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O Hospital da Criança e Maternidade (HCM) mantém lotação máxima na UTI pediátrica e na ala da enferma-
ria destinadas ao SUS desde o dia 19 de novembro

FUTEBOL NO CATAR

Argentina e 
Croácia abrem 
as semis da 
Copa hoje

A Argentina, comandada 
pelo astro Lionel Messi, en-
frenta um grande obstáculo 
na semifinal de terça-feira, 
às 16h, contra a Croácia. 
Quem passar será o primei-
ro finalista.
ESPORTE Pág.B4

O vôlei feminino de Rio Preto se consagrou campeão da Liga APV (Liga 
Pró Voleibol) de Porto Ferreira neste fim de semana em São Carlos. Na 
decisão, em jogo único, as rio-pretenses superaram a equipe de São João 
da Boa Vista por 3 set a 1, com parciais de 25x18, 25x15, 19x25 e 25x19. 
ESPORTES Pág.B4

Vôlei de 
Rio Preto 
conquista 
título da 
Liga APV 
no fim de 
semana

ESPORTES

Vôlei de Rio Preto conquista título da Liga APV

ELEIÇÕES 

Diplomado,
Lula agradece 
ao TSE pela 
coragem
Ao começar a diploma-
ção do presidente eleito, 
Luiz Ignácio Lula da Silva 
(PT) e de seu vice, Geraldo 
Alkmin, o presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Alexandre de Mo-
rais, parecia o vencedor da 
disputa. Ele foi ovacionado. 
Ao discursar, o presidente 
eleito chorou, se disse agra-
decido pela coragem com 
que o TSE e o STF coman-
daram as eleições.
POLÍTICA Pág.3

ECONOMIA

Salário mínimo 
vai a R$ 1.302 
a partir de 
1º de janeiro
POLÍTICA   Pág.3

ATÉ 3 ANOS

Saúde amplia 
vacinação 
contra Covid 
em crianças 

PELO NAMORADO

Mulher é
espancada e 
mantida em 
cárcere privado 

A média móvel de casos leves de Covid saltaram de 182 casos entre os dias 24 a 31 de 
novembro, para 299, de 1º a 12 de dezembro em Rio Preto, informa boletim da secretaria 
municipal de Saúde. Crescimento de 64,2% em 18 dias. A média móvel de óbitos tam-
bém cresceu 50% no mesmo período. Em uma entrevista, a coordenadora da Vigilância 
Sanitária, Andreia Negri, admitiu aumento dos casos e que apenas após a aferição dos 
exames de novembro e dezembro será decidido se haverá novas restrições na cidade. 
CIDADES Pág.5

HCM está há um mês com UTI lotada
O Hospital da Criança e Maternidade (HCM) mantém lotação máxima na UTI pediátrica 
e na ala da enfermaria destinadas ao SUS desde o dia 19 de novembro, quando a direção 
do Hospital convocou uma entrevista coletiva e explicou os motivos para não receber 
novos pacientes. O HCM conta com 20 leitos de UTI pediátrico pactuados com o Sistema 
Único de Saúde (SUS) e nesta segunda-feira (12) 22 estavam ocupados..   CIDADES Pág.5

COVID EM RIO PRETO

Média móvel 
de casos 
cresce 64% 
e chega a 
299 ao dia

CIDADES  Pág.4CIDADES  Pág.5

LEVADO AO CPI-5

Policial 
aposentado 
apanha em 
bar e é preso 
CIDADES  Pág.4

MIRASSOL
TRAZ ZAGUEIRO
O Mirassol apostou no 
retorno de um velho co-
nhecido da torcida para 
o sistema defensivo em 
2023. O clube anunciou 
o zagueiro Reniê, de 33 
anos. ESPORTES Pág.B4

CÂMARA VOTA CRIAÇÃO DE 112 CARGOS E MAIS SEIS CADEIRAS
A Câmara de Rio Preto vota nesta terça-feira (13) dois projetos que aumentam o número de servidores públicos em 
Rio Preto. O primeiro, que será votado em regime de urgência, cria 112 novos cargos na Secretaria de Educação. A 
maioria, 98, de coordenador pedagógico. Eles serão preenchidos por concurso público. O segundo projeto é polêmico. 
Ele aumenta de 17 para 23 o número de vereadores em Rio Preto. POLÍTICA Pág.3

HOJE

SAÚDE SEM VAGAS

Divulgação
Marcelo Schaffauser

Pedro Zacchi

Daniela MANZANI 
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Após a inauguração do Tem-
plo da Boa Vontade, em Brasí-
lia/DF, Brasil, em 21/10/1989, 
testemunhamos, pela TV, em 
9 de novembro, na Alemanha, 
a queda do Muro de Berlim. 
Esses dois acontecimentos, que 
completaram 33 anos, trazem 
em similitude a vitória da li-
berdade. A ignorância, porém, 
persiste — em várias regiões 
do mundo — em desejar tolher 
o direito inerente à criatura 
humana de poder exprimir, 
com equilíbrio, as suas con-
vicções científicas, artísticas, 
filosóficas, religiosas, políticas, 
esportivas e assim por diante, 
na busca de um mundo melhor.

Quem poderia conceber 
que aquele portentoso pare-
dão, que muito mais que con-
creto era ideológico, tombaria? 
Mas caiu! Da mesma forma, as 
fronteiras vibracionais entre 
esta e outras dimensões tam-
bém virão abaixo, mais cedo 
ou mais tarde.

Universo Invisível
Em 21 de dezembro de 

1981, durante a conferência “A 
Decodificação do Pai-Nosso”, 
que realizei, de improviso, em 
Porto Alegre/RS, Brasil, no 
Ginásio de Esportes do Colé-
gio Protásio Alves, convidei 
o povo que me honrava com 
sua atenção a desenvolver este 
raciocínio:

Eis uma pequena demons-
tração de que a Ciência huma-
na, a despeito dos respeitáveis 
esforços de tantos abnega-
dos idealistas, encontra-se 
no início de sua brilhante 
trajetória, apesar do extraor-
dinário progresso a que nos 
tem conduzido: o justificado 
deslumbramento de suas mais 
importantes figuras ante a res-
trita parcela do Cosmos que se 
vê. Mas e diante da imensidade 
que não se enxerga, que não se 
descobriu ainda?... Não aludi-

ARTIGO

Muro de Berlim e as 
fronteiras vibracionais
Paiva Netto

Gilberto Antonio Luiz

Federal André Naves

Quem poderia conceber que aquele por-
tentoso paredão, que muito mais que con-
creto era ideológico, tombaria? Mas caiu!
mos apenas ao Universo físico, 
com suas galáxias, que é algo 
realmente de assombrar: só 
a Via Láctea, da qual fazemos 
parte, abarca bilhões de estre-
las... É incrível a sua abran-
gência!... E os mais poderosos 
telescópios e radiotelescópios 
alcançam a mínima parte deste 
Universo físico. Os seres hu-
manos, e mesmo os invisíveis 
de razoável elevação espiritu-
al — pois estes são muitos no 
Outro Lado da Vida —, ficam 
do mesmo modo fascinados, 
com muita razão... Entretan-
to, e a amplitude que ainda 
não perlustramos? Aqui está 
a filigrana: quando arguimos 
pelo que falta desbravar, não 
estamos unicamente nos refe-
rindo à composição material 
dos corpos celestes que vagam 
pelo Espaço, essa enormidade 
que os maiores cientistas não 
puderam até, o presente mo-
mento, pesquisar nem sequer 
enxergar o todo. Falamos 
também do UNIVERSO INVI-
SÍVEL, ultradimensional, onde 
as Almas residem, que, no 
estágio evolutivo da civilização 
contemporânea, não pôde, por 
ora, ser devidamente percebi-
do pelos olhos somáticos nem 
acreditado, em boa parte, pela 
Ciência terrestre. E o mais 
surpreendente: nem por al-
guns religiosos que pregam a 
Vida Eterna. Todavia, quando 
diversos pioneiros começam a 
analisar e estudar as possíveis 
dimensões em que habitam os 
Espíritos, há quem procure de-
preciar sua labuta. Na verdade, 
temem avançar na direção des-
cortinada pelos precursores. 
De certa forma, é como na fá-
bula de Esopo (aprox. 620-560 
a.C.): Vulpes et uva. O teólogo 
e filósofo britânico William 
Paley (1743-1805) acertou 
quando definiu que “Há um 
princípio que é utilizado como 
uma barreira contra qualquer 
informação, como prova con-
tra qualquer tipo de argumen-
to. Esse princípio nunca pode 
falhar, de modo a manter a 
humanidade numa ignorân-
cia contínua e perpétua. Esse 
princípio chama-se: condenar 
antes de investigar”.

A Ciência convencional terá 
de ser reapreciada para absor-
ver os muitos dados novos co-

ligidos pela Ciência de ponta. 
Além disso, terá de incluir tam-
bém nas novidades o reconhe-
cimento do Mundo Espiritual, 
não como resultado de quími-
cas cerebrais que excitariam a 
mente humana na região do 
ilusório, pois esta conclusão é 
muito cômoda, contudo como 
realidade pluridimensional, 
onde existe o prolongamento 
da vida consciente e ativa do 
Ser, nas esferas ainda invisíveis 
ao sentido visório.

Depois de muito meditar 
sobre essa questão das dimen-
sões materiais do Universo (até 
hoje os astrônomos debatem 
e se batem sem chegar a uma 
conclusão decisiva, ignorando 
a origem espiritual do Cos-
mos), certa feita, observei: 
Meu Deus, cogita-se de gran-
deza, dimensão, distâncias FÍ-
SICAS... No entanto, os limites 
do Universo podem igualmen-
te ser VIBRACIONAIS... O ser 
humano falece, o corpo fica... 
O Espírito (ou como o queiram 
chamar), que não pode ser re-
duzido ao território da mente, 
migra para outro Universo ou 
outros Universos, que não se 
veem... É um desafio lançado à 
mesa de discussão. A Ciência, 
em seus elevados termos, a 
posteriori comprova o que a 
Religião, de maneira intuiti-
va, bem antes percebera. A 
primeira conceitua; a segunda 
ilumina, quando realmente 
Religião e nunca reserva de 
tabus e preconceitos. Afinal, a 
Intuição*3, conforme afirma-
mos, é sempre mais rápida que 
a razão humana, por se tratar 
do efeito da Razão Divina em 
cada criatura. É a Inteligência 
de Deus em nós.

Na trilha desse instigante 
assunto acerca dos limites 
vibracionais do Espaço, regis-
trei a seguinte ponderação no 
meu ensaio literário Ciência 
de Deus: o Universo possui es-
feras ainda invisíveis, que, 
em termos filosóficos, podem 
ser sobrepostas, não apenas 
paralelas. E quanto mais o 
Cosmos há de nos reservar?

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

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

A coordenadora da Vigilância Sanitária de Rio 
Preto, Andreia Negri, sobre o crescimento  na 
média móvel de casos de covid em Rio Preto

“

“          O aumento de casos leves provave-
almente é devido a introdução da circu-
lação da nova subvariante e momento de 
festas e confraternizações” e que “apesar 
das internações terem aumentado, as 
mesmas estão numa média de 5 casos 
graves com covid internados, pois chega-
mos a 60 novas internações por dia em 
março e abril de 2021 quando passamos 
a pior fase da capacidade de leitos JUSTIÇA OU VINGANÇA?

Você decide....
Quando alguém perde 

um parente vítima de ato 
criminoso, isso vira uma 
tragédia familiar.

A interrupção da vida de 
quem se ama, gera danos 
irreparáveis.

Uma decisão judicial não 
trará de volta o ser amado. 
Os parentes querem e dese-
jam dividir suas amarguras. 
O vácuo da ausência per-
manecerá e a dor se tornará 
insuportável, e então a con-
denação tira o peso da perda 
dos parentes e colocará nas 
costas do condenado essa 
dor, aliviando assim, ao 
menos por ora, um pouco 
destes sofrimentos.

E o que isso represen-
ta justiça ou vingança?

A partir do momento 
que sua reflexão for feita, 
saberá responder à questão 
suscitada.

O que é necessário saber 
é que nosso ordenamento 
jurídico, ampara, ao menos 
em tese, os dois lados da 
moeda. Dando condições de 
ampla defesa, contraditório, 
direito a um advogado ao 
réu, inclusive ação de in-
denização, contratação de 
assistente de acusação etc, 

para os parentes da vítima.
Em decisões recentes, os 

autores de homicídio, vem 
sendo condenados, além das 
penas privativas de liberda-
de, ao pagamento de indeni-
zações e de pensões alimen-
tícias, se for este o caso, aos 
parentes das vítimas.

O que se deve procurar 
é sempre o sentimento de 
justiça e jamais o de vingan-
ça, pois afinal todos tem o 
direito da ampla defesa, sen-
do certo que ninguém está 
isento de algum dia cometer 
algum delito, querendo ou 
não. (ou por dolo ou por 
culpa).

Para responder com sen-
satez pense... se seu filho ou 
filha matasse alguém qual 
seria sua reação?

Desejaria Justiça ou 
Vingança?

Essa é a reflexão!!!

*Advogado mestre 
em políticas públicas 
especialista e direito 
processual civil e proces-
so penal. 

Especialista em di-
reito penal. Atuação em 
vários plenários de Júri  
Professor de Direito há 
25 anos

LEIS & DIREITO

CARLOS
SERENO

A lei é eminentemente 
limitadora. A regra jurídica 
é abstrata e genérica e a lei 
penal se dirige especialmen-
te aos que a infringirem.

Aprendi sejamos escra-
vos da lei para sermos livres.

O Estado de Direito não 
pode se transformar em 
‘estado de pessoas’, de ‘gru-
pos’ de ‘classe’. Aliás, se for 
exclusivamente da classe do 
operariado se transforma na 
‘ditadura do operariado’, aí 
é comunismo....

Ninguém pode ter privi-
legio no Estado democrático 
de Direito.

Num país constitucional, 
todos os que exercem um 
poder o executam direta ou 
indiretamente, pela Cons-
tituição. E, por consequên-
cia, submetido ao direito 
o Estado moderno repele 
o arbítrio de qualquer dos 
seus Poderes seja Executivo, 
Judiciário ou Legislativo.

Hoje o Executivo se sub-
mete a Lei de Improbidade 
Administrativa que submete 
prefeitos a diversas sanções, 
por exemplo.

O comportamento de 
qualquer autoridade, inclu-
sive judicial, que abusa do 
poder, há que ser punida e 
por isso a Lei de Abuso de 
Autoridade.

O Estado de direito não 
pode ser um ‘estado de 
pessoas’ isentas das mãos 
do Estado, senão passaria 
a ser uma fantasia o Estado 
democrático de Direito.

A Constituição é violada, 
o tanto quanto possível, não 
só quanto há ofensa a sua 
letra, mas também quanto 
ao seu espírito, quando 
qualquer ‘pessoa’, ‘grupo 
de pessoa’ ou ‘classe’ queira 
ficar acima da lei.

A quem interesse impe-
dir a punição do ‘abuso’ de 
autoridade. Aliás, quem vai 
julgar a conduta é um juiz ou 
um juiz não merece nosso 
confiança? Ou não devemos 
confiar no Poder Judiciário?

Muitas conversas hoje 
não passam de mera fabu-
lação.

A lei é o limite para to-
dos.

O futebol é o esporte mais 
popular do mundo e move 
paixões que assumem cará-
ter exponencial sempre que 
envolve polêmicas, resultados 
de jogos, clubes e torcidas. 
Seja por se assemelhar aos 
dramas, e às delícias da reali-
dade, tudo o que diz respeito 
ao esporte bretão é carregado 
de emoção e ganha caráter 
épico! A visibilidade, o exem-
plo, a superação dos jogadores 
e até mesmo os obstáculos en-
cantam e até mesmo motivam 
as pessoas a atuar na vida de 
modo mais disciplinado e com 
maior perseverança.

E nesta época de Copa do 
Mundo, esse charme do fute-
bol conquista definitivamente 
todo o planeta. É nesses dias 
que as minorias, grupos po-
pulacionais que encontram-se 
subjugados em suas relações 
de poder, podem ganhar des-
taque a partir das posturas 
sociais de atletas, torcedo-
res e demais personagens, 
assumindo posições de real 
protagonismo de que tenham 
sido historicamente alijados.

Como exemplo, destaca-
mos o papel das mulheres, 
que estão ganhando progres-
sivamente maior visibilidade 
neste universo e vêm conquis-
tando posições de destaque 

A LEI É O LIMITE

O futebol ajudando a moldar
uma sociedade mais inclusiva
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nas torcidas e até mesmo 
como árbitras, comentaristas, 
jornalistas esportivas e nar-
radoras. O mesmo fenômeno 
vem se concretizando em re-
lação a outras minorias, sejam 
elas sexuais, étnico-raciais, ou 
simplesmente sociais: a trans-
missão em tv aberta da final 
da Taça das Favelas é mais 
um indício desses contínuos 
progressos.

A final olímpica do Fu-
tebol de Cinco, modalidade 
paralímpica para pessoas que 
tenham deficiência visual, 
transmitida pela tv aberta, é 
mais um desses exemplos que 
vêm ganhando destaque na 
atualidade. Claro que ainda 
há muito a ser feito! A seleção 
brasileira de futsal down, ain-
da que seja a atual bicampeã 
mundial, é pouco conhecida. 
Entretanto, a movimentação 
em favor de estruturas sociais 
inclusivas vem ganhando 
maior relevância.

Aliás, é fato sabido e fa-
cilmente observável, que, 
geralmente, seleções mais 
diversas e plurais, em que os 
diferentes jogadores se sin-
tam pertencentes a um todo 
maior, costumam ter mais su-
cesso. Times mais inclusivos 
possuem até mesmo maior 
capacidade criativa para su-
perar obstáculos advindos dos 
jogos e campeonatos.
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Política Valor de R$ 600
O Ministério da Cidadania começou a 
pagar nesta segunda-feira (12) a par-
cela de dezembro do Auxílio Brasil.

Pesquisa CNI
Pelo terceiro mês consecutivo, a ava-
liação da indústria sobre o cenário dos 
próximos meses apresentou leve piora

Sessão vota criação de 112 cargos 
e mais seis cadeiras na Câmara

HOJE

A Câmara de Rio Preto vota 
nesta terça-feira (13) dois pro-
jetos que aumentam o número 
de servidores públicos em Rio 
Preto. 

O primeiro, que será votado 
em regime de urgência, cria 112 
novos cargos na Secretaria de 
Educação. A maioria, 98, de 
coordenador pedagógico. Eles 
serão preenchidos por concur-
so público. 

O segundo projeto é polê-
mico. Ele aumenta de 17 para 
23 o número de vereadores 
em Rio Preto. O projeto é 
legal porque atende às regras 
da Constituição Federal que 
relaciona o número de habi-
tantes ao de vereadores de uma 
cidade. 

A diferença é que o projeto 
que cria os 112 cargos para a 
secretaria de Educação será 
votado em regime de urgência. 
Por isso, ele será votado na le-
galidade e no mérito, em uma 
única sessão. 

O projeto que cria mais 
6 cadeiras de vereador está 
em segunda votação. Ele teve 
13 votos a favor na primeira 
sessão e 3 contrários. Nesse 
caso, o presidente da Câmara 
não vota. 

Além da primeira urgência, 
que cria os novos cargos, o pre-
feito enviou ainda outros cinco 
projetos que serão votados no 

Os cargos serão pre-
enchidos por concur-
so público e os 112 são 
destinados à Educação

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

mesmo regime: urgência. 
Um deles autoriza a cele-

bração de um convênio com a 
empresa do estado de desen-
volvimento, chamada Desen-
volve SP. 

Ela é uma empresa de fo-
mento e a Prefeitura deve, 
após autorização, a fazer um 
empréstimo em torno de R$ 
40 milhões.

“Falsa polêmica”
Mesmo recebendo 13 votos 

a favor, o projeto que aumenta 
o número de vereadores de 17 
para 23 não tem garantia de 
aprovação. Se o projeto receber 
12 votos ele estará aprovado, 
mas nem mesmo o próximo 

presidente da Câmara, Paulo 
Pauléra (PP) acredita que ele 
tenha esses 12 votos nesta se-
gunda-feira.

Segundo João Paulo Rillo 
(Psol), o debate sobre o assun-
to está totalmente equivocado. 
Ele e os partidos de esquerda 
são a favor. João Paulo não 
acredita que o debate sobre o 
assunto esteja sendo relação 
aos custos. ”Uma falsa polêmi-
ca sobre os custos”, diz.

A discussão, para muitas 
pessoas, tem que ser sobre a 
representatividade que a Câ-
mara poderá vir a ter de todo 
o seu tecido social. Hoje, com 
17 vereadores, muitos setores 
que devem ser representados, 

não estão. Homossexuais, 
mulheres, trabalhadores, etc. 

O atual modelo de demo-
cracia representativa exclui se-
tores que permanecem margi-
nalizados ao longo da história 
local. A Câmara, raramente foi 
o espelho da cidade. A primeira 
mulher a se eleger vereadora 
em Rio Preto foi na década de 
1990 e era sobrinha do candi-
dato à Prefeito.

O autor da proposta, vere-
ador Anderson Branco (PL) 
disse acreditar que o projeto 
vai ser aprovado. “Foram 13 
votos na legalidade e eles se 
mantêm”, diz, afirmando que 
não acredita que haverá re-
trocesso na primeira votação.

Esdrúxula
A situação e tão complexa 

que o deputado federal Liz 
Carlos Motta (PL), do mesmo 
partido de Anderson Branco, 
emitiu uma nota à imprensa 
na manhã desta segunda-feira. 

Ele é contra mais cadeiras 
na Câmara de Rio Preto. 

Ele explicou ses motivos 
em nota. 

’O deputado federal e pre-
sidente do PL de Rio Preto, 
Luiz Carlos Motta, informa 
que é contrário ao projeto que 
aumenta o número de cadeiras 
na Câmara de Rio Preto devido 
ao aumento de despesas aos 
cofres públicos. Certamente a 
cidade tem outras prioridades 
neste momento e o aumento 
de gastos para esse projeto não 
traria nenhum benefício para 
Rio Preto.” 

Na primeira votação, Rena-
to Pupo (PSDB), Jean Charles 
Serbetto (MDB) e Odélio Cha-
ves (PP) já votaram contra.

O vereador e delegado de 
Polícia, Renato Pupo, disse 
que votou contra na primeira 
votação e tem mais motivos 
ainda ara ser contra na vota-
ção desta terça-feira. Para ele, 
a discussão que diz que não 
acredita que o projeto aumenta 
a representatividade. Cita as 
manifestações contrárias nas 
redes sociais, na imprensa e 
na Audiência Pública que a 
Câmara realizou para discutir 
o assunto. 

Pupo cita Ribeirão Preto, 
que tem uma vez e meia a 
população e Rio Preto, e 22 
vereadores. Ressalta que se o 
projeto for aprovado, Ribeirão 
vai ficar com um vereador a 
menos.

Sessão vota criação de 112 cargos e mais seis cadeiras na Câmara

Lula é diplomado, chora e diz que TSE 
garantiu a democracia no Brasil

Ao começar a diplomação 
do presidente eleito, Luiz Ig-
nácio Lula da Silva (PT) e de 
seu vice, Geraldo Alkmin, o 
presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), Alexandre 
de Morais, parecia o vencedor 
da disputa. Ele foi ovacionado. 
A diplomação foi transmitida 
ao vivo pela TV Justiça e pelas 
TVs por assinatura. O presi-
dente do TSE disse que a diplo-
mação é resultado da vontade 
das urnas e que o vencedor está 
autorizado a tomar posse. 

Ao discursar, o presidente 
eleito chorou, se disse agrade-
cido pela coragem com que o 
Tribunal Superior Eleitoral e 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) enfrentaram todo tipo 
de ameaça, ofensas, agressões 
para fazer valer a Lei. Lembrou 
que foram poucos os momen-
tos que isso aconteceu na his-
tória. Lula disse que sua vitória 
foi a celebração da democracia, 
que é agradecido por ter sido 
eleito 3 vezes sendo acusado 

de analfabetismo por não ter 
um diploma e relembrou tudo 
o que passou nos últimos anos. 
“Quem passou o que eu passei 
é a certeza que Deus existe”.

Lula disse também que o 
grupo de transição está desco-
brindo até onde foi desmonte 
das políticas públicas e tudo 
que havia e funcionava no 
pais e, principalmente, para os 
brasileiros que não têm nada e 
necessitam, que Jair Bolsona-
ro administrou um governo de 
destruição nacional e ataque 
ao estado Democrático. 

Em um trecho com texto 
que faz parte da cerimonia, 

Morais disse: Pela vontade do 
povo brasileiro, expressa nas 
unas no dia 30 de outubro de 
2022, o candidato pela coli-
gação Brasil da Esperança, 
Luiz Inácio Lula da Silva, foi 
eleito presidente da república 
federativa do Brasil. Em tes-
temunha desse fato, a Justiça 
Eleitoral expediu-lhe este di-
ploma que o habilita a investi-
dura perante ao cargo perante 
ao Congresso Nacional em 
primeiro de janeiro de 2023 
nos termos da Constituição 
Federal. 

O presidente do TSE tam-
bém disse que esta foi a eleição 

foi desvirtuada por grupos 
extremistas que atuam no sub-
mundo das redes sociais. Mas 
afirmou que todos serão puni-
dos pela confusão que fizeram 
entre liberdade de expressão 
e estado de direito com liber-
dade para ofender, mentir e 
criar fatos inexistentes. Morais 
pediu ao presidente eleito que 
promova a paz, com atividade 
política sem ódio, discrimina-
ção ou violência. E que o fim 
dos embates eleitorais, seja 
substituído pelo respeito. 

Durante a diplomação, os 
petistas convidados fizeram 
questão de repetir três vezes a 
palavra de ordem “boa tarde, 
presidente”, com a qual sau-
davam Lula do lado de ora da 
carceragem da Polícia Federal 
em Curitiba, onde ficou preso 
580 dias, e olê, olê, olá. Lula. 
Lula”. 

Ao lado do presidente elei-
to e de seu vice, Geraldo Al-
ckmin, sentaram a presidente 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Rosa Weber, do pre-
sidente da Câmara Federal, 
Arthur Virgílio (PP), do presi-
dente o Senado fetal, Rodrigo 
Pacheco, e do Procurador-
-Geral da República, Augusto 
Aras. Rosângela da Silva, a 
primeira-dama Janja, a ex-
-presidente Dilma Rousseff e 
o ex-presidente José Sarney e 
Fernando Haddad estavam na 
primeira fila.

PRESIDENTE ELEITO

Ele prometeu re-
fazer as políticas 
públicas que o pre-
sidente Jair Bolso-
naro (PL) desfez em 
quatro anos

Lula é diplomado, chora e diz que TSE garantiu a democracia

Salário 
mínimo sobe 
para R$ 1.302 
em janeiro

A partir de 1º de ja-
neiro de 2023, o salário 
mínimo, que atualmente 
é de R$ 1.212, será de R$ 
1.302. 

O valor atualizado 
está em uma medida pro-
visória publicada nesta 
segunda-feira (12) no Di-
ário Oficial da União. 

Em nota, a Secreta-
ria-Geral da Presidência 
da República explicou 
que valor considera uma 
variação da inflação de 
5,81%, acrescida de ga-
nho real de cerca de 1,5%. 

“ O  v a l o r  d e  R $ 
1.302,00 se refere ao 
salário mínimo nacional. 
O valor é aplicável a to-
dos os trabalhadores, do 
setor público e privado, 
como também para as 
aposentadorias e pen-
sões”, acrescenta a nota. 

Por se tratar de me-
dida provisória, o texto 
terá de ser analisado por 
deputados e senadores. 
O mesmo novo valor 
para o salário mínimo já 
estava previsto no pro-
jeto de Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) de 
2023, que foi enviado ao 
Congresso Nacional em 
agosto.
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Concurso 
A Prefeitura de Araçatuba 

ainda está com as inscrições 
abertas para dois concursos 
públicos com total de 389 
vagas e salários até R$ 5.395, 
além de vale-alimentação de 
R$ 500 e planos de saúde 
ambulatorial e odontológico. 
O prazo de inscrições para 
o concurso com 346 vagas 
em cargos de todos os níveis 
escolares se encerra nesta 
terça-feira (13/12). Para o 
outro certame, com 43 vagas 
na área da educação, o prazo 
vai até quarta-feira (14/12). 
O cadastramento dos candi-
datos deverá ser feito pelo site 
da Fundação Vunesp, no en-
dereço www.vunesp.com.br. 
A taxa de inscrição varia 
de R$ 54,90 a R$ 98,80. 
 
Os cargos com mais oportu-
nidades são cuidador social 
(40 vagas), psicólogo (27), 
professor de ensino básico I e 
II (26), assistente social (25), 
agente comunitário de saúde 
(19), motorista (18), agente 
de serviços gerais (15), técni-
co de enfermagem (15), en-
canador (15), facilitador de 
oficinas (13), assistente ad-
ministrativo (10), atendente 
(10), operador de máquinas 
pesadas (9), educador so-
cial (8) e cozinheiro (8). 
A aplicação da prova está 
prevista para 26 de feve-
reiro de 2023, um domin-
go, em Araçatuba, cida-
de de 199 mil habitantes 
a 505 km de São Paulo. 
editais, com todas as in-
formações sobre os cer-
tames, podem ser vis-
tos no site da Vunesp. 
Outras informações po-
dem ser obtidas pelo site 
www.vunesp.com.br ou 
pelo link “Fale Conos-
co” da página da Vunesp. 

Corretor de 
imóveis

Dentre as centenas de 
vagas divulgadas, o Balcão 
de Empregos da Secretaria 
do Trabalho e Emprego 
anuncia 10 vagas exclusi-
vas para pessoas que te-
nham a partir de 60 anos. 
São oportunidades para 
promotor de vendas/cor-
retor de imóveis, dentro da 
empresa MRV Engenharia. 
Além da idade, buscam-
-se pessoas comunicati-
vas, que gostem de apren-
der e estejam dispostas a 
desafios. Elas devem ter 
ensino médio completo e 
experiência com vendas. 
Os contratados terão acesso 
a treinamento, participação 
em programa de incenti-
vo, facilitação para retirada 
de CRECI e comissão aci-
ma da média do mercado. 
Interessados podem se can-
didatar pelo Balcão de Em-
pregos, no site riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos 
ou presencialmente na Pre-
feitura Regional Norte ou no 
Poupatempo, ou entrar em 
contato com Stéfanie, pelo 
telefone (16) 98164-6584. 
As entrevistas de seleção 
serão realizadas na próxima 
quarta-feira (14), no período 
da tarde, rua Bernardino de 
Campos, 4762.
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CIDADES 80 cidades atingidas
As chuvas que mantêm o estado de 
atenção em parte de Minas Gerais, que 
já reconheceu a situação de emergência

Museu da Astronomia
A família do pesquisador brasileiro 
Eduardo Tadao Takahashi formalizou a 
doação de seu acervo pessoal

Policiais militares atende-
ram uma ocorrência de violên-
cia doméstica, sequestro e cár-
cere privado, no Jardim Santo 
Antônio, na Região Norte de 
Rio Preto, em que o acusado, de 
26 anos, é namorado da vítima, 
de 35 anos. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, foi o pai da dona de 
casa quem ligou no 190. Quan-
do a viatura chegou, ele, a mãe 
e o ex-marido da vítima tinham 
arrombado o portão e a porta da 
residência. 

Para a PM, a mulher contou 
que recebeu mensagens do 
ex-marido na hora do almoço 
e o acusado viu, trancando-a 
no quarto. 

Segundo ela, sofreu muita 
violência no período da tarde, 
tendo sido agredida com socos, 
chutes e pontapés e sendo im-
pedida de ir ao banheiro. 

O pai da vítima disse que o 
suspeito exigiu R$ 1,2 mil para 
libertar a filha. O autuado alega 
que pediu o dinheiro porque a 
namorada lhe devia esse valor. 

Mulher é espancada e mantida em 
cárcere privado pelo namorado

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A vítima foi encaminhada 
para atendimento médico e o 
agressor, após passar pela UPA 
Norte, levado até o Plantão, 
onde teve a prisão em flagrante 
confirmada. 

Poloni
Um jovem, de 20 anos, foi 

preso em flagrante, em Rio 

Preto, pelo homicídio de um 
adolescente, de 15 anos. O crime 
aconteceu na madrugada do 
sábado, 10, no Centro de Poloni. 

A vítima, segundo o boletim 
de ocorrência, ficou internada 
45 dias na Fundação Casa e ao 
sair resolveu tirar satisfação 
com o acusado, que teria “fi-
cado” com uma ex-namorada. 

O adolescente teria perse-
guido o suspeito, arrombado 
a casa de um primo dele, de 
onde furtou celular e carteira, 
e arremessado uma garrafa de 
bebida alcoólica em sua direção. 
O menor teria tentado golpear o 
indiciado com uma faca, mas foi 
desarmado durante luta corpo-
ral e acabou sendo esfaqueado 

O pai da vítima disse 
que o acusado exigiu 
R$ 1,2 mil para libertar 
a filha;  ele alega que a 
namorada lhe devia

O agressor, após passar pela UPA Norte, levado até o Plantão, onde teve a prisão em flagrante
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na barriga. 
Socorrida até a Santa Casa 

de Monte Aprazível, a vítima 
não resistiu à gravidade dos 
ferimentos e veio a óbito. 

Após o crime, o indiciado 
veio para Rio Preto, onde mora 
sua mãe, e estava escondido na 
casa de uma amiga quando foi 
preso pela PM.

Morador de rua é 
assassinado a facadas

O setor de homicídios da 
Deic de Rio Preto investiga o 
assassinato de um morador 
de rua, de 50 anos. O corpo de 
José Antônio Ferreira da Silva 
foi encontrado por volta das 
8 horas deste domingo, 11, na 
Vila Toninho. 

Quando a Polícia Militar 
chegou no local havia uma 
ambulância do Samu, onde 
a médica fazia manobras de 
ressuscitação no paciente, que 
não reagiu e teve o óbito con-
firmado. Segundo o boletim de 
ocorrência, a vítima, que não 
portava documentos, levou 
duas facadas, sendo uma no 

tórax e outra no abdômen. 
Peritos do Instituto de Cri-

minalística foram acionados 

até o lugar do crime e o cadáver 
foi levado para autópsia no 
IML rio-pretense.

NA VILA TONINHO

Morador de rua é assassinado a facadas na Vila Toninho

NO DOMINGO

Policial aposentado 
apanha em bar e é preso 
por tentativas de homicídio

Um policial militar aposen-
tado, de 45 anos, foi preso em 
flagrante por ameaça e dupla 
tentativa de homicídio, às 
21h35 deste domingo, 11. 

Ele teria apanhado em um 
bar no bairro Boa Vista, em Rio 
Preto, e foi até a casa de seu 
filho, onde pegou uma pistola 9 
mm, retornando armado para 
o estabelecimento comercial.

Quando dois clientes, de 59 
e 45 anos, se levantaram o acu-
sado teria efetuado dois dispa-
ros “a seco”, sem munição na 
câmara, na direção deles.

Populares renderam o sus-
peito, que foi desarmado. 

Quando a viatura da PM che-
gou encontrou a arma em pos-
se do dono do bar e o autuado 
com o rosto inchado e escoria-
ções perto do olho esquerdo. 

O filho do pm apresentou 
documentação na delegacia, 
mas a arma e 15 cartuchos 
ficaram apreendidos para a 
realização de exames periciais. 
No Plantão, o policial não in-
formou qual o motivo da briga 
e nem indicou quem seriam os 
agressores. 

As vítimas, segundo in-
formações preliminares, não 
teriam envolvimento com a 
violência sofrida pelo pm. 

Campanha de Natal dos Correios termina nesta sexta
Segundo a assessoria de 

imprensa, quase 103 mil cartas 
já foram adotadas nesta edi-
ção, mas ainda resta cerca de 
99 mil. No interior do Estado 
de São Paulo, 8.200 cartas já 
foram adotadas, porém ainda 
faltam 13.700. 

A assessoria também in-
formou que os pedidos variam 
entre bolas, bonecas, calçados 
e materiais escolares. Em todo 
o interior de São Paulo, 581 
agências estão na ativa. Os inte-
ressados em participar podem 
tanto adotar cartinhas como 
também entregar os presentes. 
A campanha possui seu blog 
próprio onde estão todas as 
unidades participantes, sendo 
possível adotar cartas e con-

sultar os endereços e horários 
de funcionamento dos pontos 
de adoção. Até o dia 16/12 é 
possível adotar uma ou mais 
cartinhas e levar os presentes 
nos pontos de entrega que 
constam no blog. 

Vale ressaltar que, para 
valer, as crianças devem ser 
matriculadas do 1º ao 5º ano 
do ensino fundamental, in-
dependentemente da idade, 
de escolas públicas, creches, 
abrigos, orfanatos e núcleos 
socioeducativos, assim como 
cartas enviadas por crianças 
da sociedade, com até 10 anos 
de idade. Para fazer parte da 
ação, o padrinho ou madrinha 
deve se dirigir a uma unidade 
participante ou acessar o blog 

da campanha. Na página, é 
preciso clicar em “Adoção On-
-line” e seguir os passos. Será 
necessário escolher o local para 
visualizar as cartinhas disponí-
veis em cada cidade. 

Rosivani Coelho da Silva 
é autônoma e tem 41 anos. 
Ela conta que sua primeira 
adoção das cartinhas foi no 
ano retrasado quando sua 
cunhada  apresentou o projeto. 
“Desde conheci, não deixei de 
participar. Sempre que tenho 
a oportunidade de realizar o 
desejo de uma criança me sinto 
muito feliz! Acredito que todos 
aqueles que tenham condições 
deveriam participar”, sugere

(Colaborou Daniela 
MANZANI)

ADOTE UMA CARTINHA

Rosivani Coelho da Silva adota cartinhas desde 2020
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Estupro
 no parto 

A primeira audiência de 
instrução do médico anes-
tesista Giovanni Quintella 
Bezerra, ocorre nesta segun-
da-feira (12), a partir das 
13h. A data foi marcada pelo 
juiz Carlos Márcio da Costa 
Cortazio Correa, da 2ª Vara 
Criminal de São João de 
Meriti, do Tribunal de Justi-
ça do Rio de Janeiro (TJRJ).  
No processo que corre em 
segredo de Justiça, o aneste-
sista foi denunciado por es-
tuprar uma mulher durante 
o parto no centro cirúrgico 
do Hospital da Mulher He-
loneida Studart, também 
em São João de Meriti, na 
Baixada Fluminense.

Índice de
confiança

Pelo terceiro mês conse-
cutivo, a avaliação da indús-
tria sobre o cenário atual e 
dos próximos meses apre-
sentou leve piora. Segundo 
a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), o Índice de 
Confiança do Empresário 
Industrial (Icei) caiu de 
51,7 pontos em novembro 
para 50,8 pontos em de-
zembro. Apesar do recuo, 
o setor tem leve otimismo, 
porque valores acima de 50 
pontos indicam confiança. 
Em nota, a CNI informou 
que ainda há confiança do 
empresário industrial, mas 
que ela é restrita e pouco 
intensa.

Margem da 
inflação

 Especialistas financeiros 
reduziram suas previsões 
para a inflação deste ano. 
Segundo o boletim Focus, 
divulgado nesta segunda-
-feira (12), pelo Banco Cen-
tral (BC), os economistas 
de instituições financeiras 
consultadas estimam que 
a inflação oficial, medida 
pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), deverá fechar este 
ano em 5,79%, e não mais 
em 5,92%, conforme calcu-
lavam até semana passada. 
Instituições financeiras con-
sultadas ao longo da sema-
na passada mantiveram a 
estimativa de que a inflação 
anual será da ordem de 
5,08 em 2023. Embora o 
percentual seja o mesmo 
anunciado no boletim Focus 
da semana passada, perma-
nece superior aos 4,94% de 
há quatro semanas.

Bolsa de
Valores

Em um dia de nervosis-
mo no mercado financeiro, 
a Bolsa de Valores (B3) caiu 
hoje (12) mais de 2% e fe-
chou no menor nível desde o 
início de agosto. O dólar teve 
forte alta e fechou acima de 
R$ 5,30 pela primeira vez 
desde o fim de novembro. O 
índice Ibovespa, da B3, en-
cerrou a segunda-feira  aos 
105.343 pontos, com queda 
de 2,02%. O indicador che-
gou a abrir em leve alta, mas 
começou a despencar ainda 
durante a manhã. 
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COVID

Média móvel de casos em 
Rio Preto cresce 64,2%
e atinge  299 ao dia

A média móvel de casos 
leves de Covid saltaram de 182 
casos entre os dias 24 a 31 de 
novembro, para 299, de 1º a 
12 de dezembro em Rio Preto, 
informa boletim da secretaria 
municipal de Saúde. Cresci-
mento de 64,2% em 18 dias. 
A média móvel de óbitos tam-
bém cresceu 50% no mesmo 
período. 

No boletim liberado dia 1º 
de dezembro, Rio Preto regis-
trou um crescimento muito 
intenso nos casos da doença. 
Foram registrados de 1º a 30 
de novembro, 2990 novos 

casos. No período, 3 pessoas 
morreram. No mês de outubro, 
foram 218 casos positivos e 1 
pessoa morreu (mas o boletim 
diz que a morte não foi em 
outubro). 

Especialistas têm indicado 
motivos diferentes para esse 
aumento de casos em todo o 
Brasil. 

O primeiro seria a chegada 
de uma variante da ômicron, 
já detectada em Rio Preto em 
ao menos dois casos, mas há 
quem diga que as medidas 
restritivas foram retiradas 
muito cedo. Outros dizem que 
nos locais fechados ao menos 
o uso de máscara deveria ter 
sido mantido. 

Em uma entrevista, a coor-
denadora da Vigilância Sani-
tária, Andreia Negri, admitiu 
aumento dos casos e que ape-
nas após a aferição dos exames 
de novembro e dezembro será 
decidido se haverá novas res-
trições na cidade. 

O governo do estado e a 
Prefeitura de São Paulo deter-
minaram a volta obrigatória 
das máscaras em locais fe-
chados, ônibus e aeroportos 
e aviões. A Prefeitura de Rio 
Preto decidiu pela manutenção 

da “sugestão”. Em Rio Preto, é 
obrigatório nas UBSs e UPAs e 
Centros Médios, como hospi-
tais e clínicas. 

Novas medidas 
A coordenadora da Vigilân-

cia Sanitária de Rio Preto, An-
dreia Negri, diz que “o aumen-
to de casos leves provaveal-
mente é devido a introdução da 
circulação da nova subvariante 
e momento de festas e confra-
ternizações” e que “apesar das 
internações terem aumenta-
do, as mesmas estão numa 
média de 5 casos graves com 
covid internados, pois chega-
mos a 60 novas internações 
por dia em março e abril de 
2021 quando passamos a pior 
fase da capacidade de leitos.” 
Conclui afirmando que “quan-
to as medidas, o Estado de 
São Paulo está com aumento 
de casos em até 3 semanas 
anteriores a nossa cidade e 
seguimos as recomendações 
do órgão.”

Média móvel de casos de Covid em Rio Preto cresce 64,2% e chega a 299 ao dia

           O aumen-
to de casos leves 
provavealmente
 é devido a in-
trodução da cir-
culação da nova 
subvariante e mo-
mento de festas 
e confraterniza-
ções
Andreia Negri, 
da Vigilância Sanitária

“

“
No boletim liberado dia 
1º de dezembro, Rio Pre-
to registrou um cres-
cimento muito intenso 
nos casos da doença
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Shopping faz arrecadação da 
campanha do Centro Social do Estoril

A tradicional campanha 
de Natal do Centro Social do 
Estoril 2022 já começou. Des-
de 1998, a campanha “Natal 
Legal”, arrecada alimentos 
para montar cestas básicas à 
famílias carentes da cidade. 
Em 2021, cerca de 1.300 famí-
lias  foram beneficiadas. Neste 
ano, a organização pretende 
atender a 1.500, com data de 
entrega em  17 de dezembro. 

Agora, a campanha está 
sendo reforçada com mais um 
novo ponto de coleta. O Plaza 
Avenida Shopping também 
disponibilizou uma loja para 
que, interessados possam aju-
dar com alimentos. 

O ponto será no primeiro 
piso, próximo à Praça de Even-
tos e ao trono do Papai Noel. 
O espaço funcionará de 13 a 
16 de dezembro, no horário 
do shopping. Dessa forma, 
qualquer pessoa pode ir até 
o local e levar suas doações. 
Interessados em colaborar 
também poderão ir direta-
mente no Centro Social Estoril, 
ou também por meio do Pix 

60.004.900/0001-39. 
Segundo Manoel Neves 

Filho, presidente voluntário 
do Centro Social Estoril, as 
cestas são compostas por ar-
roz, feijão, óleo, sal, açúcar, 
macarrão, café e outros itens 
essenciais. Além disso, conta 
com panetone, refrigerante e 
frango. 

“Todos os anos, somos 
desafiados a arrecadar mais 
de 30 toneladas de alimentos 
para que seja possível a mon-
tagem das cestas. Não é uma 
tarefa fácil. Por isso, pedimos a 
colaboração de todos, pessoas 
físicas e empresários para que 
se sensibilizem com a causa”, 
explica. 

Para o superintendente 
do Plaza Avenida Shopping, 
Fernando Brandão, esta par-
ceria faz parte das ações do 
Plaza Social, com objetivo de 
realizar um trabalho social, 
cultural e ambiental junto à 
comunidade. 

“Somos parceiros do Cen-
tro Social Estoril, por isso 
decidimos ajudar disponibi-
lizando o espaço para as doa-
ções dentro do Plaza. Por isso, 
aproveito para convidar todos 
que quiserem e puderem doar, 
que participem dessa ação tão 
importante”, afirma. 

A entrega das cestas bá-
sicas será na sede do Centro 
Social Estoril, no próximo 
sábado, 17, durante o almoço 
tradicional da instituição; com 
direito a brinquedos infláveis e 
muita diversão para os presen-
tes. “Este ano podemos voltar 
a receber as pessoas assistidas 
na entidade e proporcionar um 
Natal um pouco mais feliz a 
elas”, disse o presidente.

(Colaborou Daniela 
MANZANI)

NATAL

Shopping faz arrecadação da campanha de Natal do Centro Estoril

Há quase um 
mês a UTI 
pediátrica 
está lotada

O Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM) 
mantém lotação máxima 
na UTI pediátrica e na ala 
da enfermaria destinadas 
ao SUS desde o dia 19 de 
novembro, quando a dire-
ção do Hospital convocou 
uma entrevista coletiva e 
explicou os motivos para 
não receber novos pa-
cientes.

O HCM conta com 20 
leitos de UTI pediátrico 
pactuados com o Sistema 
Único de Saúde (SUS) e 
nesta segunda-feira (12) 
22 estavam ocupados. Na 
ala da enfermagem a si-
tuação continua idêntica. 
Tem 45 leitos e hoje são 55 
pacientes.

Na entrevista coletiva, 
o médico Jorge Fares, 
diretor do HB, disse que 
a Fundação Faculdade 
e Medicina (Fufarme) 
aguardava a homologação 
para a instalação de novos 
leitos em outros Centros 
Médicos. À época, ele 
disse que “é importante 
destacar que recebemos o 
apoio da Secretaria do Es-
tado, temos parceria com 
município. Mas não po-
demos continuar concen-
trando todos as demandas 
como acontece hoje no 
HCM. Outras instituições 
precisam também buscar 
credenciamento de UTI 
pediátrica ou enfermaria 
pediátrica. Precisamos 
discutir sobre esta am-
pliação.”

Depois disso, a UTI 
pediátrica chegou a rece-
ber até 26 crianças e mães 
que têm gravidez de risco. 
O médico Antônio Soares 
Sua, direto administrati-
vo, disse na coletiva que 
“estamos enfrentando 
problemas com síndro-
mes respiratórias pelo 
menos duas vezes ao ano. 
Temos um número subs-
tancial de leitos, mas não 
é suficiente para atender 
nossa região. Fazemos o 
que está ao nosso alcan-
ce. Mas quando nossa 
instituição chega em um 
ponto que não temos mais 
condições de absorver a 
demanda e acolher estes 
pacientes fica muito difícil 
para nós.”

A assessoria de im-
prensa do HB disse nesta 
segunda-feira que não 
existe uma data para a 
resposta da Secretaria 
Estadual de Saúde sobre 
a homologação dos novos 
leitos para a TUI pediátri-
ca o HCM.

Da REPORTAGEM

Os vestibulandos que 
pretendem usar a nota do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) para concor-
rer a uma das 2.917 vagas 
disponíveis para os cursos 
de graduação da Universi-
dade de São Paulo (USP) 
já podem se inscrever no 
novo sistema Enem USP. 
Os candidatos podem con-
correr a uma vaga em até 
três cursos de uma das áreas 
de conhecimento: Ciências 
Biológicas e da Vida (B); 
Ciências Exatas e Tecnológi-
cas (E) e Ciências Humanas 
e Sociais (H). As inscrições 
estão abertas até o dia 11 
de janeiro e custam R$ 10. 
Podem concorrer os estu-
dantes que já concluíram o 
ensino médio ou equivalen-
te, ou que venham a concluir 
no ano letivo de 2022.

USP e Enen

Saúde amplia 
vacinação 
contra Covid 
em crianças

A Secretaria de Saúde 
ampliará temporariamen-
te a vacinação contra a 
Covid para a faixa etária 
de seis meses a menores 
de três anos. Desde o dia 
17 de novembro, crianças 
dessa faixa etária com co-
morbidades estão sendo 
vacinadas. A partir desta 
terça-feira, 13/12, o públi-
co sem comorbidade tam-
bém poderá ser vacinado. 

Serão disponibiliza-
das cerca de 400 doses, 
para otimizar o estoque 
disponível. “Não houve 
uma grande adesão por 
parte das famílias com 
crianças com comorbi-
dades. Por isso, estamos 
abrindo a vacinação com 
as doses que recebemos 
do estado para as demais 
crianças”, explica a geren-
te de imunização, Michela 
Barcelos. 

A vacina ofertada para 
a faixa etária de seis meses 
a menores de três anos é a 
Pfizer Baby, cujo esquema 
vacinal é composto por 
três doses, sendo a segun-
da aplicada após quatro 
semanas da primeira e 
a terceira dose, aplicada 
oito semanas após a se-
gunda. 

Até o momento, cem 
crianças com comorbida-
des foram vacinadas. O 
município recebeu 1.160 
doses do imunizante, sen-
do 580 para primeira dose 
e 580 para segunda. As 
doses estão disponíveis 
nas seguintes unidades: 
Estoril, Jaguaré, Jardim 
American, Santo Anto-
nio, São Deocleciano e 
Vetorazzo 

O horário da vacinação 
é de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 16h30. Para 
se vacinar é necessário 
apresentar documento da 
criança e comprovante de 
residência.

Da REPORTAGEM

O Papai Noel do Fundo 
Social de Solidariedade con-
tinua visitando as escolas 
municipais de Rio Preto 
levando alegria e muitos 
presentes para as crianças. 
Nesta segunda-feira, dia 12, 
foi a vez das escolas Neide 
Egea Laguna, no Parque 
da Cidadania, e Osni Assis 
Pereira, a escola mais nova 
da rede, localizada no lote-
amento Egydio Zani. Pela 
manhã os alunos da EM 
Neide Egea Laguna fizeram 
duas apresentações, um 
coral com a música ‘Quero 
ver você não chorar’ e logo 
depois uma coreografia gra-
ciosa de balé. A chegada do 
Bom Velhinho como sempre 
foi uma atração à parte, com 
gritos, abraços e sorrisos 
por todo o pátio da escola. 
A Primeira-dama e Maria 
Elza Araújo esteve presente.

Noel e alunos

Divulgação

Divulgação

Marcello CASAL
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MEDALHAS NO PEITO
Tem uma garotada que gosta de futebol, mas prefere mesmo 
as piscinas. Alunos da Aquática de Esportes conquistaram um 
recorde de medalhas na 5ª Super Copa São Paulo de Natação 
de Verão. Foram 24 medalhas no total sendo quatro de ouro, 
oito de prata e 12 de bronze.  Parabéns aos nossos atletas que 
têm idades entre 9 e 15 anos, mas que representaram Rio Preto 
com muito orgulho.

MENSAGEM A GARCIA
O governador der São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB), e o secre-
tário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do es-
tado, Davi Uip, receberão convidados na próxima quinta-feira 
para o pré-lançamento do documentário “Nós Contra o Vírus”.

ESTADO DE GRAÇA
Nunca me senti tão bem, maduro e com o vento soprando a 
favor, sucesso no trabalho e gratidão aos aliados, aos santos, 
anjos e querubins. O lema adotado há anos, repetido e consu-
mado na abertura dos meus programas de rádio quando afir-
mo: “Se precisar de um amigo pode contar comigo”. Deus me 
conserve ao lado da família e dos meus irmãos de fé.

GOL CONTRA
Não demora muito, a exemplo de Ronaldo Fenômeno, Galvão 
Bueno vai ser só mais um gordo andando na rua!” //// Esse téc-
nico da Argentina deve ser louco de escalar o Messi, craque do 
time, para a primeira cobrança na disputa de pênalti. Gente que 
entende de futebol, como o Tite, deve estar chocada. ////Adorei 
o Tite na dança do pombo! Pena que não vai ter mais...////Desa-
bafo! Não demora muito, a exemplo de Ronaldo Fenômeno, Gal-
vão Bueno vai ser só mais um gordo andando na rua!” //// Des-
culpem pelos desabafos que ficaram atravessados na garganta!

OBRIGADO, AMIGOS!
Ontem foi o “dia da graça”, com mais um ano, mais maduro, mais 
feliz e gratidão de montão. Obrigado pelo carinho de tantos ami-
gos que desejaram ao colunista boa sorte e muitos anos pela fren-
te. O tempo passou muito rápido, mas foi camarada demais com 
o princípio e o meio sem fim, pelo menos, nos sintomas do agora.

FOI NO FERIADO 
Não custa nada lembrar que desde 1945 (o ano da graça) co-
memoramos o dia da Justiça em 8 de dezembro, feriado que já 
passou, mas quase ninguém falou e nem lembrou. O Judiciário 
de tantos amigos não é mais o mesmo: avançou, inovou e se 
aproximou das demandas da sociedade. É atenta a essas mu-
danças que a fazendo justiça, o colunista começou a lembrar de 
alguns juízes saudosos e amigos, que deixaram um legado aos 
atuais: Juvêncio Gomes Garcia, Silvio Irineu Bednarski, Sebas-
tião Carlos Garcia, Marcio Goulart, Luiz Fernando Cardoso Dal 
Poz, Lincoln Augusto Casconi, Lavinio Donizetti Paschaollão, 
Paulo Roberto Saidan Maluf, Emílio Gigliano Neto, Zurich Olí-
via Costa Neto, Antônio Carlos Táfari e Dr. Osni Assis Pereira. 
Gratidão a todos pelo história e pala honra.

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
A maior frustação para quem gosta 

de brigar é ouvir que tem razão no 
início da conversa. Terá que desativar 

seu arsenal de argumentos. Sorria 
beba muitá água e seja feliz!

Em destaque, o odontologista Israel de Oliveira e sua esposa 
Heloisa, em noite de comemoração do aniversário dela em 
espaço restaurante da pizzaria San Remo.

Badalada festa de final de ano para convidados vips ( Holi-
day Party ) da famosa grife Dolce & Gabbana em São Paulo.  
A elegante médica Dra. Ângela Cristina Jalles ladeada pela 
filha Ana Paula Jalles e o marido Luiz Fernando Jalles, em-
presário,  engenheiro, sócio proprietário responsável pela 
área financeira do Riopreto Shopping Center
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DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

O ODONTO Ricardo Gomes passou o fim de semana 
bombando no IMC, mas em paz com o seu coração, que agora 
vive a flor da pele com passos firmes e dentro do seu tempo.

FLASHBACK. Além do horizonte deve ter algum lugar 
bonito pra viver em paz! Bateu saudade do Erasmo.

RESENHA de ponto de ônibus: – Tá sentindo 
que o clima mudou depois que o Lula foi eleito? – Tô achando 
até que vai nevar no Natal!

PERCEPÇÃO. Convenhamos! Se o Geraldo Alckmin es-
tiver ganhando hora extra, vai estourar o teto de gastos do 
governo LULA LÁ!

O EMPRESÁRIO CLÁUDIO Ladeia e esposa Andrea 
estiveram no Autódromo Velocitta, na cidade de Mogi Guaçu, 
no final da semana. O casal passou um dia de muita emoção 
ao lado do querido amigo piloto Caca Bueno.

SUPER COQUETEL. Sinara de Melo Scandiuzzi convi-
da a coluna para a próxima quinta-feira, dia 15, a partir das 
19h30, acontecerá o super coquetel de inauguração das no-
vas lojas - Ótica Zeiss, Chouette Confecção e Café Brauni na 
rua XV de Novembro, no coração da Redentora.

O GAROTO FELIPE Cabrera Hernandes ganhou festa 
de seu papai o pecuarista Rodrigo Cabrera Hernandes, para 
comemorar seus 9 aninhos com os amiguinhos e familiares 
no Algazarra Buffet, no último dia 6 de dezembro. O tema da 
festa foi Copa do Mundo.

COMEMORAÇÃO com familiares e amigos da forma-
tura em medicina pela Faculdade FACERES, no último final de 
semana da jovem médica Dra. Marina Lucato. O caprichado 
almoço aconteceu no salão de festas do Clube Médico APM. 
A tarde foi emocionante, Denise Garcia, mãe da Marina, e Dr. 
Siqueira, cantaram uma música em sua homenagem, e o avô 
paterno, Sr. Ubiratan fez um discurso e dançou uma valsa 
com a neta, a médica Marina, ao som da Banda Electromod.

CARA TENISTA CEDRENSE Pietra Ferreira recebeu 
do Presidente do Clube Monte Líbano, Hugues Rezende Sou-
za, o livro  "  A Sombra do Cedro Eterno", como forma de grati-
ficação pelo seu mérito, após se consagrar como vice- cam-
peã da categoria Simples - 12 F, no Torneio Brasileiro de Tênis 
G1 - Infanto - Juvenil realizado nas quadras de tênis do clube.

 Noivado
Renato (Renatinho) Oger Carminatti e Sabel Alves da Silva 
Leal Freire, da sociedade de Brasília, ficam noivos na próxi-
ma quinta-feira, dia 15, com big jantar a partir das 20h30, 
no Félix Petrolli Buffet, que ganhará uma maravilhosa de-
coração assinada por Samantha Dalla Prima. O noivo, mais 
conhecido por Renatinho Oger é filho do empresário e pe-
cuarista Sérgio Carminatti e Eliani Oger Carminatti.

Não dá pra 
chegar neste 
período do 
ano e não 

provocar um 
FLASHBACK, 
um olhar de 

boas lembran-
ças propor-

cionadas pelo 
casal Paulo e 
Aline Girardi, 

com famí-
lias e amigos 

confrater-
nizando-se 
em Natais e 
Réveillons 

inesquecíveis. 
Os tempos 
mudaram, 

mas a família 
anfitriã man-
tém as luzes 

acesas do 
paraíso ilu-

minado pelas 
estrelas.

O vereador 
Paulo Paulera, 
não precisou de 
muito esforço 
para virar una-
nimidade na 
Câmara Muni-
cipal. Foi eleito 
pela 3ª vez e 
sem dificuldade 
para mais uma 
gestão como 
presidente da 
edilidade. Aos 
poucos vai se 
credenciando 
para trocar de 
prédio e reali-
zar o sonho de 
ser prefeito. 
Mas, para isso, 
vai ter que ser 
o oposto do seu 
antecessor Pe-

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

henriforne@gmail.com

dro Roberto que não teve muito acesso a mídia e nem aos 
comunicadores e jornalistas, não por não ser respeitado 
e realizador, mas pelo jeito discreto de comando.



Editais & 
Publicidade Legal O conteúdo completo desta edi-

ção encontra-se gratuitamente 
disponível no endereço eletô-
nico:https://dhojeinterior.

com.br/dhoje-oficial/ e pelo  
QR Code acima 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 052/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, HOMO-
LOGO 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. 605/2022 – Processo n.º 
14.910/2022
Objeto: : Registro de Preços para aquisição de adesivos e placas de 
sinalização. Secretaria Municipal de Saúde.  Sessão pública realizada 
on-line com início dia 19/10/2022, sendo adjudicado os itens às 
empresas declaradas vencedoras:  SUPER MIL REPRESENTAÇÕES 
EIRELI (itens 1, 2, 4); VISUAL SANTOS & CAIRES LTDA ME (itens: 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).  Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras 
- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 705/2022 – Processo n.º 
15.823/2022
Objeto: Registro de preços para prestação de serviço de imagem 
de radiografia panorâmica digital com traçado para implantes e 
tomografia computadorizadas segmentadas. Secretaria Municipal de 
Saúde.  Sessão pública realizada on-line com início dia 21/11/2022, 
sendo adjudicado os itens à empresa declarada vencedora:  
RADIOLOGIA PANORÂMICA RIO PRETO LTDA (itens 1, 2 e 3).  Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras” – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 725/2022 - Processo 15.794/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de  colunas, abraçadeiras, 
para uso da divisão de sinalização vertical. Secretaria Municipal 
de Transito, Transportes e Segurança. Informamos a todos os 
interessados que foi retificado o termo de referência constante do 
Anexo – foi acrescentado a planilha quantitativa I.2. A retificação e 
o edital retificado estão disponibilizados na nova versão no sistema 
“Portal de Compras” link “Edital Completo e Anexos” à disposição dos 
interessados. Fica redesignada a data e hora do 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.– 
Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 445/2022 
– PROCESSO Nº 13.762/2022. 
Objeto Registro de preços para aquisição de kits pedagógicos 
(Educação Infantil) para o atendimento as Unidades Escolares da 
Rede Municipal. Secretaria Municipal de Educação.  Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
14/12/2022 às 14h00 para continuidade dos trabalhos – Adriana 
Tápparo - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 621/2022 
– PROCESSO Nº 15.047/2022. 
Objeto Aquisição de Motosserra e soprador para as equipes de 
combate a incêndio florestal e ocorrências de salvamento do Corpo 
de Bombeiros. Gabinete do Prefeito.  Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 14/12/2022 
às 11h30 para continuidade dos trabalhos – Sandra Cristina Dourado 
Neves Saeki - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 713/2022 
– PROCESSO Nº 15.868/2022. 
Objeto Registro de preços para aquisição de panela de pressão 
em atendimento as unidades escolares. Secretaria Municipal de 
Educação.  Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 14/12/2022 às 15h30 para continuidade dos 
trabalhos – Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira. 
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 045/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO AMBIENTAL VISANDO 
A INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL COMPLEMENTAR DO ANTIGO 
ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL (RUA GONÇALVES VIEIRA 
GIGLIO, S/Nº, DISTRITO INDUSTRIAL CARLOS ARNALDO E 
SILVA)  – SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO. À vista 
dos autos e do parecer técnico elaborado pela Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente e Urbanismo, que é utilizado como razões de decidir e 
passa a fazer parte integrante desta decisão, ficam desclassificadas 
as propostas apresentadas pelas empresas FRAL CONSULTORIA 
LTDA; GEO AMBIENTE – GEOLOGIA AMBIENTAL E POÇOS 
EIRELI e GEO-ANALITICA ESTUDOS E GERENCIAMENTO DE 
AREAS CONTAMINADAS LTDA ME (não atenderam ao item 4.17.1 
do edital). Prosseguindo, a Comissão Municipal de Licitações prolata 
a classificação das propostas: 1º Colocado: ALBERTINI GEOLOGIA 
LTDA R$ 597.175,20 - 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 740/2022, 
processo 16.237/2022 objetivando Aquisição de equipamentos de ar 
condicionado. Procuradoria Geral do Município. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 27/12/2022. às 08h30min e abertura a 

partir das 08h32 min. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 759/2022, 
processo 16.248/2022 objetivando o registro para aquisição de 
medicamentos/insumos padronizados na REMUME. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
04/01/2023. às 08h30min e abertura a partir das 08h32 min. O edital, 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 764/2022, 
processo 16.266/2022 objetivando o registro de preços para aquisição 
de álcool gel para a assistência das Unidades de Saúde . Secretaria 
municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
28/12/2022. às 08h30min e abertura a partir das 08h32 min. O edital, 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 768/2022, 
processo 16.279/2022 objetivando o registro de preços para 
aquisição de fechaduras par as Unidades de Escolares. Secretaria 
municipal de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 29/12/2022. às 08h30min e abertura a partir das 08h32 min. O 
edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 769/2022, 
processo 16.280/2022 objetivando o registro de preços para 
aquisição de café torrado e moído. Secretaria Municipal de Educação. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 27/12/2022. às 
14h00min e abertura a partir das 14h02 min. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 771/2022, 
processo 16.282/2022 objetivando o registro para aquisição de 
material hospitalar. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 27/12/2022. às 08h30min e abertura 
a partir das 08h32 min. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO 
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO 23826/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega total 
do empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento no art. 
87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento 
contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta 
grave, a reincidência implicará em rescisão contratual e penalidades 
administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2, I do contrato, aplico-lhe ao descumprimento 
contratual, MULTA de 1% do valor referente ao atraso das obrigações 
contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar 
defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o não 
cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da penalização. 
SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO 
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
EMPENHO 21695/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega total 
do empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento no art. 87, 
I, da Lei nº 8.666/93, aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de 
falta grave, a reincidência implicará em penalidades administrativas. 
Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com o disposto 
na solicitação de compra, aplico-lhe ao descumprimento, MULTA de 
30% do valor referente às obrigações não cumpridas. Fica concedido 
o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão 
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SÃO PAULO COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA
EMPENHOS 22367/22 E 24845/22
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S/A
EMPENHO 24913/22
CONTRATADA: NOVARTIS BIOCIENCIAS AS
EMPENHO 23065/22
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
EMPENHO 25146/22
CONTRATADA: PORTAL LTDA
EMPENHO 25990/22
CONTRATADA: ELFA MEDICAMENTOS S/A
EMPENHO 25899/22
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA
EMPENHO 26028/22
CONTRATADA: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA
EMPENHO 25846/22
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: WWS Services Prestadora de Serviços Ltda - CNPJ 
n. 21.297.153/0001-12 
PE: 147/2020 – PRE/0106/20  / PE: 513/2020  - PRE/0024/21 / PE: 
541/2018 - PRE/0230/18
Notifico o representante legal da contratada para atendimento e 
cumprimento das solicitações feitas pela notificação enviada no dia 
13/12/2022. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Secretária 
Municipal de Educação 
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 351/20; Contrato: PRE/0141/20
Contratada: L M Serviços de Agenciamento de Mão de Obra 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. 
SME – Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 673/2022
CONTRATO nº PRE/0277/22
CONTRATADA: INTERBOOK LIVROS LTDA
OBJETO: Aquisição de livros literários em atendimentos a Unidades 
Escolares – Itens 33 e 61- SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – 
Prazo de Vigência: 03 meses. Valor total: R$61.774,50
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 673/2022
CONTRATO nº PRE/0278/22
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE LIVROS CONVIVER LTDA
OBJETO: Aquisição de livros literários em atendimentos a Unidades 
Escolares – Itens 21 e 71- SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – 
Prazo de Vigência: 03 meses. Valor total: R$816,84
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 673/2022
CONTRATO nº PRE/0279/22
CONTRATADA: ARTLIVROS – DISTRIBUIÇÃO EDITORIAL LTDA
OBJETO: Aquisição de livros literários em atendimentos a Unidades 
Escolares – Itens 9,10,12,13,14,18,25,26,27,28,38,40,41,42,47,51,6
7,78,81,85,88 - SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo de 
Vigência: 03 meses. Valor total: R$78.361,24
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 574/2022
ATA Nº 0977/22
CONTRATADA: CIMED INDUSTRIA S/A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos da REMUME - Valor 
Unitário – Item 7 – R$0,130 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 674/2022
ATA Nº 0978/22
CONTRATADA: VALDEBERTO ALVES DE CARVALHO LTDA
OBJETO: Fornecimento de prestação de serviços de instalação de 
forro de PVC – Lote 01 - Valores Unitários – Item 1 – R$124,60; Item 
2 – R$1,87; Item 3 – R$3,30; Item 4 – R$60,11; Item 5 – R$20,98; 
Item 6 – R$78,04; Item 7 – R$14,46 – SME – Fabiana Zanquetta de 
Azevedo – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022
Contrato: DIL/0027/22
CONTRATADA: Cia Paulista de Força e Luz - CPFL
OBJETO: Fornecimento de energia elétrica para as diversas 
Secretarias que compõem a Administração.  Valores total: 
R$81.371.903,40 – Prefeito Municipal – Edinho Araujo – Prazo de 
vigência: 60 meses.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.241 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, o(a) suplente SONIA REGINA RICARDO DE CASTRO 
para substituir o(a) servidor(a) LUCIO FURLANETO, Membro da 
Comissão Municipal de Licitação, nomeado(a) pelo Decreto nº 
19.092, de 07 de janeiro de 2022, enquanto durar seu período de 
licença prêmio, de 13/12/2022 a 22/12/2022, sendo remunerado 
apenas pelos dias úteis trabalhados.
PORTARIA N.º 1.044 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa 
Macedo, Cleine Zavanella Calvo Mariz e Diego Ferreira Paulo, 
para, sob a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão 
Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a fim de que, 
tendo em vista as intercorrências narradas no Interno nº 220/2022 da 
Coordenadoria de Gestão de Pessoas, que segue anexo, a empregada 
pública municipal SILDECI ALBERTINA TARSIA, responda como 
incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III e X do 
artigo 204; inciso XV do artigo 205 todos da Lei Complementar nº 
05/90 e ainda ao inciso “e” do artigo 482 da CLT e inciso I do artigo 
10 da Lei Complementar 413/2014. O inteiro teor desta Portaria 
encontra-se a disposição da empregada pública municipal. 
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 19.355
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.
Dispõe sobre a nomeação do Conselho Municipal do FUNDEB.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB, os seguintes membros:
I - representantes do Poder Executivo municipal;
a) Julio Cesar Bertuga – Titular
b) Antonio José Pereira da Silva – Suplente
c) Ariane Andrea do Nascimento – Titular
d) Renato Okumura Finato – Suplente
II - representantes dos professores da educação básica pública 
municipal;
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a) Evelyne Gislene Pereira – Titular
b) Melissa Andrade Trinchão – Suplente
III - representantes dos diretores das escolas básicas públicas municipais;
a) Valcir Mendonça Gomes – Titular
b) Rosimere Cleide Souza Desiderio – Suplente
IV - representantes dos servidores técnicos-administrativos das escolas básicas públicas 
municipais;
a) Fernanda de Sales Pereira Takashe – Titular
b) Rafael Gustavo de Souza – Suplente
V - representantes dos pais de alunos da educação básica pública municipal;
a) Andressa Aleixo Faustino – Titular
b) Miriam Gabriela Altieri – Suplente
c) Betina Padilha Roque – Titular
d) Marivaldo José de Matos – Suplente
VI - representantes dos estudantes da educação básica pública;
a) Maria das Dores Vieira Genova – Titular
b) Alex de Oliveira Souza – Suplente
c) Maria Betânia de Freitas – Titular
d) Elisângela Cristina de Almeida Bueno – Suplente
VII - representantes do Conselho Municipal de Educação;
a) Roberta Chiari Contatore – Titular
b) Andréa Ussen Wehbi – Suplente
VIII - representantes do Conselho Tutelar;
a) Josimar Peres Sales – Titular 
b) Kellen Lara Borim Antônio – Suplente 
IX - representantes de organizações da sociedade civil;
a) Merli Garcia Diniz – Titular
b) Maria Augusta da Rocha e Silva – Suplente
Art. 2º A vigência do mandato terá início em 1º de janeiro de 2023 e encerrar-se-á em 31 de dezembro 
de 2026. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 12 de dezembro de 2022; 170º Ano de Fundação e 128º Ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e no local de 
costume e, pela Imprensa local.

DECRETO Nº 19.356
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.
Enquadra o Empreendimento Habitacional denominado “WAYFRO”, a ser implantado nesta cidade, no 
Programa Municipal de Habitação de Interesse Social, nos termos da Lei Complementar nº 564/18.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições e de acordo com o inciso VI do artigo 64 da LOM; e
CONSIDERANDO o Interno nº 0107/2022 – GRAPROURB que encaminha pareceres exarados pela 
EMCOP – Empresa Municipal de Construções Populares, Secretaria Municipal de Habitação e SeMAE – 
Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto, que atestam a aprovação do pedido de enquadramento 
no Programa Municipal de Habitação de Interesse Social para todos os 1.582 (um mil, quinhentos e 
oitenta e dois) lotes do Empreendimento Habitacional denominado “WAYFRO”, a ser implantado no 
imóvel objeto da matrícula nº 31.220, do 2º ORI, nesta cidade, (protocolo 2022208513), nos termos da 
Lei Complementar nº 564, de 07 de junho de 2018;
D E C R E T A:
Art. 1º O Empreendimento Habitacional denominado “WAYFRO”, a ser implantado no imóvel objeto da 
matrícula nº 31.220, do 2º ORI, nesta cidade, fica enquadrado no Programa Municipal de Habitação de 
Interesse Social, conforme previsto na Lei Complementar nº 564, de 07 de junho de 2018, e respectivas 
alterações, com todos os 1.582 (um mil, quinhentos e oitenta e dois) lotes destinados à população com 
renda familiar de até 03 (três) salários mínimos.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 12 de dezembro de 2022; 170º Ano de Fundação e 128º Ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
MANOEL DE JESUS GONÇALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PEDRO NIMER FILHO
DIRETOR PRESIDENTE DA EMCOP
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR – GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida, publicado por afixação na mesma data e local de costume 
e, pela Imprensa Local.

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso
RESOLUÇÃO Nº 04/2022
7 de dezembro de 2022
Aprova o Plano de Aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Idoso arrecadados até agosto de 2022 
para o ano de 2023. 
O CMDI – Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de São José do Rio Preto/SP, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Lei Federal n.º 10.741 – Estatuto do Idoso, e pela Lei Municipal nº14.164 de 
20 de abril de 2022, em reunião ordinária realizada no dia 03 de novembro de 2022,
considerando o artigo 5° do Decreto nº 10.042, de 3 de outubro de 2019, que direciona ações para 
aplicação dos recursos do fundo municipal da pessoa idosa;
considerando a Resolução 02/2017, que estabelece os critérios para a utilização, fiscalização, e controle 
dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI e para o seu funcionamento;
considerando as deliberações da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de São José do 
Rio Preto – 2018, RESOLVE: 
Art. 1º- Os recursos arrecadados pelo Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI), com base no 
incentivo fiscal do imposto de renda durante o exercício de 2021 e 2022, acrescido de outras receitas e do 
saldo remanescente do ano anterior, deverão ser aplicados no financiamento de ações governamentais 
e não governamentais, para as finalidades e nos percentuais abaixo descritos: 
I – 98% (noventa e oito por cento) no desenvolvimento de projetos e serviços de fortalecimento da rede de 
atenção à pessoa idosa com o mapeamento dos serviços existentes, integração das ações e pactuação 
das linhas de cuidado do idoso; e financiamento de programas, projetos e ações, governamentais e não 
governamentais, estas sem fins lucrativos.
II – 2% (dois por cento) no desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas 
educativas, publicações, divulgação de ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos 
da pessoa idosa, incluindo campanhas para ampliação da captação de recursos para o FMDI e realização 
da conferência municipal do idoso, nos termos da legislação vigente.
Art. 2º - Fica regulamentado que deverá compor o Edital de Chamamento Público do CMDI 2022, que 
os recursos do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso serão destinados, exclusivamente, à execução de 
projetos de promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, que estejam em consonância com 
as diretrizes prioritárias definidas pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso.
Art.3º. Esta resolução entra em vigor na data da sua aprovação revogando as disposições em contrário. 
São José do Rio Preto, 7 de dezembro de 2022.
Maria do Carmo Liria Andreu Gardin
Presidente do CMDI
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SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 56/2022 - COMPRA DIRETA nº 3440/2022 - Contratada: BANCO 
BRADESCO S/A
Objeto: Contratação de instituição financeira para a arrecadação integrada ao PIX, meio de pagamento 
criado pelo Banco Central, das cobranças de contas de fornecimento de água, esgotamento sanitário 
e outros documentos que o SeMAE venha a emitir e autorizar, aposto às guias de arrecadação, que 
já possuem com código de barras, no padrão da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN, com 
prestação de contas por meio de integração via API ou meio magnético (arquivo retorno), dos valores 
arrecadados. Valor total: R$ 13.999,95. Prazo: 12 meses.   Data da assinatura: 29.11.2022
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DOS DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 03/2022 – PROC. nº 120/2022
Objeto: Elaboração de Projeto de Arquitetura e Engenharia para ampliação da Sede Administrativa do 
SeMAE de São José do Rio Preto - SP.
As empresas OTIMIZA SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA e GUERRA 
ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.  entregaram seus envelopes dentro do prazo legal. Foram 
abertos os envelopes de habilitação e a sessão foi encerrada para análise da documentação. Após o 
julgamento, a Comissão designará a data da sessão de abertura dos envelopes das propostas comerciais. 
S. J. Do Rio Preto, 12.12.2022 – Sonia Maria Franco da Silva Gomes – Presidente da C.L.
EXTRATO DE DESPACHO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO FORA DE PRAZO
TOMADA DE PREÇOS nº 03/2022 – PROC. nº 120/2022
Objeto: Elaboração de Projeto de Arquitetura e Engenharia para ampliação da Sede Administrativa do 
SeMAE de São José do Rio Preto - SP, conforme descrito no Anexo 1 (Termo de Referência) deste Edital 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA SME Nº 288/2022 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022 
DISPENSA, JOÃO HENRIQUE VIEIRA GARCIA, PEB I, da função Assistente de Direção, na EM Júlio de 
Faria e Souza Júnior, cessando os efeitos da Portaria SME nº 161/2022, a partir de 28/11/2022.
PORTARIA SME Nº 289/2022 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022 
DESIGNA, ELIANA DOS SANTOS DE CASTRO, PEB I, na função Assistente de Direção, na EM Júlio de 
Faria e Souza Júnior, nos termos do artigo 21 da LC 138/2001 e do artigo 1º, §2º, da LC nº 340/2011, que 
altera o artigo 20 da LC nº 138/2001, a partir de 28/11/2022 até 31/12/2022.
PORTARIA SME Nº 290/2022 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022 
DESIGNA, ANA CAROLINA RAYMUNDO IGLESIAS, PEB I, na substituição da função Coordenador 
Pedagógico, na EM Ieda de Seixas Souza, nos termos do artigo 23, § 1º, da LC 138/2001 e do artigo 1º, 
§2º, da LC nº 340/2011, que altera o artigo 20 da LC nº 138/2001, a partir de 28/11/2022.
PORTARIA SME Nº 291/2022 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022 
DESIGNA, GILEUSA SOARES DA SILVA CARPANEZI, PEB I, na substituição da função Coordenador 
Pedagógico, na EM Norberto Buzzini, nos termos do artigo 23, § 1º, da LC 138/2001 e do artigo 1º, §2º, 
da LC nº 340/2011, que altera o artigo 20 da LC nº 138/2001, enquanto dure os afastamentos legais e 
temporários de Evelyn Leppos Duran Muglia Reis, a partir de 28/11/2022.

ERRATA
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
PROCESSO EXTRATO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022
Onde Lê-se:
“DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS EM SESSÃO PÚBLICA: 04/01/2023, às 09:00 horas(...)”
Leia-sê: 
“DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS EM SESSÃO PÚBLICA: 09/01/2023, às 09:00 horas(...)”
O Edital de Chamamento Público em sua versão completa, contendo os respectivos anexos, está 
disponível no portal da Transparência desse município www.riopreto.sp.gov.br.
ADRIANA ROMANO
SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO 

ERRATA
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
PROCESSO EXTRATO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
Onde Lê-se: 
“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.”
Leia -se: 
“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.”
Onde Lê-se:  
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS EM SESSÃO PÚBLICA: 06/01/2023, às 09:00 horas(...)
Leia-sê:
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS EM SESSÃO PÚBLICA: 09/01/2023, às 09:00 horas(...) 
O Edital de Chamamento Público em sua versão completa, contendo os respectivos anexos, está 
disponível no portal da Transparência desse município www.riopreto.sp.gov.br.
ADRIANA ROMANO
SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO

Declaramos que as empresas A3E PROJETOS LTDA ME e TOFOLLI & MOREIRA PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA encaminharam os envelopes contendo os documentos para a licitação em título 
pelos correios, porém os envelopes foram recebidos no protocolo do SeMAE às 12:12 h, conforme 
consulta ao rastreamento no site dos CORREIOS, contrariando o item 3 do Edital que exige que os 
documentos sejam protocolados até as 8h45  no dia da sessão.
Sonia Maria Franco da Silva Gomes – Presidente da Comissão – S.J.R.P. 12.12.2022.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO 67/2021 – PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2021 – 
PROC. nº 108/2021. Contratada: SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA
Objeto: Readequação qualitativa com acréscimo de valor e renovação com readequação quantitativa 
referente a Contratação de empresa especializada, com fornecimento de equipamento técnico, material 
e mão de obra, para prestação de serviços nos postos de atendimento: presencial, via telefone, aplicativo 
de mensagens, e-mail, móvel e comunitários; atendimento em campo: de leitura de hidrômetro com 
ou sem emissão e entrega simultânea de conta,  apontamentos de incidências, emissão e entrega de 
comunicados e notificações, orientação, informação ao usuário, abertura de demandas de serviços 
necessários; vistorias prediais: atualização cadastral (socioeconômica), atualização cadastral (verificação 
de titularidade), verificação de caixa de proteção de hidrômetro, caixa de inspeção, válvula de retenção, 
caixa de gordura e lançamento de águas pluviais, verificação de consumo e leitura, critica de leitura, 
verificação de ligação suprimida, vistorias técnicas: técnica para verificação do funcionamento do 
hidrômetro com ou sem substituição, técnica para orçamento de serviço, técnica de levantamento de 
perfil de consumo, técnica para dimensionamento de hidrômetro com uso de datta-logger  e técnica 
para detecção de indício de vazamento; vistorias de atendimento para controle de inadimplência com 
negociação de débitos e supressão/religação de ligações; vistoria técnica com utilização de equipamento 
geofone; e vistorias emergenciais descritos no edital, no município de São José do Rio Preto e distritos 
de Talhado e Engenheiro Schmidt. Assinatura: 12.12.2022 Valor Total: R$ 14.327.463,67
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 88/2022.
OBJETO: Registro de preço para fornecimento de 42.000 (Quarenta e dois mil) quilos de polímero 
catiônico granular (pó) de alto peso molecular / alta carga para utilização no sistema de desidratação 
mecânica de lodos da Estação de Tratamento de Esgoto Rio Preto (ETE-Rio Preto).
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022
DETENTORA DA ATA: SNF BRASIL COMERCIAL QUIMICA EIRELI 
Valor Unitário Registrado: Item 1 R$ 20,09.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 12.12.2022. Autoridade que assinou a ATA: 
Nicanor Batista Júnior.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2022 – PROCESSO SICOM 3418/2022
Objeto: Aquisição de aparelhos condicionadores de ar tipo Piso Teto Inverter instalados, para serem 
utilizados nas diversas unidades do SeMAE.
Sessão pública realizada on line no dia 02.12.2022, sendo adjudicado o objeto à vencedora SERVICON 
AR CONDICIONADO LTDA ME para o item. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2022 – PROCESSO SICOM 3418/2022
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, não vislumbrando qualquer 
irregularidade.” 
S. J. R. P., 07.12.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2022 – PROCESSO SICOM 3423/2022
Objeto: Aquisição de 01 espectrofotômetro microprocessado, 01 medidor multiparâmetro portátil com 01 
sonda para leitura de oxigênio dissolvido e 02 eletrodos para leitura de nitrato, para execução de análises 
nos Laboratórios da ETE do SeMAE de São José do Rio Preto, necessários ao monitoramento diário do 
processo.
Sessão pública realizada on line no dia 07.12.2022, sendo adjudicado o objeto à vencedora HEXIS 
CIENTÍFICA S/A para os lotes 1 e 2. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2022 – PROCESSO SICOM 3423/2022
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, não vislumbrando qualquer 
irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 07.12.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S.J. Rio Preto, 12.12.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.  
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 O Presidente do CMS - Conselho Municipal de Saúde, no uso de 

suas atribuições legais, e nos termos do que dispõe o artigo 10, da Lei 

Municipal nº 8567/2002, vem tornar público que em 12 de Dezembro 

de 2022, nomeou como Secretária Executiva do CMS - Conselho 

Municipal de Saúde de São José do Rio Preto a Senhora Bianca 

Ferraresi, portador do R.G. nº 26.748.743-5, inscrito no CPF sob o nº 

213.482.458-16.  
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Prefeitura Municipal de 
Tanabi

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial n° 45/2022. 
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de refeições 
(café de manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia), destinados 
às delegações da 53º Copa São Paulo de Futebol Junior 2023 – 
Sede Tanabi – SP, ficando designada para o dia 27 de dezembro de 
2022, as 11h15min, à sessão de entrega, credenciamento e abertura 
dos envelopes. O edital completo poderá ser obtido na Prefeitura 
do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – 
TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.
tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 12 de dezembro de 2022. João Paulo da 
Silveira – Pregoeiro. Alexandre Silveira Bertolini – Prefeito Interino 
do Município.

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 

Municipal 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

 

60ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

13 DE DEZEMBRO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 
 

ORDEM DO DIA 
 
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA 
 
01 – 03/22 – VER. ANDERSON BRANCO E OUTROS – 2º TURNO  
Dispõe sobre a alteração da composição da Câmara Municipal a partir da próxima legislatura.  
(QUORUM: DOIS TERÇOS)  
 
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR 
 
02 – 31/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Altera dispositivo da Lei Complementar nº 350, de 30 de novembro de 2011, que cria o Parque 
Tecnológico de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
03 – 08/22 – VERª. JÉSSICA COLETIVAS – 1ª DISC./VOT (SUBS. VER. JOÃO PAULO 
RILLO) 
Aumenta para 20 (vinte) dias o prazo de licença-paternidade garantido no Estatuto dos Servidores do 
Município de São José do Rio Preto, e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA) (VOTAR PARECER JURÍDICO CONTRADITÓRIO - ADVOGADO)  
 
PROJETOS DE LEI 
 
04 – 166/22 – VER. JEAN CHARLES O.D SERBETO – 2ª DISC./VOT 
Institui a "Semana Municipal de Conscientização dos Cuidados Paliativos" e a inseri, no Calendário 
Oficial de eventos do município de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)   
 
05 – 167/22 – VER. JEAN CHARLES O.D SERBETO – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a implantação do Programa Municipal de Cuidados Paliativos no município de São José 
do Rio Preto, e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)   
 
06 – 170/22 – VER. ODÉLIO CHAVES – 1ª DISC./VOT 
Regulamenta no âmbito de São José do Rio Preto o direito à moradia às pessoas vítimas de violência 
doméstica nos termos do artigo 3º, da Lei nacional nº 11.340/2006.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
PROJETOS DE RESOLUÇÃO 
 
07 – 14/22 – VER. PEDRO ROBERTO GOMES – 1ª DISC./VOT 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 

Municipal 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

 

Institui a Comissão Permanente da Região Metropolitana de São José do Rio Preto – SP, altera o art. 
56 e insere o art. 61-Q, ambos da Resolução nº 712, de 13 de dezembro de 1990 – Regimento Interno). 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)   
 
08 – 15/22 – VER. JOÃO PAULO RILLO – 1ª DISC./VOT 
Institui a Comissão Permanente de Defesa dos Servidores Públicos e dos Trabalhadores Terceirizados, 
altera o art. 56 e insere o art. 61-Q e incisos à Resolução n.º 712, de 13 de dezembro de 1990 – 
Regimento Interno da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA)  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
 Presidente da Câmara – 07/12/2022 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | www.riopreto.sp.leg.br 
 
 

 
CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 19/2022 

(60ª Sessão Ordinária – 13/12/2022) 

      Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 810/94, 826 e 
835/95, 851/96 e 1027/05, e as demais determinações do Regimento 
Interno/Câmara, que foram protocolizados os requerimentos de Urgência 
Especial descritos em sequência abaixo, para deliberação dos projetos a que se 
referem em 1ª e 2ª discussão e votação – legalidade/mérito - na 60ª Sessão 
Ordinária, a realizar-se no dia 13/12/2022. 

Itens/Reqtos.                  Proponente                      Projeto – Nº -                  Autoria-
Assunto  

01 – 1637/22            12(doze) Vers.              Projeto de Lei  Complementar nº 33/22,      do 
EXECUTIVO,  que dispõe sobre a criação de cargos na estrutura administrativa do Município, 
conforme estabelece e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
 
02 – 1638/22          12(doze) Vers.          Projeto de Lei  Complementar nº 35/22,      do 
EXECUTIVO, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 178, de 29 de dezembro de 
2003, que dispõe sobre a instituição do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
ISSQN. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)   
 
03 – 1641/22          13(treze) Vers.          Projeto de Lei  Complementar nº 32/22,      do 
EXECUTIVO, que institui a nova Planta Genérica de Valores – PGV – do IPTU para o exercício 
de 2023, altera as Leis Complementares nº 96/1998, 135/2001, 152/2002 e dá outras 
providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)   
 
04 – 1640/22          13(treze) Vers.          Projeto de Lei  nº 182/22,      do EXECUTIVO, que 
desafeta imóvel do seu uso originário e o integra ao patrimônio disponível do Município de São 
José do Rio Preto. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS)  
 
05 – 1642/22          12(doze) Vers.          Projeto de Lei  nº 158/22 (COM EMENDAS),      do 
EXECUTIVO, que autoriza o Município de São José do Rio Preto a contratar com a 
Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com 
outorga de garantia e dá outras providências.  (QUÓRUM: DOIS TERÇOS)    
 
 

Diretoria Legislativa 
07 de Dezembro de 2022 

 
MARCOS CARDOSO DA SILVA 

Diretor Legislativo 
 

DL  

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM 
52/2021
CONVITE Nº 02/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 84/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: DELCIMAR MARQUES TEODOZIO LTDA
CNPJ sob nº 36.186.862/0001-06
OBJETO: contratação de serviços de apoio técnico para 
elaboração do Plano Diretor do Município .
O prazo de vigência será contado da data de assinatura do presente 
Termo, ficando o vencimento em 17 de novembro de 2023, 
podendo ser prorrogado a critério da Administração.
Monte Aprazível, 17 de novembro de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de 
Mirassolândia

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE AS 13:00 DO DIA 
29 DE DEZEMBRO DE 2022, NA GARAGEM MUNICIPAL SITUADA 
A RUA FRANCISCO BROISLER, Nº 658, CENTRO, CEP 15145 000, 
EM MIRASSOLANDIA/SP, SERÁ REALIZADO O PROCESSO LICI-
TATORIO 42/2022, NA MODALIDADE LEILÃO 01/2022, DO TIPO 
MAIOR LANCE POR ITEM, PARA VENDA DE MAQUINAS E VEI-
CULOS INSERVIVEIS DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA, CON-
FORME DESCRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO DISPONIBILIZADO 
NO ENDEREÇO ELETRONICO, www.mirassolandia.sp.gov.br - CE-
LIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS - PREFEITA 
MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022.

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial n° 46/2022. 
Objeto: Registro de preço para aquisição de mobiliário conforme 
catálogo do FDE  e descritivo constante do Anexo I deste edital, 
destinados as unidades de ensino do município de Tanabi, Estado 
de São Paulo, ficando designada para o dia 27 de dezembro de 
2022, as 14h15min, à sessão de entrega, credenciamento e abertura 
dos envelopes. O edital completo poderá ser obtido na Prefeitura 
do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro 
– TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: 
www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 12 de dezembro de 2022. Fernando 
Cardoso Casarin – Pregoeiro. Alexandre Silveira Bertolini – Prefeito 
Interino do Município. 

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial n° 44/2022. 
Objeto: Prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, 
de acordo com as exigências do Ministério do Trabalho, para 
servidores do município de Tanabi, Estado de São Paulo, ficando 
designada para o dia 27 de dezembro de 2022, as 09h15min, à 
sessão de entrega, credenciamento e abertura dos envelopes. O 
edital completo poderá ser obtido na Prefeitura do Município de 
Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS 
ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. 
Tanabi, 12 de dezembro de 2022. João Paulo da Silveira – Pregoeiro. 
Alexandre Silveira Bertolini – Prefeito Interino do Município. 

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. LEONARDO ALFARO GODOI e LUMA BEATRIZ LEOPOLDINO 
DA SILVA, sendo ELE filho de LEANDRO SILVA DE GODOI e de 
FERNANDA GONÇALVES ALFARO GODOI e ELA filha de LUIS 
FERNANDO DA SILVA e de SILVIA REGINA PEREIRA LEOPOLDINO 
DA SILVA;

2. ACACIO JOSÉ DE SOUZA e LUCIANE BATISTA REIS, sendo 
ELE filho de JOSÉ NATALINO DE SOUZA e de NEILDES PEREIRA 
DE SOUZA e ELA filha de FRANCISCO RODRIGUES REIS e de 
MARIA DE FATIMA BATISTA REIS;

3. RAFAEL ALEXANDRE PACHECO BORGES e KAREN CRISTINE 
VICENTE, sendo ELE filho de JOÃO CARLOS BORGES e de 
ROSÂNGELA PACHECO e ELA filha de JOSÉ CARLOS VICENTE e 
de CILENE DOS SANTOS;

4. ELIAS MARQUES PEREIRA JUNIOR e FABIANE DE SOUZA 
OLIVA, sendo ELE filho de ELIAS MARQUES PEREIRA e 
de SANDRA ROSÂNGELA MARTIN PEREIRA e ELA filha de 
FRANCISCO CARLOS OLIVA e de FÁTIMA BENEDITA DE SOUZA 
OLIVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 10/12/2022

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. MAURO SILVIO MESCOUTO SANTOS e CIRIA DE NAZARE 
ALMEIDA DA SILVA, sendo ELE filho de PEDRO COSTA SANTOS 
e de MARIA ISABEL MESCOUTO SANTOS e ELA filha de JOÃO 
FERREIRA DE ALMEIDA e de RAIMUNDA TEREZA ALVES DA 
SILVA;

2. JEFFERSON OLIVEIRA DE PAULA e CARLA FERNANDA 
MACEDO, sendo ELE filho de CARLOS EUGÊNIO DE PAULA e de 
TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA PAULA e ELA filha de CRISTINA 
APARECIDA MACEDO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 12/12/2022
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Torneio She Believes
De olho na preparação para a Copa do 
Mundo Feminina, a Seleção Brasileira Femi-
nina participará da oitava edição do Torneio 
She Believes Duelos serão disputados na 
Data FIFA de fevereiro, entre os dias 13 a 22. 

Mundial de Goalball
A seleção brasileira masculina emplacou 
(12) a quinta vitória seguida no Mundial 
de Goalball e assegurou a classificação 
antecipada às quartas de final da compe-
tição, em Matosinhos (Portugal).

Argentina e Croácia definem
primeiro finalista da Copa

HOJE ÀS 16H

O Mirassol apostou no 
retorno de um velho conheci-
do da torcida para reforçar o 
sistema defensivo para 2023. 
O clube anunciou o zagueiro 
Reniê, de 33 anos. Com quatro 
passagens pelo Leão, o atleta 
soma mais de 60 jogos com a 
camisa do Mirassol, incluindo 
o acesso para a elite do Paulis-
tão em 2016 e vitória histórica 
por 3 a 2 diante do São Paulo 
no Morumbi nas quartas de 
final do estadual em 2020.

Ele também é responsável 
pelo primeiro gol da história 
do Mirassol na Copa do Brasil.

Nos últimos anos, Reniê 
defendeu a camisa do Ope-
rário. Nas redes sociais do 

REFORÇO

Mirassol anuncia retorno 
do zagueiro Reniê

clube, ele afirmou que seguiu 
acompanhando a trajetória do 
Mirassol, mesmo à distância.

“Estava acompanhando de 
longe e a cada vez mais o nosso 
torcedor tem vindo ao estádio 
e a gente espera que esse ano 
seja um ano de conexão entre a 
nossa equipe e o torcedor lá no 
Maião e que a gente possa fazer 
um grande ano, uma grande 
temporada e conseguir os 
objetivos da equipe”, afirmou 
o jogador.

Desde o início da pré-tem-
porada, o Mirassol já apre-
sentou outros cinco reforços: 
o meio-campista Luan, o za-
gueiro Éverton Alemão, lateral 
direito Arnaldo, o meia Daniel-
zinho e o volante Zé Mateus. 
O Leão estreia no Paulistão 
no dia 15 de janeiro contra o 
Santos na Vila Belmiro.

A Argentina, comandada 
pelo astro Lionel Messi, che-
gou à Copa do Mundo como 
uma das favoritas, mas en-
frenta um grande obstáculo 
na semifinal de terça-feira, às 
16h, contra a Croácia, vice-
-campeã de 2018 que provou 
ser forte o bastante para elimi-
nar outro candidato ao título, 
o Brasil.

Os croatas surpreenderam 
os brasileiros nas quartas de 
final com um desempenho fir-
me, se recuperando de um gol 
na prorrogação para buscar o 
empate e forçar uma disputa 
de pênaltis que acabou ven-

Agência BRASIL

Tristeza
permanece
na chegada de
seleção ao Brasil

Parte da delegação bra-
sileira de futebol já está no 
país após participar da Copa 
do Mundo do Catar. Na últi-
ma sexta-feira (9) a seleção 
perdeu para a Croácia nos 
pênaltis e foi eliminada nas 
quartas de final da compe-
tição.

Pelas redes sociais, jo-
gadores brasileiros expres-
saram a frustração pelo fim 
do sonho do hexa enquanto 
desembarcavam no Brasil. 
Um deles foi Neymar. O cra-
que do escrete canarinho, 
que enfrentou uma lesão no 
tornozelo durante a Copa, 
considerou que a eliminação 
veio quando o título estava 
“tão perto”. “Em solo bra-
sileiro… Ainda dói muito a 
derrota, estávamos tão per-
to, tão perto. Infelizmente 
ou felizmente eu ainda não 
aprendi a perder. As derro-
tas me fortalecem, mas elas 
me machucam demais e eu 
ainda não me acostumei 
com isso”, disse o camisa 
10 do time.

Também pelas redes 
sociais, Vinicius Júnior la-
mentou a eliminação no 
que chamou de “pior dia da 
vida”. “Chorei no campo, 
chorei no vestiário, chorei 
sozinho no avião, chorei ao 
chegar em casa e chorarei 
sempre que me vier à cabeça 
o quão perto estávamos… O 
pior dia da minha vida, sem 
dúvidas. Estou tão triste”, 
postou o atacante do Real 
Madrid, que também pediu 
desculpas ao país.

FEMININO

Vôlei de Rio Preto conquista título 
da Liga APV no fim de semana

O vôlei feminino de Rio 
Preto se consagrou campeão 
da Liga APV (Liga Pró Volei-
bol) de Porto Ferreira neste fim 
de semana em São Carlos. Na 
decisão, em jogo único, as rio-
-pretenses superaram a equipe 
de São João da Boa Vista por 3 
set a 1, com parciais de 25×18, 
25×15, 19×25 e 25×19.

O título fecha a temporada 
do time de Rio Preto que neste 
ano foi campeão dos Jogos 
Regionais e da APV, vice-cam-
peão dos Jogos Abertos, quarto 
lugar no Campeonato Paulista 

e quarto lugar na Superliga C.
“Para nós a conquista foi 

muito importante, que vem 
para coroar o desempenho da 
equipe ao longo do ano. Foi 
nosso primeiro ano completo 
depois da pandemia, com uma 
retomada de competições o 
ano inteiro. A equipe se com-
portou muito bem, levando em 
consideração toda a campanha 
do ano. São João da Boa Vista 
é uma equipe bem montada, 
que sabe jogar voleibol. Então 
tivemos que jogar o que sabí-
amos para conquistar esse tí-
tulo, que vem coroar toda essa 
temporada”, afirmou o técnico 
Adenilson Ambrozio.

O treinador destacou o 

fato da equipe ter feito bons 
jogos contra times de mais 
investimentos e que algumas 
atletas chamaram a atenção 
de equipes maiores. “Conse-
guimos fazer frente a equipe 
de Sorocaba, que foi a que 
subiu de divisão. Nos enfren-
tamos várias vezes neste ano 
e conseguimos ganhar nos 
Jogos Abertos, então mostra 
que estamos no caminho cer-
to. Esperamos que 2023 seja 
um ano melhor. Tivemos três 
atletas que receberam convite 
para equipes maiores e isso 
para nós é gratificante, pois 
mostra que nosso trabalho 
está sendo bem desenvolvido”, 
comentou Ambrozio.

Argentina e Croácia definem primeiro finalista da Copa; jogo coemça ás 16h, no horário de Brasilia, e define o primeiro finalista

O experiente meia 
croata Luka Modric 
tem sido o coman-
dante do time aos 
37 anos e uma moti-
vação para todos os 
outros do time

O vôlei feminino de Rio Preto se consagrou campeão da Liga APV (Liga Pró Voleibol)

cendo.
Com uma atitude de nunca 

desistir, mesmo quando as 
probabilidades estavam con-
tra eles, a disciplinada Croácia 
agora está merecidamente em 
sua segunda semifinal conse-

cutiva de Copa do Mundo, e 
subestimá-la seria um risco 
para a Argentina.

O meia Luka Modric tem 
sido o comandante do time aos 
37 anos e uma motivação para 

todos os outros do time. Sem 
jogadores suspensos e sem 
problemas com lesões após 

o retorno do defensor Borna 
Sosa, o time de Zlatko Dalic 
está cheio de confiança e pron-

to para mais. Bruno Petkovic, 
que marcou o gol de empate 
contra o Brasil, pode recu-
perar sua vaga inicial sobre 
Andrej Kramaric, enquanto 
Mario Pasalic deve manter sua 
vaga no ataque

Os argentinos, em busca 
de seu primeiro título mun-
dial desde a seleção de Diego 
Maradona em 1986, têm muito 
trabalho pela frente. O lateral-
-esquerdo Marcos Acuña e o 
lateral-direito Gonzalo Mon-
tiel estão suspensos por causa 
de cartão amarelo, limitando 
as opções do técnico Lionel 
Scaloni na defesa. Nicolás Ta-
gliafico pode entrar para subs-
tituir o primeiro, mas será uma 
formação menos ofensiva.

Um ponto de interrogação 
também paira sobre o vetera-
no Ángel Di María e sua forma 
física, com o jogador de 34 
anos ficando mais na reserva, 
apesar de ter se recuperado de 
uma lesão.

Messi, aos 35 anos, jogan-
do provavelmente sua última 
Copa do Mundo, busca con-
quistar o único título impor-
tante que falta em sua extensa 
coleção, mas também está 
carregando o peso da nação 
em seus ombros. A compara-
ção com Maradona pelo título 
de maior jogador argentino 
de todos os tempos não pode 
ser completa sem um título 
mundial, conquistado por 
Maradona há 36 anos.
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