Braz Ramos 

Martins (representante dos usuários); Ivadir de Souza (representante dos trabalhadores) e 

Paula Canova Sodré (representante do gestor) para compor a Comissão Eleitoral de Vacância 

CLS Biênio 2021-2023; 

 Eleitos os conselheiros Sanny Lima Braga (representante dos usuários); Antônio Fernando de 

Araújo (representante dos usuários); Danilo de Miranda Alves (representante dos 

trabalhadores) e Ligia Cavassani (representante do gestor) para compor a Comissão para 

avaliação do Código de Ética do CMS; 

 Eleitos os conselheiros José Augusto Pedrassolli Calixto (representante dos usuários); Braz 

Ramos Martins (representante dos usuários); Ivadir de Souza (representante dos 

trabalhadores) e Leilane Carla Vargas Fagundes (representante do gestor) para compor a 

Comissão de avaliação do regimento interno do CLS; 

 Eleito Antônio Fernando de Araújo para compor a Comissão de avaliação e fiscalização do 

contrato de gestão (processo administrativo 12.281/2022); 

 Eleito Jean Rodolfo Araujo Cardenas como suplente para compor a Comissão de avaliação e 

fiscalização do contrato de gestão (processo administrativo 12.281/2022); 

 
 

São José do Rio Preto, 06 de dezembro de 2022.  
 

 
                                                                     

                                                       
 Rodrigo José Ramalho 

 Presidente CMS 
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TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 

 
                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião ordinária 
realizada no dia 06 de dezembro de 2022, em uso de suas competências regimentais e atribuições 
conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 8.567/2002, que 
determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na formulação de estratégias e no 
controle da política municipal de saúde, delibera: 
 
DELIBERAÇÃO nº 58/2022 
 

Delibera: 
 

Empossa os conselheiros que não foram empossados no dia 29/11/2022, como consta em ata. 

 

DELIBERAÇÃO nº 59/2022 
 

Delibera: 
 

Elege Rodrigo José Ramalho como Presidente do Conselho Municipal de Saúde de São José do 

Rio Preto para o Biênio 2022/2024, como consta em ata. 

 

DELIBERAÇÃO nº 60/2022 
 

Delibera: 
 

Elege Sanny Lima Braga como Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde para o biênio 

2022-2024, como consta em ata. 

 

DELIBERAÇÃO nº 61/2022 
 

Delibera: 
 

Define a agenda anual das reuniões ordinárias do CMS para 2023, mantendo as Reuniões 

Ordinárias todas as 2ª terça-feira do mês, iniciando em fevereiro/2023, como consta em ata. 

 
DELIBERAÇÃO nº 62/2022 
 

Delibera: 
 

Elege 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 

Permanente de Atenção Básica, sendo esses: 
 

 

 Sanny Lima Braga-  representantes dos usuários; 
 Roberto Luis Neves - representantes dos usuários; 
 Danilo de Miranda Alves - representante dos trabalhadores; 
 Gisele Gasques Molina - representante do gestor e/ou prestador, como consta em 

ata. 
 

DELIBERAÇÃO nº 63/2022 
 

Delibera: 
 

Elege 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 

Permanente de Média e Alta Complexidade, sendo esses: 

 Narcizo José Filho - representantes dos usuários; 
 Antonio Fernando de Araújo - representantes dos usuários; 
 Ana Rita Santana - representante dos trabalhadores; 
 Diene Longhi Trajano - representante do gestor e/ou prestador, como consta em 

ata. 
 

DELIBERAÇÃO nº 63/2022 
 

Delibera: 
 

Elege 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 

Permanente de Urgência e Emergência, sendo esses: 

 Roberto Luis Neves - representantes dos usuários; 
 Braz Ramos Martins - representantes dos usuários; 
 Edenilson Euzébio - representante dos trabalhadores; 
 Ligia Cavassani - representante do gestor e/ou prestador, como consta em ata. 

 
DELIBERAÇÃO nº 64/2022 

 
Delibera: 
 

Elege 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 

Permanente de Urgência e Emergência, sendo esses: 

 Roberto Luis Neves - representantes dos usuários; 
 Braz Ramos Martins - representantes dos usuários; 
 Edenilson Euzébio - representante dos trabalhadores; 
 Ligia Cavassani - representante do gestor e/ou prestador, como consta em ata. 

  

 

DELIBERAÇÃO nº 65/2022 
 

Delibera: 
 

Elege 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 

Permanente de Finanças, sendo esses: 

 Sanny Lima Braga  - representantes dos usuários; 
 Maicon José de Jesus Vijarva - representantes dos usuários; 
 Marcelo Luiz Rubio - representante dos trabalhadores; 
 Leilane Carla Vargas Fagundes - representante do gestor e/ou prestador, como 

consta em ata. 
 

DELIBERAÇÃO nº 66/2022 
 

Delibera: 
 

Elege Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 

Permanente de Ética e Conduta, sendo esses: 

 José Augusto Pedrassolli Calixto  - representantes dos usuários; 
 Maicon José de Jesus Vijarva - representantes dos usuários; 
 Jair Antônio de Souza - representante dos trabalhadores; 
 Paula Canova Sodré- representante do gestor e/ou prestador, como consta em 

ata. 
 

DELIBERAÇÃO nº 67/2022 
 

Delibera:  
 

Elege 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 

Intersetorial de Atenção da Pessoa com Deficiência, sendo: 

 Joana D’arc do Padro Mota Pereira - representantes dos usuários; 
 Jean Rodolfo Araujo Cardenas - representantes dos usuários; 
 Ana Rita Santana - representante dos trabalhadores; 
 Heloisa Helena de Souza Torqueto - representante do gestor e/ou prestador, 

como consta em ata. 
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DELIBERAÇÃO nº 65/2022 
 

Delibera: 
 

Elege 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 

Permanente de Finanças, sendo esses: 

 Sanny Lima Braga  - representantes dos usuários; 
 Maicon José de Jesus Vijarva - representantes dos usuários; 
 Marcelo Luiz Rubio - representante dos trabalhadores; 
 Leilane Carla Vargas Fagundes - representante do gestor e/ou prestador, como 

consta em ata. 
 

DELIBERAÇÃO nº 66/2022 
 

Delibera: 
 

Elege Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 

Permanente de Ética e Conduta, sendo esses: 

 José Augusto Pedrassolli Calixto  - representantes dos usuários; 
 Maicon José de Jesus Vijarva - representantes dos usuários; 
 Jair Antônio de Souza - representante dos trabalhadores; 
 Paula Canova Sodré- representante do gestor e/ou prestador, como consta em 

ata. 
 

DELIBERAÇÃO nº 67/2022 
 

Delibera:  
 

Elege 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 

Intersetorial de Atenção da Pessoa com Deficiência, sendo: 

 Joana D’arc do Padro Mota Pereira - representantes dos usuários; 
 Jean Rodolfo Araujo Cardenas - representantes dos usuários; 
 Ana Rita Santana - representante dos trabalhadores; 
 Heloisa Helena de Souza Torqueto - representante do gestor e/ou prestador, 

como consta em ata. 
 
 
 
 
 

 

 

 
DELIBERAÇÃO nº 68/2022 

 
Delibera: 

 
Elege 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 

Intersetorial de Saúde do Trabalhador, sendo: 

 José Augusto Pedrassolli Calixto - representantes dos usuários; 
 Marlon da Silva Paranhos - representantes dos usuários; 
 Jair Antônio de Souza - representante dos trabalhadores; 
 Paula Canova Sodré de Castro - representante do gestor e/ou prestador, como 

consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 69/2022 

 
Delibera: 
 

Elege 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 

Interssetorial de Infecções Sexualmente Transmissíveis, Hepatites Virais e Aids, sendo: 

 Narcizo José Filho - representantes dos usuários; 
 Roberto Luis Neves - representantes dos usuários; 
 Jair Antônio de Souza - representante dos trabalhadores; 
 Diene Longui Trajano - representante do gestor e/ou prestador, como consta em 

ata. 
 

DELIBERAÇÃO nº 70/2022 
 

Delibera: 
 

Elege 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 

Interssetorial de Saúde Mental, sendo: 

 Aparecido José Roberto - representantes dos usuários; 
 Maicon Vijarva - representantes dos usuários; 
 Marcelo Luiz Rubio - representante dos trabalhadores; 
 Heloisa Helena de Souza Torqueto - representante do gestor e/ou prestador, 

como consta em ata. 
 
 
 
 
 

 

 

DELIBERAÇÃO nº 71/2022 
 

Delibera: 
 

Elege 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 

Interssetorial de Recursos Humanos, sendo: 

 Sanny Lima Braga - representantes dos usuários; 
 José Augusto Pedrassolli Calixto - representantes dos usuários; 
 Edenilson Euzébio   - representante dos trabalhadores; 
 Leilane Carla Vargas Fagundes   - representante do gestor e/ou prestador,  como 

consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 72/2022 

 
Delibera: 

 
Elege 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 

Intersetorial Saúde Bucal, sendo: 

 Antônio Fernando de Araújo - representantes dos usuários; 
 Roberto Luis Neves - representantes dos usuários; 
 Ana Rita Santana - representante dos trabalhadores; 
 Gisele Gasques Molina - representante do gestor e/ou prestador,  como consta 

em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 73/2022 

 
Delibera: 

 
Elege 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão da 

XII Conferência Municipal de Saúde, sendo: 

 Narcizo José Filho - representantes dos usuários; 
 Sanny Lima Braga - representantes dos usuários; 
 Danilo de Miranda Alves - representante dos trabalhadores; 
 Paula Canova Sodré de Castro - representante do gestor e/ou prestador, como 

consta em ata. 
 
 
 
 
 
 

 

 

DELIBERAÇÃO nº 71/2022 
 

Delibera: 
 

Elege 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 

Interssetorial de Recursos Humanos, sendo: 

 Sanny Lima Braga - representantes dos usuários; 
 José Augusto Pedrassolli Calixto - representantes dos usuários; 
 Edenilson Euzébio   - representante dos trabalhadores; 
 Leilane Carla Vargas Fagundes   - representante do gestor e/ou prestador,  como 

consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 72/2022 

 
Delibera: 

 
Elege 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 

Intersetorial Saúde Bucal, sendo: 

 Antônio Fernando de Araújo - representantes dos usuários; 
 Roberto Luis Neves - representantes dos usuários; 
 Ana Rita Santana - representante dos trabalhadores; 
 Gisele Gasques Molina - representante do gestor e/ou prestador,  como consta 

em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 73/2022 

 
Delibera: 

 
Elege 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão da 

XII Conferência Municipal de Saúde, sendo: 

 Narcizo José Filho - representantes dos usuários; 
 Sanny Lima Braga - representantes dos usuários; 
 Danilo de Miranda Alves - representante dos trabalhadores; 
 Paula Canova Sodré de Castro - representante do gestor e/ou prestador, como 

consta em ata. 
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DELIBERAÇÃO nº 74/2022 
 

Delibera: 
 
Elege 01 (um) conselheiro representante dos usuários para compor o Conselho Consultivo do 

SEMAE, Jean Rodolfo Araujo Cardenas,  como consta em ata. 

 
DELIBERAÇÃO nº 75/2022 

 
Delibera: 

 
Elege 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

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

Avaliação dos instrumentos de planejamento, sendo eles: 

 Jean Cardenas - representantes dos usuários; 
 Maicon Vijarva - representantes dos usuários; 
  Jair Antônio de Souza - representante dos trabalhadores; 
 Diene Longhi Trajano - representante do gestor e/ou prestador, como consta em ata. 

 
DELIBERAÇÃO nº 76/2022 

 
Delibera: 

 
Elege 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão 

Eleitoral de Vacância CLS Biênio 2021-2023, sendo eles: 

 Roberto Luis Neves - representantes dos usuários; 
 Braz Ramos Martins - representantes dos usuários; 
  Ivadir de Souza - representante dos trabalhadores; 
 Paula Canova Sodré de Castro - representante do gestor e/ou prestador, como consta 

em ata. 
 

DELIBERAÇÃO nº 77/2022 
 

Delibera: 
 
Elege 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão para 

avaliação do Código de Ética do CMS, sendo eles: 

 Antônio Fernando de Araújo - representantes dos usuários; 
 Sanny Lima Braga - representantes dos usuários; 
 Danilo de Miranda Alves - representante dos trabalhadores; 
 Ligia Cavassani - representante do gestor e/ou prestador, como consta em ata.  

 

 
DELIBERAÇÃO nº 78/2022 

 
Delibera: 

 
Elege 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

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

avaliação do regimento interno do CLS, sendo eles: 

 José Augusto Pedrassolli Calixto - representantes dos usuários; 
 Braz Ramos Martins - representantes dos usuários; 
 Ivadir de Souza - representante dos trabalhadores; 
 Leilane Carla Vargas Fagundes - representante do gestor e/ou prestador, como consta 

em ata. 
 

DELIBERAÇÃO nº 79/2022 
 

Delibera: 
 
Elege 01 (um) conselheiro, para compor a Comissão de avaliação e fiscalização do contrato de 

gestão (processo administrativo 12.281/2022), Antonio Fernando Araújo, como consta em ata. 

 
DELIBERAÇÃO nº 80/2022 

 
Delibera: 

 
Elege 01 (um) conselheiro suplente, para compor a Comissão de avaliação e fiscalização do 

contrato de gestão (processo administrativo 12.281/2022), Jean Rodolfo Araujo Cardenas, 

como consta em ata. 

 
Deliberações disponíveis no site do CMS: www.cmsriopreto.com.br. 

 
São José do Rio Preto, 06 de dezembro de 2022.  

                                                                                                                           

 Rodrigo José Ramalho 
 Presidente CMS 

 

 

 

 
DELIBERAÇÃO nº 78/2022 

 
Delibera: 

 
Elege 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 

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

avaliação do regimento interno do CLS, sendo eles: 

 José Augusto Pedrassolli Calixto - representantes dos usuários; 
 Braz Ramos Martins - representantes dos usuários; 
 Ivadir de Souza - representante dos trabalhadores; 
 Leilane Carla Vargas Fagundes - representante do gestor e/ou prestador, como consta 

em ata. 
 

DELIBERAÇÃO nº 79/2022 
 

Delibera: 
 
Elege 01 (um) conselheiro, para compor a Comissão de avaliação e fiscalização do contrato de 

gestão (processo administrativo 12.281/2022), Antonio Fernando Araújo, como consta em ata. 

 
DELIBERAÇÃO nº 80/2022 

 
Delibera: 

 
Elege 01 (um) conselheiro suplente, para compor a Comissão de avaliação e fiscalização do 

contrato de gestão (processo administrativo 12.281/2022), Jean Rodolfo Araujo Cardenas, 

como consta em ata. 

 
Deliberações disponíveis no site do CMS: www.cmsriopreto.com.br. 

 
São José do Rio Preto, 06 de dezembro de 2022.  

                                                                                                                           

 Rodrigo José Ramalho 
 Presidente CMS 
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Ousadia ofensiva
Tite exaltou o primeiro tempo da equipe 
e o comportamento ofensivo, que definiu 
como a característica mais marcante 
dessa Seleção no jogo de oitavas de final 

Seleção Feminina
Com a presença de um bom pú-
blico na Neo Química Arena, Brasil 
derrotou o Canadá com gols de 
Bia Zaneratto e Ana Vitória.

Padre Jarbas Brandini comemora 
60 anos de sacerdócio hoje
Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

Nesta quinta-feira, 8 de 
dezembro, feriado da Ima-
culada Conceição, o Padre 
Jarbas Brandini Dutra está 
comemorando 60 anos de 
ordenação sacerdotal.

O padre Jarbas é conside-
rado o sacerdote com mais 
tempo de serviço e atuante 
da Diocese da cidade; uma 
história singular que merece 
ser contada e recontada.

Jarbas nasceu em Gua-
piaçu, perdeu seu pai ainda 
criança, com apenas cinco 
anos de idade teve se mudar 
e foi criado pelo avô e pelo tio 
em Fernandópolis.

Em 1950 deu início ao se-
minário, com apenas 11 anos. 
Segundo ele, se tornar padre, 
teve muito a ver com as influ-
ências dos amigos da época. 
“Naquele tempo, os amigos 
contavam muitas histórias 

sobre os seminários. Isso me 
despertou a vontade de ir 
também”, conta. O serviço de 
seminário foi finalizado em 
Sorocaba.

Em 1955 entrou na fa-
culdade de Filosofia e, em 
seguida Teologia, concluindo 
sua formação em 1962.

Naquele mesmo ano, re-

Padre Jarbas ao lado de seu avô, José Brandini em 1957 (In Memorian) Padre Jarbas  durante o sacerdócio

O padre Jarbas é 
considerado o sa-
cerdote com mais 
tempo de serviço e 
atuante da Diocese 
da cidade está an 
Redentora desde 92

FIM DE SEMANA ATLETA

IGREJA

Atletas participam 
de corrida em Urupês

Tenista de Rio Preto 
avança no Punta Bowl

No último fim de semana, 
Urupês recebeu os atletas da 
região para a corrida pedes-
tre, uma das modalidades da 
Olimpíadas Caipira. O evento 
aconteceu às 08h da manhã, 
no Distrito Industrial, e ape-
sar das chuvas, os esportistas 
de Novo Horizonte levaram 
o primeiro e segundo lugar 
na modalidade feminino e 
o primeiro e o terceiro lugar 
no masculino. E os atletas 
da casa, venceram em se-
gundo lugar no masculino e 
em terceiro no feminino. As 
Olimpíadas começaram no 
dia 30/11, com mais de 17 
modalidade esportivas, e vão 

O tenista Antônio José 
Costantini Marques, da 
Alves & Oliveira Tennis, 
está nas quartas de final 
de simples e semifinal de 
duplas no torneio inter-
nacional G4 juniors Punta 
Bowl, disputado em Punta 
Del Este, no Uruguai. O 
atleta tem a companhia do 
treinador rio-pretense Wa-
nderson Ferreira durante o 
torneio.

“Chegamos na semana 
passada, treinamos três 
dias e ele jogou muito bem 
nesses primeiros jogos. 
Está com um tênis bem 
sólido”, comentou Wan-

até dia 16/12.
As modalidades que ainda 

serão disputadas são: basque-
te masculino, bocha, damas, 
dominó, futebol de campo 
sub-12, futebol de salão mas-
culino, futebol Society, ma-
lha, tênis de campo feminino, 
tênis de campo masculino, 
tênis de mesa, truco, vôlei 
adaptado feminino, vôlei 
adaptado masculino, vôlei 
feminino e vôlei masculino.

De acordo com o respon-
sável pela Divisão de Es-
portes, Edmilson Gimenes, 
o objetivo das Olimpíadas 
Caipiras é promover o con-
graçamento do esporte re-
gional e incentivar a prática 
esportiva pelas diferentes 
faixas etárias.

derson.
Nesta terça-feira (06), 

Antonio venceu o segundo 
principal favorito da com-
petição, o uruguaio Bruno 
Perez, por duplo 6/4. Ago-
ra, nas quartas de simples, 
ele encara o brasileiro Enri-
co Figueiredo. Já pela chave 
de duplas, ele também ven-
ceu. Ao lado do argentino 
Juan Ignacio Federico, ele 
bateu os principais favori-
tos da chave, os argentinos 
Joaquim Bertaina e Cons-
tantino Pannunzio, por 
6/2 6/4, pelas quartas de 
final. Na semi, ele encara 
agora os brasileiros Gabriel 
Palma e Luiz Rossato. Os 
jogos serão realizados nesta 
quarta-feira (07).

Seleção realiza atividade após 
goleada sobre a Coreia do Sul

Com a goleada de 6 a 1 de 
Portugal sobre a Suíça chegou 
ao final mais uma fase da Copa 
do Catar. Agora, após uma 
pausa de dois dias, as atenções 
se voltarão para as quartas 
de final, que terão início na 
próxima sexta-feira (9) com 

a realização de duas partidas.
E caberá ao Brasil abrir 

a nova etapa da competição, 
quando medirá forças com a 
Croácia a partir das 12h (ho-
rário de Brasília) de sexta no 
Estádio Cidade da Educação 
no Catar. 

Editais
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO    
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
 
Ficam convocados todos os associados desse Sindicato, a reunirem-se em 

Assembleia Geral Extraordinária na forma da CLT e disposições atinentes, no próximo 
dia 17 de Dezembro de 2022, às 13:00 (treze) horas, em primeira convocação, em sua 
sede social, sito à Rua José Bonifácio, nº 315, Vila Ercilia, município de São José do Rio 
Preto (SP)., para deliberarem sobre a seguinte  ORDEM  DO  DIA:  1)Leitura, discussão e 
votação da Ata da Assembleia Anterior; 2)Leitura Discussão e votação da Proposta da 
Suplementação Orçamentária de 2022 com suas peças; 3)Parecer do Conselho Fiscal; 
4)Outros assuntos de interesse do Sindicato.  As deliberações serão tomadas de 
conformidade com o Estatuto Social. Não havendo numero legal de associados para 
realização da Assembleia ora convocada, a mesma será realizada as 14:00 (quatorze) 
horas em segunda convocação, com qualquer numero de  associados presentes.            
São  José do Rio Preto  (sp), 07 de  Dezembro  de 2022. JOANA D´ARC DA COSTA - 
PRESIDENTE. 
 

Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a 
realização do Pregão Eletrônico nº 151/2022; Processo licitatório nº 
234/2022.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES 
PROCEDER PELO VALOR GLOBAL

OBJETO: Constitui objeto do presente pregão a AQUISIÇÃO DE 
ÔNIBUS ESCOLAR para a frota de Transporte de Alunos, conforme 
especificações constantes no Anexo I do edital.

DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 22/12/2022 às 09:00hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/

EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br

DATA: 08/12/2022.

PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

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. MAURICIO APARECIDO SQUARELLI e HELLEN CRISTINA 
LAMBERTI, sendo ELE filho de ADEMIR APARECIDO 
SQUARELLI e de SANDRA APARECIDA DA SILVA 
SQUARELLI, sendo ELA filha de ADRIANA LAMBERTI, 
brasileiros e residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 07/12/2022.

K-08e09/12

Arnaldo Antunes

Da REPORTAGEM Da REPORTAGEM 

tornou a Rio Preto no dia 8 
de dezembro. Pouco tempo 
depois, foi para Américo de 
Campos, residindo lá por dois 
anos, de 1966 até 1968.

Em seguida, foi para a 
Igreja da Vila Maceno, onde 
fez parte até 1991. No ano se-
guinte, foi para a Catedral da 
Redentora onde está até hoje.

Entre 1995 até 2000, foi 
membro assessor do CNBB 
(Conselho Nacional dos Bis-
pos do Brasil), mas não preci-
sou se mudar para lá; apenas 
ia em razão de forças maiores.

Para ele, ser padre é algo 
que se aprende e se aperfeiçoa 
ao longo dos anos. “Ser padre 
é uma vivência diária. Assim 
como o casamento ou ser pai 
e mãe, não nascemos douto-
res em famílias; mas vamos 
amadurecendo à medida que 
o tempo passa”, avalia.

Ainda segundo Brandini, 
a vocação e a espiritualidade 
foram aumentando ao longo 
das décadas. “Com o passar 
dos anos, a gente vai gostan-
do mais dos estudos que são 
muito interessantes. O curso 
de Filosofia é muito intenso 
e muito bonito, e a Teologia 
é um aperfeiçoamento. Pos-
so dizer que faria de tudo 
de novo, exatamente igual”, 
afirmou.

Jarbas ainda destaca que a 
mensagem que deseja deixar 
aos leitores é sobre a impor-
tância de ser verdadeiro con-
sigo mesmo, com as pessoas 
e, sobretudo, com Deus. “A 
vida, o universo, a ecologia 
ambiental e  humana, tudo 
está conectado. Nosso serviço 
é um trabalho de prestação à 
vida. Assim como Jesus disse 
que veio para servir, assim é”, 
finaliza.

DivulgaçãoDivulgação


