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Com 17 cadeiras, rio-pretense 
paga R$ 50,09 por cada vereador

VESTIBULAR

Fatec prorroga 
inscrições; 
Rio Preto tem 
até 10,8 por vaga
Em Rio Preto o curso mais 
disputado está sendo o 
Gestão Empresarial que 
é na modalidade ensino à 
distância, com 10,85 can-
didatos brigando por uma 
vaga. As inscrições do vesti-
bular de 2023 vão até 20 de 
dezembro.  CIDADES  Pág.4

DISK DENÚNCIA

Procon de 
olho no preço 
abusivo dos 
panetones
De acordo com Jean Dor-
nelas, diretor do Procon 
de Rio Preto, a livre con-
corrência é comum e até 
estimulada, mas quando a 
margem extrapola é hora de 
denunciar. 
CIDADES  Pág.5

Relatório do Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo (TCE) mostra que 
cada um dos 17 vereado-
res de Rio Preto, custa R$ 
50,09 por habitante ao ano. 
A base de cálculo é o perí-
odo de setembro de 2021 a 
agosto de 2022 e usa a pro-
jeção do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) que mostra que Rio 
Preto tem 469.173 habitan-
te. Segundo a assessoria 
de imprensa da Câmara, é 
impossível, antes do pró-
ximo presidente fazer a 
reestruturação do quadro 
funcional para receber os 
próximos 23 vereadores, 
saber exatamente qual será 
o custo.
POLÍTICA  Pág.3

ANTIGO IPA

Estado doa 
Floresta do 
Noroeste 
a Rio Preto
O governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) doou a Rio Preto a 
Floresta do Noroeste Paulis-
ta. A informação foi dada pela 
Prefeitura nesta quarta-feira 
(14). A área tem 951,4 mil 
metros quadrados e a doação 
inclui as construções, com 
11,7 mil metros quadrados, 
que compuseram o anti-
go Instituto Penal Agrícola 
(IPA). POLÍTICA Pág.3

Cia de Arte e Dança no teatro

CULTURA

Nesta sexta-feira, 16 de dezembro, a Companhia de Arte e Dança Micheli França de Rio Preto fará uma apresen-
tação no teatro Paulo Moura. A escola se destaca na arte da dança e manifestações culturais acolhendo minorias 
desde 2013. Outra novidade que faz parte do evento, que começa às 19h30, é que parte do valor dos ingressos será 
para comprar ração e, assim, colaborar com a Fauna Protetora dos Animais. CULTURA Pág.B6

OPERAÇÃO

Ambiental 
barra tráfico de 
aves silvestres 
na região

Nas abordagens efetuadas 
em nove ônibus, foram loca-
lizados em um destes, no mu-
nicípio de Novo Horizonte, 
20 aves nativas, sendo quatro 
coleirinhos, 16 canários da 
terra e sete canários do reino. 
Foram aplicados R$ 91 mil 
em multas. CIDADES Pág.4

Pedágios ficam 10,72% mais caros a partir da meia-noite
Reunião na Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) nesta terça-feira, 13, autorizou o 
reajuste da tarifa dos pedágios em dois lotes de concessionárias de rodovias administrados pela iniciativa privada. A Rodovia Washington Luís, 
nas proximidades de Rio Preto, é administrada pela empresa Triângulo do Sol. No site da Artesp, não foi possível encontrar a tabela com os preços 
de todas as classificações de veículos de duas, quatro ou mais rodas e seus respectivos eixos.  CIDADES Pág.5

SEU BOLSO

REFORÇO
DO LEÃO
O Mirassol anunciou mais um 
reforço nesta quarta-feira (15) 
para a temporada de 2023. 
Trata-se do lateral esquerdo 
Guilherme Biro, 22 anos.
ESPORTES Pág. B6

Divulgação/Polícia Ambiental

Divulgação

Pedro Zacchi

Divulgação
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Em 10/12, comemora-se 
oficialmente o 74o aniversário 
da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, votada 
pela Assembleia-Geral das 
Nações Unidas em Paris, no 
Palácio de Chaillot, no ano de 
1948. Ela se tornou uma das 
principais cartas que regem 
as nobres iniciativas da ONU, 
inspirando a elaboração de ou-
tros importantes documentos 
e constituições, a exemplo da 
Carta brasileira, proclamada 
em 1988, a “constituição ci-
dadã”, na definição do depu-
tado Ulysses Guimarães (1916-
1992), que presidiu a Assem-
bleia Nacional Constituinte.

O “Rascunho de Genebra”
Eleanor Roosevelt (1884-

1962), viúva do presidente 
norte-americano Franklin De-
lano Roosevelt (1882-1945), 
comandara desde janeiro de 
1947 o Comitê dos Direitos 
Humanos, reunido pela ONU, 
até a adoção dos 30 artigos 
naquele memorável dezembro 
de 1948. Considerada a força 
motriz do projeto, dona Elea-
nor liderou um grupo com 18 
integrantes de heterogênea 
formação cultural, política e 
religiosa, elaborando o que 
ficou conhecido como o “Ras-

ARTIGO

Direitos Humanos e
Deveres Espirituais
Paiva Netto Almejamos ainda uma sociedade em 

que Deus e Suas Leis de Amor e Justiça 
inspirem zelo à liberdade individual, 
para garantir segurança política
e jurídica a todos
cunho de Genebra”, em se-
tembro de 1948, apresentado 
e submetido à aprovação dos 
mais de 50 países membros. 
É com grande orgulho que 
recordamos a participação do 
ilustre jornalista brasileiro, 
meu dileto amigo, Austregési-
lo de Athayde (1898-1993), um 
dos mais destacados colabo-
radores desse extraordinário 
trabalho. Ele também ocupou 
a presidência da Academia 
Brasileira de Letras (ABL) e 
do Conselho de Honra para a 
construção do ParlaMundi da 
Legião da Boa Vontade, em 
Brasília/DF.

A almejada
liberdade

Ao longo das eras, o estudo 
do Direito foi sendo aperfeiço-
ado, a fim de dar garantias cada 
vez mais sólidas à sociedade. O 
século 20, por exemplo, nos 
legou um imenso aprendizado 
por meio de sucessivas con-
quistas civis.

Em homenagem a tantos 
ativistas que, ao longo da 
História, almejaram liberdade 
e condições dignas de vida, 
e em contribuição a tão sig-
nificativo marco, trago-lhes 
trecho de modesta palestra 
que proferi, publicada, entre 
outros, em Reflexões e Pen-
samentos — Dialética da Boa 
Vontade (1987) e no Manifesto 
da Boa Vontade (21 de outubro 
de 1991):

Acreditar que possa haver 

direitos sem deveres é levar 
ao maior prejuízo a causa da 
liberdade. Importante é es-
clarecer que, quando aponto 
os deveres do cidadão acima 
dos seus próprios direitos, em 
hipótese alguma defendo uma 
visão distorcida do trabalho, 
em que a escravidão é uma de 
suas facetas mais abomináveis.

Por isso, queremos que 
todos os seres humanos sejam 
realmente iguais em direitos e 
oportunidades, e cujos méritos 
sociais, intelectuais, culturais e 
religiosos, por mais louvados e 
reconhecidos, não se percam 
dos direitos e liberdades dos 
demais cidadãos. Porquanto, 
Liberdade sem responsabilida-
de e Fraternidade Ecumênica 
é condenação ao caos. Almeja-
mos ainda uma sociedade em 
que Deus e Suas Leis de Amor 
e Justiça inspirem zelo à liber-
dade individual, para garantir 
segurança política e jurídica a 
todos, como nos suscita o Na-
tal do Cristo de Deus. Falo do 
Criador Supremo, não do errô-
neo entendimento que procura 
fazer Dele, que é Amor, instru-
mento execrável de fanatismo 
e tirania, preconceito e ódio. 
Consequentemente, não me 
refiro ao deus antropomórfico, 
caricato, criado à imagem e 
semelhança do homem imper-
feito. (...)

As virtudes reais serão 
aquelas constituídas pela pró-
pria criatura na ocupação 
honesta dos seus dias, na ad-
ministração dos seus bens e no 
respeito pelo que é alheio, na 
bela e instigante aventura da 
vida. Uma nação que se faça 
de tais elementos será sempre 
forte e inviolável.

Desejo que, em pleno sécu-
lo 21, consigamos consolidar 
esses ideais e expandi-los aos 
povos da Terra, para que se-
jam plenamente vivenciados. 
E jamais repetir o século 20 
naquilo em que ele foi um 
fracasso.

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

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

Prefeito, Edinho Araújo, sobre  oficialização  da doação da 
Floresta do Noroeste Paulista pelo Estado

“

“          Quero deixar registrado o empe-
nho do governador Rodrigo Garcia em 
atender essa demanda de Rio Preto. 
Foram inúmeras tratativas até que 
finalmente a área pudesse ser re-
passada ao município. Agora iremos 
iniciar os estudos para a destinação 
correta do espaço, contemplando di-
versas secretarias e serviços.
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Quem nunca passou por 
um verdadeiro “perrengue” 
com um cartão de crédito, que 
atire a primeira pedra!

Pois é…infelizmente não 
somos educados, desde a 
infância, a saber lidar com o 
dinheiro e isso acaba impac-
tando nossas vidas enquanto 
adultos. Essa relação de ‘amor 
e ódio’ com o cartão ocorre 
porque fazemos mal uso des-
se recurso, que na verdade é 
um dos que mais proporciona 
flexibilidade de usos.

Em linhas gerais, o cartão 
de crédito é um meio de paga-
mento com limite pré-estabe-
lecido junto a uma instituição 
financeira, que possibilita a 
compra de produtos, serviços 
e bens de consumo, por meio 
de uma máquina específica 
para essa modalidade de 
pagamento. Além disso, vale 
lembrar que o valor gasto 
será cobrado posteriormente 
e ainda permite a divisão du-
rante certo período de tempo.

Para se ter uma ideia, 
segundo dados do Serasa, 
em nosso país, cerca de 70% 
das pessoas usam três ou 
mais cartões de crédito. Já 
de acordo com a Associação 
Brasileira das Empresas de 
Cartões de Crédito e Servi-
ços (Abecs), as principais 
compras realizadas por meio 
de cartões de créditos são 
Supermercado e Alimenta-
ção (17%), Farmácia (15%), 
Eletrodomésticos (14%) e 
Roupas (11%).

Diante desse cenário, o 
ponto deste artigo, caro lei-
tor, é destacar que o cartão 
de crédito nem sempre é o 
vilão das despesas na vida 
das pessoas. Isso porque ele 
proporciona algumas vanta-
gens, para aqueles que sabem 
a melhor forma de utilizá-los.

A primeira delas é a segu-
rança. Morando em grandes 
cidades, todos sabemos que 
não é seguro ficar andando 
com dinheiro em espécie e o 
uso do cartão, com senhas, se 
torna mais eficaz. A facilidade 
de pagamento também é uma 
vantagem, pois permite ter 
mais condições de parcela-
mento e prazo.

Outro ponto positivo é 
que muitos cartões ofere-
cem bônus, premiações e 
até mesmo milhas, gerando 
engajamento dos usuários, 
que acabam ganhando ou-
tros benefícios ao fazer uso 
dos cartões de crédito. Além 
disso, os aplicativos dos car-
tões enviam, em tempo real, 
pushes de utilização e limite, 
ajudando na organização 
financeira.

Por fim, é preciso desmis-
tificar que o cartão de crédito 
é o grande vilão das finanças 
das pessoas. Ele é, quando 
utilizado da forma correta, 
um grande aliado na ampli-
tude financeira do usuário. 
Pense sobre isso, escolha o 
cartão que mais se aproxima 
de seu perfil e aproveite os 
benefícios.

*Alberto André é CEO 
do Plusdin, fintech que 
ajuda brasileiros a to-
marem as melhores de-
cisões financeiras para 
suas vidas, com transpa-
rência e segurança.

Cartão de crédito 
nem sempre é o vilão

Principais tipos de edema 
e suas causas

O edema, popularmente 
denominado inchaço, cons-
titui um sintoma muito fre-
quente em nossa população. 
Seu aparecimento pode estar 
associado a problemas circu-
latórios e sistêmicos, que exi-
gem diagnóstico e tratamento 
adequados. Além disso, as 
características da retenção 
líquida podem variar de acor-
do com a causa do inchaço, 
fornecendo importantes indí-
cios da doença de base.

O edema unilateral, que 
acomete apenas uma perna, 
representa o inchaço mais 
comum na prática clínica. 
Na maior parte das vezes, a 
trombose venosa profunda 
constitui o primeiro diag-
nóstico associado a este tipo 
de edema, principalmente se 
vier acompanhado de dores 
nas pernas e endurecimento 
da panturrilha. A origem 
venosa deste inchaço reflete 
a obstrução da veia por um 
coágulo sanguíneo, o que 
prejudica a drenagem ve-
nosa e linfática do membro 
acometido. 

Pelo risco de complicações 
e de embolia pulmonar, na 
presença de edema unilateral 
é importante manter o acom-
panhamento médico. Nestes 
casos, o doppler vascular é 
de grande valia, permitindo o 
diagnóstico imediato e o tra-
tamento precoce da trombose 
venosa profunda. Por outro 
lado, se o edema unilateral 
estiver associado a quadros 
recorrentes de erisipela, o 
acometimento do sistema 
linfático é iminente e exigirá 
acompanhamento multipro-
fissional, com apoio fisiote-
rápico, terapia compressiva 
e antibioticoterapia.

A erisipela constitui um 
processo infeccioso, de ori-
gem bacteriana, que acomete 
especialmente os membros 
inferiores. As fissuras e as 
rachaduras identificadas na 
sola dos pés e entre os de-
dos representam as portas 
de entrada para o processo 
infeccioso. Os pacientes dia-
béticos, inevitavelmente evo-
luem com perda progressiva 
do trofismo e das barreiras 
protetoras cutâneas dos pés, 
e por isso constituem a po-
pulação de risco para desen-
volver quadros recorrentes 
de erisipela.

A bactéria responsável 
pela erisipela apresenta tro-

pismo pelos vasos linfáticos, 
que são responsáveis pela 
depuração do excesso de 
líquido retido nos tecidos 
subcutâneos. Com a infla-
mação e posterior destruição 
dos vasos linfáticos, ocorre o 
acúmulo do líquido linfáti-
co, caracterizando o quadro 
clínico edema unilateral, de 
consistência endurecida de-
vido ao teor proteico da linfa. 
Nestes casos, a avalição vas-
cular é de suma importância, 
entretanto, para o tratamento 
completo, também será ne-
cessário acompanhamento 
multiprofissional. Sessões 
de drenagem linfática e te-
rapia de compressão serão 
úteis para reduzir a retenção 
líquida e diminuir a sensação 
dolorosa associada ao edema 
de origem linfática.

Por fim, existe o edema ge-
neralizado, que pode atingir a 
face, as mãos e os membros 
superiores. Nestas situações, 
é importante investigar al-
terações sistêmicas, como 
problemas cardíacos e renais 
ou baixa atividade dos hor-
mônios da tireoide, o que 
caracteriza o quadro de hipo-
tireoidismo. Pode haver rela-
ção com uso de medicações, 
tais como, anti-hipertensivos, 
corticoides e anticoncepcio-
nais. Além disso, dietas ricas 
em sal, gravidez, cirrose, 
gota e alcoolismo podem ser 
responsáveis por um quadro 
de edema generalizado. 

Medidas comportamen-
tais, como atividade física e 
dieta equilibrada com pouco 
sal, acompanhada de ava-
lição médica de rotina são 
fundamentais no controle 
do edema. Além disso, o 
check-up vascular é essencial 
na investigação da causa do 
edema, que na maior parte 
das vezes é fruto do acome-
timento venoso e linfático. 
Para maiores informações, 
acesse o site www.drsthefa-
novascular.com.br.

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

SAÚDE VASCULAR

DR. STHEFANO 
ATIQUE

www.drsthefanovascular.com.br

Alberto André



Relatório do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo 
(TCE) mostra que cada um dos 
17 vereadores de Rio Preto, 
custa R$ 50,09 por habitante. 
O trabalho do TCE é nos 644 
municípios paulistas. Ele usou 
a projeção do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) que mostra que Rio 
Preto tem 469.173 habitantes. 

O Legislativo gastou este 
ano R$ 25.848.295,81 (uma 
porcentagem da receita fixa 
do município, que este ano é 
R$ 728.274.701,24). A base de 
cálculo é o período de setem-
bro de 2021 a agosto de 2022. 

Segundo a assessoria de 
imprensa da Câmara, é im-
possível, antes do próximo 
presidente fazer a reestru-
turação do quadro funcional 
para receber os próximos 23 
vereadores, saber exatamente 
qual será o custo per capto 
anual de cada futuro vereador 
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Política Indústria desanimada
A atividade industrial registrou desace-
leração no mês de novembro. De acordo 
com os dados da CNI

Dados do Ipea
A inflação de novembro ficou abaixo 
da registrada em outubro para todas 
as faixas de renda.

O governador Rodrigo Gar-
cia (PSDB) doou a Rio Preto a 
Floresta do Noroeste Paulista. 
A informação foi dada pela 
Prefeitura nesta quarta-feira 
(14). A área tem 951,4 mil 
metros quadrados e a doação 
inclui as construções, com 11,7 
mil metros quadrados, que 
compuseram o antigo Instituto 
Penal Agrícola (IPA). 

O local será ocupado pela 
Secretaria do Meio Ambiente 
e Urbanismo, um Centro de 
Educação Ambiental e um Mu-
seu. Em release distribuído no 
final do dia, a Prefeitura inclui 
a construção da Secretaria da 
Assistência Social. 

Garcia acatou posição do 
Conselho do Patrimônio Imo-
biliário e anunciou a doação de 
parte do imóvel Fazenda Pie-
dade, na rodovia Washington 
Luís (SP-310), propriedade do 
Estado. No local, quilômetro 
422 da rodovia, é a Fazenda 
Piedade, cuja parte está sendo 
transferida ao município e que 
abriga a Floresta do Noroeste 
Paulista. 

“Diante dos elementos de 
instrução constantes dos au-
tos, em especial a deliberação 
do Conselho do Patrimônio 
Imobiliário, aprovo” a trans-
ferência da área na “rodovia 
Washington Luís, SP-310, km 

Estado doa área da Floresta do 
Noroeste Paulista para o município

ANTIGO IPA

442”, cita Garcia na doação. 
“Quero deixar registrado o 

empenho do governador Ro-
drigo Garcia em atender essa 
demanda de Rio Preto. Foram 
inúmeras tratativas até que 
finalmente a área pudesse ser 
repassada ao município. Agora 
iremos iniciar os estudos para 
a destinação correta do espaço, 
contemplando diversas secre-
tarias e serviços”, destacou 
o Prefeito, Edinho Araújo. 
“Essa conquista representa um 
avanço extraordinário para o 
desenvolvimento sustentável 
de Rio Preto e de toda a região 
metropolitana. Esta área terá 
extrema importância na im-
plantação da agenda ESG (So-
cial, Ambiental e Governan-

ça) na cidade. Registro meus 
cumprimentos ao governador 
Rodrigo Garcia pela iniciativa e 
ao prefeito Edinho Araújo pelo 
empenho nas tratativas que 
mantivemos com o governo 
do Estado”, comentou o se-
cretário de Planejamento e vi-
ce-prefeito, Orlando Bolçone. 
 
Segundo o prefeito Edinho 
Araújo, a decisão do gover-
nador coroa um trabalho in-
tegrado e cooperativo entre 
a Prefeitura e o Governo do 
Estado em todas as instâncias. 
“Com certeza, o uso que se 
fará desta área terá um signi-
ficado imenso para o futuro 
da cidade, principalmente na 
ocupação planejada aliada à 

RIO PRETO

Prefeitura empossa  60 
novos servidores e faz  
convocação na Educação

Estado doa área da Floresta do Noroeste Paulista para Rio Preto

A Prefeitura de Rio Preto 
vai dar posse e formalizar a 
contratação de 60 novos ser-
vidores no próximo dia 19. Os 
convocados foram aprovados 
nos concursos públicos nº 02, 
03, 04 e 05, todos de 2019. 

Ao todo, serão 51 agentes 
administrativos, quatro agen-
tes comunitários de Saúde, 
dois médicos veterinários, dois 
técnicos em Enfermagem e um 
técnico em Iluminação. 

Os atos de posse e contra-
tação aconteceram entre as 
8 horas e 10 horas, conforme 
determinação nos respectivos 

editais: 
O não comparecimento 

à sessão de posse ou contra-
tação ensejará a desistência 
do candidato que decairá do 
direito à nomeação. 

Educação
A Secretaria Municipal de 

Educação de Rio Preto está 
convocando professores PEB 
II, classificados no Processo 
Seletivo 02/2021, para contra-
tação em caráter temporário. 

Ao todo, são quatro profes-
sores: sendo dois de História, 
um de Geografia e um de Lín-
gua Portuguesa. 

Os aprovados vão atender 
as necessidades de substitui-
ções no Ensino Fundamental 
nos Ciclos III e IV (6º ao 9º 
ano) e EJA – Educação de 
Jovens e Adultos da Rede 
Municipal de Ensino. 

Os convocados abaixo rela-
cionados deverão comparecer 
nesta quinta-feira, dia 15, às 
9h, na Secretaria Municipal 
de Educação, Rua General 
Glicério, nº 3947 – Redentora. 

Link com edital completo e 
nomes dos convocados.

Da REPORTAGEM

TCE diz que cada vereador de Rio Preto 
custa R$ 50,09 por habitante ao ano

PODER LEGISLATIVO

Valor abaixo de cidades 
do mesmo porte do es-
tado; cidades pequenas 
são a que mais custam

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

TCE diz que cada vereador de Rio Preto custa R$ 50,09 por habitante

preservação ambiental”, disse 
o prefeito. 

Nos próximos dias, a pre-
feitura inicia a análise técnica 
de quais pastas deverão ocupar 
os prédios existentes no local. 
O prefeito destaca que a prio-
ridade, que justificou a doação 
da área, será a preservação 
ambiental e trabalhos ligados 
à assistência social. 

Atualmente, o local é pre-
servado pelo Comitê de Pre-
venção às Queimadas, forma-
do por instituições públicas e 
privadas, que realizam ações 
para evitar a ação do fogo 
naquela região durante o pe-
ríodo de estiagem. O grupo é 
coordenado pela Defesa Civil 
de Rio Preto.

Sérgio SAMPAIO

e seu gabinete. 
O resultado do Censo tam-

bém deve alterar número de 
moradores. Hoje, cada verea-
dor, segundo o TCE, tem 3,65 
funcionários comissionados. 
A assessoria diz que são 3. 
Ela também corrige os dados 
de funcionários estatutários 

e comissionados. O TCE diz 
que são 62 comissionados, a 
Câmara, 63 e 64 estatutários. 
O TCE não faria tantas visitas 
quanto necessárias e erra o 
número total de funcionários. 
Relaciona 147 e a Câmara diz 
que são 127. 

As Câmaras das cidades 

de porte médio da região No-
roeste têm custos per capta 
muito próximos. Em Votupo-
ranga cada vereador custa R$ 
56.3 para cada morador, em 
Fernandópolis R$ 78,46 e em 
Jales, R$ 56,2. 

Catanduva é de R$ 67,69 
e Mirassol, custo é menor do 

que o de Rio Preto: R$ 47,25. 
Os maiores custos com o preço 
individual de cada vereador 
por morador são nas cida-
des pequenas. Em Aparecida 
d’Oeste, cada vereador custa 
R$ 312,25 e em Catiguá, R$ 
138,52. 

Média geral

O TCE fez o balanço exce-
to da Capital e descobriu as 
cidades do interior custam 
média de R$ 90,97 por cada 
cidadão paulista. Entre se-
tembro de 2021 e agosto de 
2022, os valores destinados 
para o exercício do mandato 
de 6.908 vereadores nas Casas 
Legislativas alcançaram a cifra 
de R$ 3.1 bilhões. 

O Tribunal de Contas do 
Estado, com base em gastos 
realizados pelo Poder Legis-
lativo nas cidades do interior, 
do litoral e da Região Me-
tropolitana, com vereadores 
entre nove a 34 cadeiras, elas 
representam uma população 
de 34.252.760 habitantes, 
segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) de 2021. 

Mais gastaram 
Campinas, Guarulhos, 

Osasco, Santos, José dos Cam-
pos, São Bernardo do Campo, 
Barueri, Santo André, São 
Caetano e Sorocaba. 

Menos gastaram 
Lençóis Paulistas, Lutécia, 

Gabriel Monteiro, Licianópo-
lis, Trabiju, Indiana, Oscar 
Bressane, Santana da Ponte 
Pensa, Aracatu e Itirapuã

A Educação também 
fez convocações; 
ao todo, são quatro 
professores: sendo 
dois de História, um 
de Geografia e 
um de Língua 
Portuguesa.

Ato foi publicado 
no Diário Oficial 
do Estado nesta 
quarta-feira, dia 14, 
assinado pelo atual 
governador Rodrigo 
Garcia Prefeitura dá posse a novos servidores

Sérgio SAMPAIO

Divulgação Câmara de RP
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CIDADES Mudança no transporte
Agora os carros de aplicativos na capi-
tal podem ter até dez anos de fabrica-
ção, não apenas oito como antes

Vacinação aftosa
A campanha contra a febre aftosa, 
promovida pelo ministério da Agricul-
tura termina no próximo sábado (17)

Ambiental fiscaliza ônibus, apreende aves 
silvestres e aplica R$ 91 mil em multas

POLÍCIA

Durante Operação coor-
denada, na segunda-feira, 
12, foram mobilizadas várias 
equipes da Polícia Militar 
Ambiental com a finalidade 
de fiscalizar ônibus de traba-
lhadores rurais oriundos do 
Nordeste, os quais estariam 

As equipes foram dis-
tribuídas para atuar 
nos trechos de cinco 
municípios dea região

Da REPORTAGEM
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regressando para seus estados, 
transportando aves nativas 
sem autorização. 

Áreas de ação
As equipes foram distribuí-

das nos trechos dos municípios 
de Novo Horizonte, Borbore-
ma, Irapuã, Mendonça, Nova 
Itapirema e Nova Aliança. 

Nas abordagens efetua-
das em nove ônibus, foram 
localizados em um destes, no 
município de Novo Horizonte, 
20 aves nativas, sendo quatro 
coleirinhos, 16 canários da 
terra e sete canários do reino. 

Quatro
Quatro infratores assumi-

ram a posse das aves, as quais 
também encontravam-se sob 
condição de maus-tratos. 

Foram lavrados oito autos 
de infração ambiental, sendo 
quatro por transportar animal 
silvestre sem autorização do 
órgão competente, somando 
o valor de R$ 10 mil, e quatro 
multas por crime de maus-tra-
tos, totalizando R$ 81 mil.

Foram lavrados oito 
autos de infração 
ambiental somando 
o valor de, entre cri-
mes de maus-tratos 
e outros, um total 
de R$ 91 mil.

Ambiental fiscaliza 9 ônibus, apreende aves silvestres e multas chegam a R$ 91 mil

Abordagem na frente de bar 
acaba com arma apreendida

Em patrulhamento no 
bairro Eldorado, na Região 
Norte de Rio Preto, às 18h30 
desta terça-feira, 13, policiais 
militares abordaram vários 
suspeitos na frente de um bar. 

No grupo havia um ex-pre-
sidiário, de 29 anos, que aca-
bou confessando ter uma arma 
de fogo em sua residência. Ele 
foi preso em flagrante. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o revólver, ca-
libre 38, com dois cartuchos 
picotados, estava em balde 
com roupas no quarto da mãe 
do acusado. 

No Plantão, o delegado 
confirmou a prisão por posse 
irregular de arma de fogo de 

uso permitido do indiciado, 
que tem várias passagens por 
tráfico de drogas e crimes pa-
trimoniais. 

O autuado vai aguardar até 
até a  audiência de custódia na 
carceragem da Deic rio-pre-
tense.

BAEP

Abordagem foi feita pela equipe do Baep

Veículo de tração animal é 
apreendido na Boa Vista

Um veículo de tração ani-
mal foi apreendido na Boa 
Vista, em Rio Preto, após ação 
conjunta das secretarias do 
Bem-estar Animal e de Trân-
sito, Transportes e Segurança 
e da Guarda Civil Municipal 
(GCM). A Lei Complementar 
nº 669/2021 proíbe a explo-
ração animal para essa finali-
dade nos limites do perímetro 
urbano do município. Tanto 
a carroça quanto o animal 
foram apreendidos. Após pas-
sar por exames bioquímicos 
e clínicos, feitos por equipe 
de médicos veterinários do 
hospital veterinário da Unirp, 
foram constatados maus-tra-
tos, pois o cavalo está anêmico, 

desnutrido, com musculatura 
enfraquecida e lesão coxofe-
moral causada por arreio de 
carroça. O laudo técnico de 

maus-tratos foi encaminhado 
para o 4º BPM Ambiental para 
prosseguimento com o proces-
so administrativo.

MAUS-TRATOS

Cavalo está com anemia, desnutrido e com ferida

Fatec prorroga inscrições de vestibular
A Faculdade de Tecnologia 

(Fatec) está prorrogando o 
prazo das inscrições para o 
vestibular de 2023 até 20 de 
dezembro. O valor da inscrição 
é de R$ 91,00. 

Em Rio Preto, a faculdade 
oferece quatro cursos, sendo: 
Agrenegócio (manhã e noite), 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas (tarde), Informática 
para Negócios (manhã e noite) 
e Gestão Empresarial (EaD). 

Concorrência 
Segundo a assessoria de 

imprensa da instituição, o cur-

so mais disputado está sendo 
o Gestão Empresarial que é na 
modalidade ensino à distância, 
com 10,85 candidatos brigan-
do por uma vaga. 

Em seguida, aparece o cur-
so de Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas com 5,23 

alunos por vagas. Na sequên-
cia, Informática para Negócios 
no período noturno com 4,13 
candidatos na disputa. 

E no final desse embate o 
curso de Agronegócios tam-
bém no período noturno vem 
com uma demanda de 2,18 

EDUCAÇÃO

por vagas. O curso de Agro 
no modo diurno é o menos 
concorrido. 

Interessados devem acessar 
o site e formalizar a inscrição; 
também é possível solicitar 
isenção de taxa consultando a 
disponibilidade.

Gestão Empresarial 
é curso mais dispu-
tado na modalidade 
ensino à distância, 
com 10,85 candida-
tos brigando 
por uma vaga.

ENSINO

Ano letivo de 2023 
começa em 3 de fevereiro 
na rede estadual de SP

Nesta quarta-feira (14), foi 
publicado no Diário Oficial, o 
calendário letivo de 2023 da 
rede estadual de São Paulo. As 
aulas terão início no dia 3 de 
fevereiro e serão encerradas 
em 15 de dezembro. O primeiro 
dia de atividades com alunos 
será dedicado ao acolhimento. 

O recesso escolar dos estu-

Da REPORTAGEM
dantes acontece integralmente 
em julho do dia 3 ao 23, dentro 
deste período, os docentes 
também terão 15 dias de férias 
(3 ao 17). O calendário também 
prevê reuniões de planejamen-
to, nos dias 1 e 2 de fevereiro, 
e replanejamento, em 24 de 
julho. 

Dividido em 2 semestres e 
4 bimestres, ano possui 200 
dias letivos já levando em con-
sideração os feriados nacionais

Rede estadual anuncia ano letivo a partir de 3 de fevereiro

Fatec prorroga inscrições de vestibular; em Rio Preto disputa chega a 10,8 por vaga

Arquivo Dhoje Divulgação
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Procon de Rio Preto alerta para 
preços abusivos dos panetones

CEIA DE NATAL

As datas festivas de fim de 
ano aquecem o comércio. Na 
saga para presentear amigos 
e familiares, estabelecimentos 
comerciais apostam em novi-
dades. Mas alguns clássicos 
são sempre os mais procura-
dos, como o panetone. 

Seja nas cestas ou mesmo 
para dar uma “lembrancinha” 
eles são sempre muito requisi-
tados. Porém, a diferença entre 
o preço de lugar pra lugar pode 
deixar muita gente irritada. 

De acordo com Jean Dor-
nelas, diretor do Procon de Rio 
Preto, a livre concorrência é 
comum e até estimulada, mas 
quando a margem extrapola é 
hora de denunciar. “Devemos 
ter cuidado ao falar de mar-
gem, pois não existem leis que 
regulamentam isso. Porém, 
a gente pode perceber que 
alguns preços são abusivos”, 

Dornelas destaca que 
Rio Preto possui so-
mente dois agentes fis-
cais para toda cidade
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disse. 

Dois fiscais
Dornelas destaca que Rio 

Preto possui somente dois 

agentes fiscais e, desse modo, 
fica difícil visitar todos os esta-
belecimentos comerciais da ci-
dade. Contudo, é importante o 
consumidor ter em mente que 

os critérios de avaliação devem 
levar em conta produtos em 
oferta dos que estão com um 
preço sem desconto. 

Ele ainda ressalta que o 

consumidor pode denunciar 
caso se depare com preços abu-
sivos pelo telefone do órgão. 

Pesquise
O presidente ainda pontua 

que, para economizar, é im-
portante explorar ferramentas 
que nos ajudem a comparar os 
preços em vários lugares. “Vale 
ressaltar que, é fundamental 
pesquisar muito e dar opor-
tunidade ao nosso comércio 
local e às marcas alternativas 
que não investem em publici-
dade. Outro fato é que, antes 
de comparar, o consumidor 
deve estar atento à quantidade 
para não ser enganado. Outro 
ponto é deixar de acreditar que 
tudo na internet é mais barato. 
Nem sempre isso acontece”, 
garante. 

Golpes
Jean lembra que os índices 

de golpes cresceram drastica-
mente. Ele orienta para que 
não seja feita compras em 
anúncios de redes sociais e 
que, desconfiar de um preço 
muito abaixo do normal é sem-
pre um indício de golpe. 

Disk Denúncia Procon: (17) 
99627-0528

Procon e 
Prefeitura 
entregam 
unidade móvel

A Prefeitura de Rio 
Preto e o Procon entre-
garam nesta quarta-feira, 
dia 14, a unidade móvel 
de atendimento, que vai 
atuar nos diferentes bair-
ros da cidade, facilitando 
o acesso dos consumido-
res dos bairros periféricos 
à proteção jurídica.  O 
critério de definição dos 
locais de atendimento – 
segundo o diretor do ór-
gão, Jean Dornelas – será 
a distância em relação ao 
Centro. 

“Vamos começar por 
aqueles bairros mais 
afastados, onde há uma 
demanda reprimida. São 
pessoas que atualmente 
nem sequer registram 
suas reclamações em fun-
ção da distância”, afirma. 

Além de receber as 
reclamações, o Procon 
Móvel também promo-
verá campanhas educa-
tivas junto ao comércio 
local nos bairros atendi-
dos. “Os locais de aten-
dimento obedecerão ao 
cronograma trimestral, 
que será amplamente 
divulgado com a devida 
antecedência. Para isso, 
usaremos cartazes, as 
redes sociais e comunica-
dos à imprensa”, explica 
Dornelas. 

Segundo ele, a expec-
tativa do Procon é aumen-
tar o total de reclamações 
recebidas, sem impactar 
no desempenho da sede, 
instalada no bairro Santa 
Cruz. O primeiro bairro 
contemplado será o Vida 
Nova Rio Preto, a partir 
do dia 28. 

O evento de entrega 
contou com a presença 
do prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo; do pre-
sidente da Acirp, Kelvin 
Kaiser; do secretário de 
Serviços Gerais, Ulisses 
Ramalho; do diretor-
-executivo da Fundação 
Procon-SP, Rodrigo Tri-
tapepe, dos vereadores 
Jean Charles Serbeto e 
Renato Pupo; além do 
diretor local do Procon. 

Estrutura 
O Procon Móvel foi 

instalado em um veí-
culo reboque climatiza-
do, com dois pontos de 
atendimento. Também 
será montada tenda com 
mais um posto exclusivo 
para consumidores com 
limitações de mobilidade. 

O atendimento nos 
locais escolhidos ocor-
rerá das 9h às 16h, por 
ordem de chegada – sem 
a necessidade de agenda-
mento. O Procon Móvel 
permanecerá no bairro 
por uma semana, rece-
bendo as reclamações, e 
retornará após 20 dias 
com as respostas das em-
presas reclamadas.
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Reunião na Agência Regu-
ladora de Serviços Públicos 
Delegados de Transporte do 
Estado de São Paulo (Artesp) 
nesta terça-feira, 13, autori-
zou o reajuste da tarifa dos 
pedágios em dois lotes de 
concessionárias de rodovias 
administrados pela iniciativa 
privada. 

O aumento do primeiro 
lote é de 10,12% para as con-
cessionárias Tebe, Intervias, 
Triângulo do Sol, Renovias 
e Colinas. No segundo lote, 
o aumento é de 11,73% para 
as concessionárias Autoban, 
Rotas das Bandeiras, ViaOes-
te, Cart, ViaRondon, SPVias, 
Rodovias do Tietê, Ecovias, 
Ecopistas, Rodoanell Oeste e 
Rodoanel trechos Sul e Leste. 

O reajuste era para ser no 
começo do segundo semestre 
do ano, em julho. Um acordo 
entre o governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) e as concessio-
nárias transferiu o aumento 
dos pedágios para a zero hora 

Pedágios das estradas estaduais 
ficam 10,72% mais caros amanhã

SEU BOLSO

do dia 16 de dezembro. 
A Rodovia Washington 

Luís, nas proximidades e re-
gião de Rio Preto, é admi-
nistrada pela concessionaria 
Triângulo do Sol. 

No site da Artesp, não foi 
possível encontrar a tabela 
com os preços de todas as 
classificações de veículos de 
duas, quatro ou mais rodas e 
seus respectivos eixos. 

Nota da Artesp
A Artesp (Agência de 

Transporte do Estado de São 
Paulo) informa que o rea-

juste da tarifa dos pedágios 
autorizado nesta quarta-fei-
ra, 14, conforme publicação 
no Diário Oficial, é previsto 
nos contratos de concessão. 
O reajuste, que será aplicado 
a partir de zero hora desta 
Sexta-feira, 16, era previsto 
inicialmente para julho, mas 
foi adiado pelo governo do 
Estado devido à sensível con-
juntura econômica existente 
na ocasião, com alta de inflação 
e alta desenfreada de preços, 
em especial, de combustível. 

A atualização vai de 10,72% 
(IGPM) a 11,73% (IPCA) de-

pendendo do indexador do 
contrato de concessão das 
8 concessionárias que terão 
as tarifas reajustadas – para 
perdas inflacionárias ocorridas 
no período de 12 meses (entre 
junho de 2021 e maio de 2022). 

As concessionárias que 
terão reposição nas tarifas 
são: CCR Autoban, AB Coli-
nas, Ecovias, Intervias, CCR 
SPVias, Renovias, Tebe, AB 
Triângulo do Sol, CCR Via 
Oeste, Cart, Ecopistas, CCR 
RodoAnel, Rodovias do Tietê, 
Rota das Bandeiras, SPMar e 
ViaRondon e Entrevias.

O governo estadual 
autorizou em reunião 
nesta terça-feira, 13, 
reajustes de 10,72% e 
de 11,73% 

Pedágios das estradas estaduais ficam 10,72% mais caros a partir de 0 hora de sexta-feira
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Começa troca 
de ingressos 
para Réveillon 
no Thermas

A chegada de 2023 
está próxima. A virada 
do ano no “Réveillon das 
Águas” no Thermas dos 
Laranjais será ímpar. 
A Festa da Virada será 
realizada no estaciona-
mento do parque aquá-
tico, na noite de 31/12, 
a partir das 22 horas. A 
troca de convites para 
o evento começa nes-
ta quarta-feira, 14, na 
secretaria do Thermas. 
Para garantir o ingres-
so, é preciso levar arroz, 
feijão, café, óleo ou lei-
te, dentro do prazo de 
validade. Cada pessoa 
poderá retirar até 2 con-
vites, apresentando o 
CPF ou Cartão Cidadão. 
O evento contará tam-
bém com um camarote 
premium, exclusivo para 
maiores de 18 anos, open 
bar e open food, com bebi-
das variadas e finger food. 
O espaço, organizado 
por iniciativa privada, 
ficará aberto das 23h às 3 
horas.  Os ingressos para 
o camarote estão dis-
poníveis no Guicheweb. 
O “Réveillon das Águas” 
é uma realização da Pre-
feitura de Olímpia em 
parceria com o grupo de 
empresários que orga-
niza o OBA Festival, um 
dos mais conhecidos e 
concorridos carnavais do 
País, com apoio do Ther-
mas e do grupo Enjoy 
Hotéis & Resorts. 

A  organização  do 
evento anunciou nesta 
semana a participação 
de mais uma atração de 
peso. A banda de axé 
Batom na Cueca estará 
presente no “Réveillon 
das Águas” para animar a 
galera. O grupo é forma-
do por Emerson, Darlan 
e Maroca, tem mais de 24 
anos de carreira e trará 
os grandes sucessos do 
axé music dos anos 1980 
e 90.
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Grupo Amor em Ação Rio Preto pede ajuda
O Natal está chegando e 

um grupo de amigos tem se 
empenhado para fazer o Natal 
de crianças e famílias em situ-
ação de vulnerabilidade social 
menos desigual. 

Segundo Juliana Rodrigues 
Tomaz de Andrade, presidente 
do grupo Amor em Ação, a 
meta é ajudar crianças e ido-
sos carentes. No entanto, ela 

ressalta que no período mais 
crítico da pandemia os pedi-
dos de ajuda aumentaram em 
números alarmantes. 

“Eu fiquei tensa e preocu-
pada, pois até aquele momen-
to, nunca tínhamos deixado 
de atender nenhum pedido. 
Assim, criei um grupo com 
as pessoas que sempre me 
ajudaram em todas as ações, 

nasceu inicialmente o “Amigas 
do Bem” e ficamos por seis 
meses.” 

Novo nome
Ela conta que tudo começou 

em 2011 de modo indepen-
dente, pois atuação no âmbito 
social sempre foi sua meta de 
vida. Porém, em 2015, Juliana 
se casou, e seu esposo se uniu 

à missão social. 
“Fui questionada pelo meu 

marido na questão do nome, 
sendo que ele era do sexo 
masculino e que outros ho-
mens poderiam ingressar. Foi 
quando mudamos o nome do 
grupo para ‘Amor em Ação Rio 
Preto’, abrindo seleção para 
novos voluntários”, explica. 
Atualmente, o grupo conta com 

CAMPANHA DE NATAL

mais de cinquenta voluntários, 
além de outros auxílios men-
sais, eles também criam even-
tos fixos como Páscoa, Dia das 
Crianças e Natal. “No dia das 
crianças, fizemos um evento 
em frente a E.M. Osni Assis 
Pereira, creche e pré escola 
que atende crianças do Bairro 
Egydio Azani e toda região 
rural da Zona Norte”, conta.

Divulgação
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POUSO E DECOLAGEM
O nosso aeroporto aos poucos vai ganhando uma nova cara e 
objetos inovadores, como o reformado posto de informações 
para turistas. Pontos para o prefeito Edinho Araújo, que teve de 
botar a mão no bolso pra poder concluir o projeto inclusivo para 
podermos continuar integrados nas Rotas “Caipira e Caminho 
da Fé”. Na entrega do espaço tivemos a divisão de responsabi-
lidade da prefeitura com a Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico e seu titular Jorge Luís de Souza, brioso em sua gestão.

CAIXA REGISTRADORA
O partido tem a segunda maior bancada do Senado (11 senado-
res) e a quinta maior bancada na Câmara (42 deputados). Aqui 
em Rio Preto a representatividade do PSD ocupa 2 cadeiras na 
Câmara Municipal com assentos dos vereadores Jorge Mene-
zes e Júlio Donizete Gomes da Silva. Kassab e Eleuses já estão 
preparados para justificativas uma vez que os pedidos devem 
aumentar e muito.

PROJETO DE LEI
Numa roda com meia dúzia de observadores políticos no “sena-
dinho”, plenário de discussões públicas, no marco zero central 
da cidade, ouviu-se um cochicho meio que perdido do ar: “se eu 
fosse um vereador ia propor em plenário da Câmara que, “quem 
comer bife folheado a ouro em ambiente aberto vai receber 
como punição uma multa de R$ 9 mil (mesmo valor da bisteca 
de 24 quilates) em cestas básicas distribuídas para a população 
de rua de sua cidade natal no Brasil. Brincadeira tem hora”.

OLHO GORDO
O PSD de Gilberto Kassab e Eleuses Paiva vai aos poucos ga-
nhando espaço na formatação do governo de São Paulo e, além 
dos próprios esperarem novas cadeiras em São Paulo, já estão 
de olho em dois ministérios no governo Lula, um para a bancada 
da legenda no Senado e outra para a representação da Câmara.

VIDA BEM VIVIDA
Pergunte como o prefeito Edinho Araújo está se sentindo de-
pois que participou da revisão do livro que vai contar os 50 
anos de vida pública do político. Ao longo dos últimos 20 anos, 
Edinho Araújo (MDB) nunca perdeu uma eleição na disputa 
para a cadeira de prefeito de Rio Preto. Ou seja, gostem ou não, 
a Rio Preto que se desenhou nestas últimas décadas tem todas 
as digitais do veteraníssimo político.

PASSA PASSAGEIRO
O gerente do aeroporto, Álvaro Cardoso Júnior, da concessio-
nária Aeroportos Paulistas fez parte do ato realizado na área li-
vre de embarque e desembarque de passageiros que movimen-
ta em torno de 60 mil passageiros por mês, totalizando por ano 
um atendimento de mais de 500 mil passageiros em 2022, que 
vai terminando exitoso.

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

 Festejando
No próximo sábado, dia 17, 
os advogados Caia Piton e 
Iscilla Aidar Piton, da so-
ciedade de Olímpia, esta-
rão comemorando Bodas 
de Prata, a partir das 20 
horas, na Capela Nossa Se-
nhora Aparecida. Depois, os 
doutores Caia e Iscilla Aidar 
Piton recepcionam amigos 
e familiares com uma festa 
em grande estilo.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Eu nunca fui de dançar conforme 
a música. Eu sou o que escolhe a 

musica. Danã quem quer! Sorria beba 
muitá água e seja feliz!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Domingos Carvalho, Eduardo Cesar, Ivair Santos, Vinícius 
Planet Garden e Willians Carlos, da equipe Climaster Ar 
Condicionado Rio Preto, no maravilhoso coquetel de inau-
guração do novo prédio da IGUI a sua Piscina
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DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

A BONITA MANSÃO de Eliani Oger Carminatti e do 
pecuarista Sérgio Carminatti, no Condomínio Bougainville, 
estará toda iluminada na noite desta quinta-feira, dia 15, para 
a festa de noivado do filho Renato Oger Carminatti e Sabel Al-
ves da Silva Leal Freire, da sociedade de Brasília. A decoração 
leva assinatura de Samantha Dalla Pria, e o jantar do Buffet 
Felix Petrolli.

NESTE SÁBADO, dia 17, será o almoço de confrater-
nização da Turma da Faculdade de Matemática (50 anos) de 
formados do Professor Aloysio Fioroto, marido da empresá-
ria Maria Amélia Fioroto.

DOIS NOMES DE PESO. Os famosos cantores rio-
-pretenses Zé Neto & Cristiano e Banda Batom na Cueca são 
confirmados como novas atrações do OBA Festival Carnaval 
– 2023. A edição histórica de 15 anos do OBA Festival Carnaval 
- a primeira em nossa São José do Rio Preto, com mais de 15 
atrações, que será realizada de 18 a 21 de fevereiro.

FEIRA DE ARTESÃS no Centro Cultural Vasco em Rio 
Preto, tem opções para presentear no Natal e celebrar o Ano 
Novo. Coletiva Mãos Femininas promove, neste sábado dia 17, 
mais uma edição de sua Feira Coletiva, com shows de Adriane 
Calixto, Zeca Barreto e Érica Porto.

AO COMPLETAR vinte anos de fundação, a faculdade 
FACERES celebra a formatura da Turma X do curso de me-
dicina, neste final de semana no Villa Conte Buffet. Aproxi-
madamente 600 médicos formados pela faculdade desde a 
primeira turma, ingressaram no mercado de trabalho e mais 
de 80% dos egressos estão fazendo residência médica reco-
nhecida pelo MEC ou já concluíram este ciclo.

A DIGITAL INFLUENCER Najla Lopes realiza nes-
ta sexta-feira, a partir das 19 horas, no Wa Sports Center, a 
apresentação do Instituto Canto da Voz, e também estará 
cantando sua música favorita. Mais um evento de Matheus 
Precioso.

O 2°BAZAR SOLIDÁRIO realizado pelas influencia-
doras digitais Natália Toscano e Paula Vaccari em prol do Hos-
pital da Criança e Maternidade (HCM) arrecadou R$ 86.916,92. 
O evento aconteceu no dia 11 de dezembro. Elas são esposas 
dos cantores Zé Neto e Cristiano.

 Festa para os amigos
A Dra. Paola Spínola Machado recepciona sua galera de 
amigos e familiares na bonita mansão de seus pais, o car-
diologista Dr. Nilton Carlos Spinola Machado e Nilza Spí-
nola Machado, nesta sexta-feira, dia 16, a partir das 21h30, 
para uma festa, começando as comemorações de sua forma-
tura em medicina pela Faculdade FACERES, neste final de 
semana no Villa Conte Buffet. Merci pelo convite.

henriforne@gmail.com

Ednilson e An-
dreia Franzo, 
empresários 
da sociedade 
de Penápolis, 
em jantar de 
homenagens 

no Villa Conte 
Buffet. Foto de 

Luizinho Bueno
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
Resolução CMDCA nº 500/2022
(Republicado por incorreção da publicada em 13/12/2022)
Dispõe sobre a composição da Comissão do Processo Eleitoral para a Eleição dos conselheiros membros 
do CMDCA para o biênio de Fevereiro de 2023 até Fevereiro de 2025
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no uso de suas atribuições 
conferidas pela Lei Municipal nº 4.956/92 e suas alterações e seu Regimento Interno, e conforme 
deliberação e aprovação com unanimidade durante a reunião ordinária dia 13 de dezembro de 2022 – 
vide ata nº 12/2022, RESOLVE instituir a Comissão do Processo Eleitoral.
Esta Comissão será responsável pela realização do Processo Eleitoral para preenchimento dos 
conselheiros membros CMDCA para biênio de Fevereiro de 2023 até Fevereiro de 2025.
Artigo 1º- Ficam nomeados para compor a comissão os seguintes membros:
Representando o Poder Público: 
1 - Elza de Araújo Goes;
2 - Fernanda Paula Magossi Arado;
3 – Lucimara Perpétua dos Santos Benatti.
Representando a Sociedade Civil:
4 – Érica Meriele Ribeiro;
5 - Maria Antônia Galera;
6 - Rosana Maria Garcia.
Artigo 2°- A Comissão tem caráter temporário e se dissolverá ao final da Eleição (fevereiro de 2023). 
Artigo 3º- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
São José do Rio Preto, 14 de dezembro de 2022
Fernanda Paula Magossi Arado                          Jessé Fernandes
Presidente - CMDCA                                           2º Secretário - CMDCA

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência - CMPcD
RESOLUÇÃO Nº 003/2022
NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE
O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência - CMPcD, instituído através da Lei Municipal 8.901/2003 
e suas alterações, vem por meio deste, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe 
os artigos 4º e 22 de seu Regimento, RESOLVE nomear a Comissão de Acessibilidade e ficam, através 
desta, estabelecidos os regulamentos para sua atuação:
Art. 1 º Fica nomeada a Comissão de Acessibilidade que terá, obrigatoriamente, mas não apenas, 3 
representantes do poder público, sendo da Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e 
Igualdade Racial, Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança e Secretaria Municipal de 
Obras e 3 representantes da sociedade civil dos segmentos de deficiência auditiva, deficiência física e 
deficiência visual. São eles:

Órgão Nome
Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e 
Igualdade Racial

Lígia de Paula Prado

Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte Rodrigo André Morsillo
Segurança e Secretaria Municipal de Obras Cheyla Bernardo de Toledo
Deficiência Auditiva – Usuária Claudia Regina Domingues Gouveia
Deficiência Física – Clube Amigos dos Deficientes (CAD) Paulo “Jatobá” César dos Santos
Deficiência Visual - Instituto Riopretense dos Cegos 
Trabalhadores (IRCT)

Romiro Pedro da Silva

Parágrafo único. Poderão ser convidados a compor esta comissão especialistas e/ou pessoas de 
interesse que não sejam conselheiros, desde que mantida a paridade em sua composição.
Art. 2° As atribuições da Comissão de Acessibilidade são:
I- pensar, planejar e desenvolver ações de promoção de acessibilidade, em especial para pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida;
II- propor, apreciar e opinar sobre projetos específicos de remodelação, adequação, reurbanização, 
revitalização, restauro e ordenação de edificações, espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, para 
inserção de elementos que propiciem o acesso de pessoas portadoras de deficiência e mobilidade 
reduzida;
III- promover a fiscalização e controle da aplicação da legislação vigente;
IV- apresentar propostas de intervenção em vias públicas, compreendendo: sinalizações, rebaixamentos 
de guias, regularização do pavimento do passeio público e outras necessidades;
V- apresentar propostas de adequação dos meios de transporte.
Art. 3° A Comissão de Acessibilidade será dirigida por um Coordenador e terá um Relator, ambos 
eleitos entre os seus membros na primeira reunião.
§1º Ao Coordenador compete:
I- agendar e coordenar as reuniões;
II- conduzir as reuniões objetivando o foco no trabalho a ser desenvolvido;
III- priorizar a distribuição do trabalho a ser exercido entre os membros da comissão.
§2º Ao Relator compete:
I- registrar as demandas, o controle de frequência e dar os devidos encaminhamentos das reuniões;
II- apresentar relatório breve do que foi discutido e dos produtos da comissão ao pleno;
III- apresentar relatório anual das atividades desenvolvidas pela comissão até o dia 31 de janeiro 
subsequente ao encerramento do exercício.
Art. 4° Por solicitação prévia de cada comissão e/ou da Plenária poderão ser convidadas para as reuniões, 
sem direito a voto, pessoas com competência para prover explanações e/ou conteúdos pertinentes às 
matérias em discussão.  
São José do Rio Preto, 2 de dezembro de 2022
Shaila Duduch de Gois
Presidente CMPCD

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
REDESIGNAÇÃO DE DATAS
TOMADA DE PREÇOS nº 061/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DE CICLOVIAS/CICLOFAIXAS NA AVENIDA 
DE MAIO ENTRE A AVENIDA DO TRIÂNGULO ATÉ A AVENIDA LOFT JOÃO BASSITT E AVENIDA 
PROFESSOR CARLOS N.  DE MATTOS ENTRE A AVENIDA LOFT JOÃO BASSITT ATÉ O CENTRO 
DE ZOONOSES, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, 
MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS ANEXOS AO PROCESSO – SEC. MUN. DE OBRAS. Valor 
estimado: R$ 1.397.112,37 - Prazo de execução: 90 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes 
contendo a habilitação e a proposta: 06/JANEIRO/2023 às 17:00 horas. Data da sessão pública de 
abertura dos envelopes: 09/JANEIRO/2023 às 08:30 horas - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º 
andar do Paço Municipal - Av. Alberto Andaló nº 3030. A visita técnica obrigatória que consta da alínea “d” 
do subitem 5.1 do edital deverá ser agendada e realizada até o dia 04/janeiro/2023 no horário comercial.   
Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 484/2022 – Processo n.º 14.002/2022
Objeto: Prestação de serviços de locação de equipamentos de ultrassom para ecocardiograma para 
o Complexo Pro Saúde – Centro Diagnóstico Hospitalar DIA. Secretaria Municipal de Saúde.  Sessão 
pública realizada on-line com início dia 24/10/2022, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora: ULTRASSOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI EPP ( item 1).  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 A Borim 
- Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 606/2022 – Processo n.º 15.004/2022

Objeto: Registro de Preços para aquisição de postes de fibra de vidro em atendimento a manutenção da 
iluminação pública de vias e praças públicas. Secretaria Municipal de Obras.  Sessão pública realizada 
on-line com início dia 20/10/2022, sendo adjudicado os itens às empresas declaradas vencedoras:  
BOM SUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO DE CRUZETAS LTDA (item 1); TECFIBRAS INDUSTRIA E 
COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (itens: 2, 3).  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 – Israel Cestari 
Junior - Secretário Municipal de Obras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 618/2022 – Processo n.º 15.028/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos/insumos padronizados na REMUME - DAF. 
Secretaria Municipal de Saúde.  Sessão pública realizada on-line com início dia 20/10/2022, sendo 
adjudicado os itens às empresas declaradas vencedoras:  BOZZOLA & BOZZOLA LTDA  (itens: 1, 3, 4, 7, 
8, ); CACIQUE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO DE FORMULAS LTDA ME (itens: 2, 9, 11). Os itens 6 e 
10 foram declarados fracassados.  Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Aldenis Albaneze 
Borim - Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 621/2022 – Processo n.º 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.  Sessão pública realizada on-line com início 
dia 01/12/2022, sendo adjudicado os itens à empresa declarada vencedora:  IDEAL SEG COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA ME (itens: 1, 2).  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 – Jose Roberto 
Moreira – Chefe de Gabinete...
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 666/2022 – Processo n.º 15.543/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de insumos para endodontia (limas). Secretaria Municipal 
de Saúde.  Sessão pública realizada on-line com início dia 08/11/2022, sendo adjudicados os itens às 
empresas declaradas vencedoras: L.N.C. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (item 1, 
4 e 8) e UNIVERSO ODONTO IMP. EXP. E DIST. PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA. (itens 2, 3, 5, 6 e 
7).  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 A Borim 
- Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 667/2022 – Processo n.º 15.557/2022
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos e insumos padronizados na REMUME. 
Secretaria Municipal de Saúde.  Sessão pública realizada on-line com início dia 16/11/2022, sendo 
adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA ( ITEM 27); AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA ( ITEM 26); ATIVA COML HOSPITALAR 
LTDA (21); COML CIRÚGICA RIOCLARENSE LTDA (ITEM 8); CRISTÁLIA PRODS QUIMICOS 
FARMACEUTICOS  LTDA ( ITENS 17 E 18); DIMEBRÁS – COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ( ITEM 25); 
FRESENIUS KAI BRASIL LTDA ( ITENS 1, 23 E 24); INOVAMED HOSPITALAR LTDA ( ITEM 9); SOMA/
SP PRODS HOSPITALARES LTDA ( ITEM 14) E UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A ( 
ITEM 19). Os itens 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 20 E 22 foram fracassados.  Os itens 3, 5, 13 E 15 Desertos. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Adriana Tápparo -Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Aldenis A Borim 
- Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 677/2022 – Processo n.º 15.630/2022
Objeto: Registro de Preços para confecção de coroas dentais protéticas, em atendimento do projeto de 
implantodontia no CEO Centro. Secretaria Municipal de Saúde.
Sessão pública realizada on-line com início dia 06/12/2022, sendo adjudicado os itens à empresas 
declarada vencedora:  LUIZ KAZUMASSA OYAMA ME (itens:1, 2). 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. 678/2022 – Processo n.º 15.631/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos para atender ações judiciais. Secretaria 
Municipal de Saúde.  Sessão pública realizada on-line com início dia 09/11/2022, sendo adjudicado os 
itens às empresas declaradas vencedoras:  CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (itens: 
5, 6 ); CM HOSPITALAR S.A (itens: 1, 2). Os itens 3 e 14 restaram desertos.  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. 700/2022 – Processo n.º 15.816/2022
Objeto: Registro de preços de alimentos e bebidas para coffee break para os Eventos realizados pelos 
Departamentos da  Secretaria Municipal de Saúde.  Sessão pública realizada on-line com início dia 
21/11/2022, sendo adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: ALINE TPRRES DE 
OLIVEIRA ( item 3) e EUNICE GARCIA DA SILVA ME ( itens 1 e 2).  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 A Borim 
- Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 714/2022 – Processo n.º 15.873/2022
Objeto: Aquisição de braquete tipo “U”, para uso da Secretaria Municipal de TrÂsnito, Transportes e 
Segurança.  Sessão pública realizada on-line com início dia 28/11/2022, sendo adjudicado o item à 
empresa declarada vencedora: SERRANA VIÁRIA COMÉRCIO EIRELI ( item 1).  Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo 
-Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Amaury 
Hernandes- Secretário Municipal de TrÂsnito, Transportes e Segurança.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 716/2022 – Processo n.º 15.875/2022
Objeto: Aquisição de licença operacional Microsoft Windows, conforme Esp. Tec. Da EMPRO 62-22. 
Secretaria Municipal de Saúde.  Sessão pública realizada on-line com início dia 30/11/2022, sendo 
adjudicado o item à empresa declarada vencedora: MAPDATA – TECNOLOGIA, INFOMÁTICA E 
COMÉRCIO LTDA ( item 1).  Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo -Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade – Aldenis A Borim 
- Secretário Municipal de Saúde.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 730/2022 – PROCESSO Nº 15.971/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de 850 camisetas para o Conselho Municipal de Saúde - 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 16/12/2022 às 10:00hs para continuidade dos trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira. 
LICITAÇÃO
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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 757/2022, 
processo 16.304/2022 objetivando o registro de preços para aquisição 
de testes sorológicos para Chikungunya e Dengue com sessão 
de equipamento para o Laboratório Mun. de Patologia Clínica do 
Complexo Pró-Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. 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 745/2022, 
processo 16.172/2022 objetivando Registro de Preços para aquisição 
de alimento em pó a base de soja e fórmula infantil de seguimento 
em atendimento a alimentação escolar e demais órgãos públicos. 
Secretaria municipal de Agricultura e Abastecimento. 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.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO 
DECISÃO 
CONTRATADA: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA – EPP
CONTRATO PRE/0047/22
Considerando os fatos narrados no procedimento Administrativo, 
dando conta do descumprimento contratual por parte da contratada. 
Considerando as diversas oportunidades dadas para a empresa para 
regularização das obrigações contratuais inclusive com a devida 
observância da ampla defesa e contraditório. Considerando o parecer 
jurídico exarado pela Douta PGM, DECIDO: Com fundamento no 
artigo 78, inciso II, combinado com o artigo 79, inciso I, ambos da Lei 
nº 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1 do instrumento 
contratual RESCINDIR O INSTRUMENTO CONTRATUAL de forma 
unilateral. Com fundamento no artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93, 
combinado com Artigo 7º da Lei nº 10520/02 aplicar pena de 
SUSPENSÃO do direito de licitar e o impedimento de contratar com 
a Administração pelo prazo de 02 anos. Fica concedido o prazo de 
05 dias úteis para empresa em querendo apresentar o contraditório 
em atendimento aos ditames constitucionais. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO 
DECISÃO 
CONTRATADA: O V S EMPREENDIMENTOS EIRELI
ATA 0508/21
Considerando os fatos narrados no procedimento Administrativo, 
dando conta do descumprimento contratual por parte da contratada. 
Considerando as diversas oportunidades dadas para a empresa 
para regularização das obrigações contratuais inclusive com a 
devida observância da ampla defesa e contraditório, DECIDO: Com 
fundamento no artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93, combinado 
com Artigo 7º da Lei nº 10520/02 aplicar pena de SUSPENSÃO do 
direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 
pelo prazo de 02 anos. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
empresa em querendo apresentar o contraditório em atendimento 
aos ditames constitucionais. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS EPP
EMPENHO 26461/22
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 25094/22
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A
EMPENHO 26489/22
CONTRATADA: MEMFS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS EM GERAL LTDA
EMPENHO 26511/22
CONTRATADA: CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS 
LTDA
EMPENHO 26529/22
CONTRATADA: DENTAL ACCESS COMERCIO E SERVIÇO LTDA 
ME
EMPENHOS 25784/22 E 26008/22
CONTRATADA: PONTUAL COMERCIAL EIRELI
EMPENHO 26455/22
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
DECISÃO 
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO 17537/22
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento 
contratual por parte da empresa referente ao empenho em epígrafe. 
Considerando que foi garantido à contratada o direito ao contraditório 
e a ampla defesa e a empresa efetuou a entrega. DECIDO: 
EXTINGUIR a penalidade anteriormente aplicada de multa de 0,8% 
do valor referente às obrigações contratuais não cumpridas. SMS 
ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO 
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA
EMPENHO 22909/22
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento 
contratual por parte da empresa referente ao empenho em epígrafe. 
Considerando que foi garantido à contratada o direito ao contraditório 
e a ampla defesa e a empresa efetuou a entrega. DECIDO: 
EXTINGUIR a penalidade anteriormente aplicada de multa de 2,1% 
do valor referente às obrigações contratuais não cumpridas. SMS 
ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO 
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA
ATA 0408/22
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento contratual 
por parte da empresa referente a ATA em epígrafe. Considerando 
que foi garantido à contratada o direito ao contraditório e a ampla 
defesa. DECIDO: EXTINGUIR a penalidade anteriormente aplicada 
de multa de 20% do valor referente às obrigações contratuais não 
cumpridas. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTIFICADA:  WWS Services Prestadora de Serviços LTDA
Contrato n° PRE/0005/21
O Município de São José do Rio Preto, por meio do Secretário 
Municipal da Fazenda, NOTIFICA A EMPRESA WWS Services 
Prestadora de Serviços LTDA, para atendimento e cumprimento 
das solicitações feitas pelo e-mail enviado no dia 14/12/2022.
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de licitação nº 35/22
Contratada: MC Mall Properties S/A
Objeto: Locação de imóvel situado a av. José Munia, n° 4775, 
destinado as instalações do Centro Médico de Especialidades. Art. 
24, X da L.F 8.666/93. SMS.
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)

04 04 0605 07 10

Dispensa de licitação nº 40/22
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Objeto: Prestação de serviços e venda de produtos postais para 
atender as necessidades do Gabinete do Prefeito e Dependências. 
Art. 24, VIII da L.F 8.666/93. Gab. Prefeito. José Roberto Moreira.
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratificação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de licitação nº 36/22
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Objeto: Prestação de serviços e venda de produtos postais para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. 
Art. 24, VIII da L.F 8.666/93. SMA. Adilson Vedroni.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 15/22; Contrato: COC/0026/22
Contratada: Construtora Rio Obras Comercio de Materiais para 
Construção Eireli
Nos termos do art. 57, §1º da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 60 
dias o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMS
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão Eletrônico nº 138/2021; Contrato: PRE/0048/21
Contratada: White Martins Gases Industriais Ltda 
De acordo com a cláus. 3ª, item 3.4 do contrato supramencionado, fica 
reajustado na ordem de 12,131480% do valor atual, correspondente 
ao IPCA/IBGE, apurado no período de Mai/21 a Abr/2022. SMS.
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Pregão Eletrônico nº 152/20; Contrato: PRE/0108/20
Contratada: LM Serviços de Agenciamento de Mão de Obra Eireli
De acordo com a cláus. 6ª, item 6.5 do contrato supramencionado, 
fica reajustado em aproximadamente 12,28506% do valor atual, 
correspondente ao IPC-SP (FIPE), apurado no período de Jun/21 a 
Mai/2022. SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO 
7º Termo Aditivo Contratual
Pregão Eletrônico nº 580/19; Contrato: PRE/0458/19
Contratada: Essenza Segurança Patrimonial Eireli
De acordo com a cláus. 6ª, item 6.4 do contrato supramencionado, 
fica reajustado em aproximadamente 10,06105% do valor atual, 
correspondente ao IPCA-IBGE, apurado no período de Jan/21 a 
Dez/2022. SMS
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 538/2022; Contrato: PRE/0210/22
Contratada: R. Alves Cardozo Locações 
Nos termos do art. 65 §1º da Lei 8666/93 fica acrescido em 
15,373565% do valor inicial do contrato supramencionado. SMAA. 
Antonio P.P.Junior.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 545/2022; Contrato: PRE/0224/22
Contratada: Foco Rio Preto Locações Ltda 
Nos termos do art. 65 §1º da Lei 8666/93 fica acrescido em 18,33% do 
valor inicial do contrato supramencionado. SMAA. Antonio P.P.Junior.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão Eletrônico nº 729/21; ATA n° 0063/21
Contratada: Silva & Baccan Comercio de Água Ltda
Nos termos do Art 65, II da Lei 8.666/93, fica alterada a cláusula 4° 
item 4.1 da ata supramencionada. SMA – Adilson Vedroni
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 657/2022
ATA Nº 0982/22
CONTRATADA: RENASCER INDUSTRIA E COEMRCIO DE MOVEIS 
HOSPITALARES EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de suporte para soro –Valor Unitário – Item 
1– R$158,50– SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 640/2022
ATA Nº 0983/22
CONTRATADA: KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA
OBJETO: Fornecimento de material de escritório –Valores Unitários – 
Item 1– R$8,04; Item 3– R$1,99; Item 13– R$0,62; Item 14– R$1,69; 
Item 24– R$3,85; Item 25– R$4,05; Item 26– R$4,05; Item 30– 
R$5,99; Item 33– R$10,99; Item 34– R$1,75; Item 44– R$2,29 – SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 309/2022
ATA Nº 0984/22
CONTRATADA: INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de lâmpadas e reatores –Valores Unitários – 
Item 11– R$97,38; Item 12– R$112,50 – SMO – Israel Cestari Júnior 
– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 555/2022
ATA Nº 0985/22
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos –Valores Unitários – Item 
4 – R$4,370; Item 7 – R$0,140; Item 10 – R$0,700; Item 21 – R$0,250; 
Item 29 – R$85,000 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 305/2022
ATA Nº 0986/22
CONTRATADA: NORTH MED DISTR DE PRODUTOS E 
HOSPITALARES LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos –Valor Unitário – 
Item 1 – R$5,03 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 550/2022
CONTRATO nº PRE/0282/22
CONTRATADA: RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA
OBJETO: Aquisição de nobreak 110 KVA/220V para o Hospital 
Municipal – Item 1 - SMS – Prazo de Vigência: 12 meses. Valor total: 
R$300.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.238 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, ANDREIA PERES para substituir o(a) servidor(a) 
LEANDRO JAMIL MORGADO – ocupante do cargo em comissão 
– Diretor do Tesouro – CD.101.3, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 
06/12/2022 a 25/12/2022.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.244 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, CRISTIANE APARECIDA SCRIGNOLLI ALVES para 
substituir o(a) servidor(a) FABIO GIOLI – ocupante da função de 
confiança gratificada – Coordenador Executivo de Políticas 
Públicas – Nível II – FG.103.7, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 
14/12/2022 a 23/12/2022.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO 51/2021 – 
CONCORRÊNCIA nº 01/2021 – PROC. nº 67/2021. Contratada: 
PWR SERVICOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual e de execução 
referente a detalhamento de projeto, fornecimento, montagem, 

instalação, comissionamento e start-up de equipamentos 
eletromecânicos e painéis elétricos para a Estação Elevatória de 
Esgoto de Talhado. 
Prazo: até 31.12.2022 Assinatura 13.12.2022
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 24/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 
30/2022
Contratada: BC AGRO COMÉRCIO EIRELI.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução e readequação quantitativa 
e qualitativa com acréscimo de valor referente à contratação de 
empresa especializada para substituição de filme plástico nas 
estufas agrícolas da ETE Rio Preto, contemplando o fornecimento 
de materiais, equipamentos e mão de obra para execução dos 
serviços em campo, a ser realizada na área da Unidade de Secagem 
Complementar de Lodos e Casa de Desidratação Mecânica de Lodos 
da Estação de Tratamento de Esgoto de São José do Rio Preto/SP.
Prazo: 120 dias Valor do acréscimo: R$ 60.585,00 Valor total: R$ 
349.085,00 Data da assinatura: 13.12.2022
Nicanor Batista Junior - Superintendente do SeMAE
Extrato de Portaria nº 151 de 13/12/2022. Considerando o 
requerimento, protocolado junto ao SeMAE, solicitando a exoneração 
a pedido do servidor DIMITRI CHICARI FAGUNDES LIMA, Agente 
de Saneamento, matrícula 484, então afastado por dois anos sem 
vencimentos, sendo o último dia de seu afastamento 16 de dezembro 
de 2022. R E S O L V E: ART. 1º Exonerar a pedido, o servidor 
DIMITRI CHICARONI FAGUNDES LIMA, matrícula 484, cargo de 
Agente de Saneamento, lotado na Divisão de Controle de Qualidade 
de Esgoto e Resíduos do SeMAE. ART. 2° Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, surtindo efeito a partir de 17 de 
dezembro de 2022.
S.J. Rio Preto, 14.12.2022 – Nicanor Batista Junior – 
Superintendente do SeMAE.  

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS
NOTIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, por meio 
da Inspetoria Fiscal de Posturas NOTIFICA os (as) contribuintes 
abaixo acerca da abertura de procedimento administrativo para 
cancelamento da inscrição de feirante em decorrência de ter excedido 
o número de faltas nas feiras livres, descumprindo o artigo 46, alínea 
b da Lei Municipal 5.591/94. 
Concedemos o prazo de 5 (cinco) dias para o (a) feirante comparecer 
à Inspetoria Fiscal de Posturas, na Rua Antônio de Godoy, 3048, 
Mezanino – Centro, apresentando justificativa relevante das faltas 
verificadas para apreciação do Conselho Municipal de Feira Livre. 
Após o vencimento do prazo, seguiremos os procedimentos para a 
cassação do Alvará de Licença para Funcionamento e cancelamento 
da inscrição do feirante.

FEIRANTE INCRIÇÃO MUNICIPAL
GLAUCIA NATALIA TOLEDO 148.507/0
FERNANDA ESTULANO VIEIRA 148.486/0
AILTON ANTONIO DA SILVA 148.488/0
ANDRÉ DOS SANTOS BARBOZA 148.170/0
GERSON GUSTAVO ALVES DE LIMA 148.184/0
GILCINEIA VIEIRA DE SANTANA 148.260/0
VANDERLEI VIANA DE LIMA 148.205/0
APARECIDA ANTONIA DE MELO 13.606/0
THAINA MELO E SILVA 148.385/0
ROBERTO CARLOS BISPO MILHES 148.219/0
JULIANO SANTOS TREVISAN 148.104/0
JOSÉ RODRIGUES JUNIOR 148.489/0
ANTONIO HENRIQUE JABUR 148.408/0
ORLANDO MARTINS ARGENTINO 67.076/0

São José do Rio Preto, 14 de dezembro de 2022.
Nelvo Facchini Junior

Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0635/2022 IFP/SMAURB 
Conforme requerimento referente a “SOLICITAÇÃO EXECUÇÃO 
SOM - EVENTO “COPA DO MUNDO CATAR 2022” - 09, 13 E 
18/12/2022.”, Protocolo: 2022000377760, a pedido de C H L SILVA 
PASTELARIA, localizado na R FELÍCIO ANTONIO SIQUEIRA, 2014 
CASA:2 WALKÍRIA - JD. – 15085-420 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
/ SP, foi emitido o Ofício 0635 IFP/SMAURB, em 07 de dezembro de 
2022, assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas Edson Francisco da 
Silva Júnior e Katia Regina Penteado Casemiro, Secretária Municipal 
do Meio Ambiente e Urbanismo, informando que em atenção ao 
protocolo acima referenciado, anunciamos que nada temos a opor 
quanto a exibição dos jogos nos dias pretendidos, desde que utilizem 
somente o som dos aparelhos televisores e transmissores, sem 
qualquer tipo de amplificador, e tomando os cuidados necessários 
para controlar os frequentadores, a fim de evitar as desordens, 
algazarras, barulho ou perturbação do sossego público, visto que 
os proprietários dos estabelecimentos são responsáveis pelo 
comportamento dos referidos. Atenciosamente. Publica-se o referido 
Ofício, uma vez que a abertura do protocolo se deu de forma digital e 
a confirmação do recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0636/2022 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “EXECUÇÃO SOM MÚSICA 
- EVENTO “4ª COSTELA SHOW FOGO DE CHAO” - 11/12/2022”, 
Protocolo: 2022000378128, a pedido de RANCHO DO CABECA 
RESTAURANTE LTDA, localizado na ESTRADA MUNICIPAL SJR-
150, 5179 - FUNDOS - ZONA RURAL – 15087-000 - SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO / SP, foi emitido o Ofício 0636 IFP/SMAURB, em 07 
de Dezembro de 2022, assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas 
Edson Francisco da Silva Júnior e Katia Regina Penteado Casemiro, 
Secretária Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, informando 
que nada temos a opor quanto a execução de som e música no 
evento denominado “4ª COSTELA SHOW FOGO DE CHÃO”, a 
ser realizado no dia 11 de dezembro de 2022, com início as 11:00 
horas e término as 17:00 horas, no interior do salão comercial 
do imóvel localizado na Estrada Municipal José Domingues Neto 
(SJR-150), nº 5179 - Fundos - Zona Rural, sob responsabilidade 
da empresa RANCHO DO CABECA RESTAURANTE LTDA, de 
Inscrição Municipal nº 370.003/0 e CNPJ nº 32.873.682/0001-33, na 
pessoa do(a) Sr(a). Aguinaldo José Alves do Nascimento, portador 
do CPF nº 079.532.828-10 e RG nº 18.832.351/SSP-SP, contato 
(17)99751-7727, desde que respeitadas a exigências das legislações 
a seguir elencadas: Lei Complementar nº 650/2021, no que se refere 
à perturbação do sossego público; Lei Complementar nº 217/2005, 
que regra a execução de som e música: Art. 1º, § 2º – É proibida 
a execução de música por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer 
outro meio, em calçadas e recuos; Norma ABNT/NBR 10.151:2019: 
quanto aos limites estabelecidos na execução de som e música; 
Armazenamento, depósito e destinação correta dos resíduos 
gerados, conforme a Lei Complementar nº 650/2021, Lei Municipal 
nº 6499/1996; Não obstruir a passagem de pedestres, conforme 
Lei Complementar nº 650/2021 e Leis Municipais nºs 7176/1998 e 
8973/2003; Responder por si e por terceiros pelos eventuais 
danos e prejuízos às instalações e acessórios que pertençam 
ou integrem o bem ou patrimônio público, e ficam obrigados a, 
imediatamente após o término do evento, proceder à limpeza da 
área pública utilizada, incluindo-se nesta obrigação a limpeza 
dos bens privados localizados em seu entorno, no raio de 100 
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metros, conforme lei complementar nº 650/2021 e o disposto na emenda nº 47, da lei orgânica do 
município, e do decreto nº 16779/2013; Não afixar nenhum tipo de objeto nos mobiliários públicos e/
ou árvores, conforme as Leis Municipais nºs 10219/2008 e 13031/2018. Lembramos que em 10/03/2022 
a empresa tomou ciência da Notificação nº 21849, após flagrante infração das legislações ora 
mencionadas, estando portanto sujeita às penalidades de multas em caso de reincidência dessas. 
Neste sentido, a autorização do uso, da circulação e permanência nas vias públicas deverá ser 
solicitada à Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Segurança. Orienta-se solicitar Autorização 
dos Órgãos de Segurança Pública, particularmente, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar. Importante 
pontuar que, a autorização dessa Secretaria está condicionada ao Alvará de Funcionamento junto a 
Secretaria Municipal da Fazenda, se necessário, e das demais Secretarias, tais como: Esporte, Cultura, 
Saúde, Educação. Publica-se o referido Ofício, uma vez que a abertura do protocolo se deu de forma 
digital e a confirmação do recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0637/2022 IFP/SMAURB
Conforme requerimento referente a “AUTORIZAÇÃO EXECUÇÃO SOM MÚSICA - EVENTO: “ERA 
EMO VS OTAKUS” - 16/12/2022 - 21:00 HORAS.”, Protocolo: 2022000378235, a pedido de TATIANE 
GERARDUZZI HAJJAR, localizado na AL GLÓRIA ALBINA DE SOUZA PACOLA, 0 QD.T, LT.02 DAMHA 
VI - PQ. RESIDENCIAL – 15063-116 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / SP, foi emitido o Ofício 0637/2022 
IFP/SMAURB, em 07 de Dezembro de 2022, assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas Edson Francisco 
da Silva Júnior e Katia Regina Penteado Casemiro, Secretária Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, 
informando que nada temos a opor quanto a execução de som e música no evento denominado “ERA 
EMO VS OTAKUS”, a ser realizado no dia 16 de dezembro de 2022, no SALÃO DE FESTA FECHADO 
da Casa de Portugal (Astéria Eventos), situada na Rua Antônio de Godoy, nº 5950 - Nova Redentora, 
sob responsabilidade da Sra. TATIANE GERARDUZZI HAJJAR, portadora do CPF nº 431.168.308-19 e 
RG nº 40.500.698-6/SSP-SP, contato 17-98205-5154, com início as 21:00 horas, desde que respeitadas 
a exigências das legislações a seguir elencadas: Lei Complementar nº 650/2021, no que se refere à 
perturbação do sossego público; Lei Complementar nº 217/2005, que regra a execução de som e música: 
Art. 1º, § 2º – É proibida a execução de música por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro meio, em 
calçadas e recuos; Norma ABNT/NBR 10.151:2019: quanto aos limites estabelecidos na execução de 
som e música; e”Art. 2º será permitida a execução de sons, nos termos do disposto no caput do artigo 
anterior, nos seguintes horários e dias: I - até 23:00 horas de domingo à quarta-feira; II – até 24:00 horas 
às quintas-feiras; III – até 01:00 hora às sextas-feiras, sábados e véspera de feriados; Armazenamento, 
depósito e destinação correta dos resíduos gerados, conforme a Lei Complementar nº 650/2021, Lei 
Municipal nº 6499/1996; Não obstruir a passagem de pedestres, conforme Lei Complementar nº 650/2021 
e Leis Municipais nºs 7176/1998 e 8973/2003; Responder por si e por terceiros pelos eventuais danos e 
prejuízos às instalações e acessórios que pertençam ou integrem o bem ou patrimônio público, e ficam 
obrigados a, imediatamente após o término do evento, proceder à limpeza da área pública utilizada, 
incluindo-se nesta obrigação a limpeza dos bens privados localizados em seu entorno, no raio de 100 
metros, conforme lei complementar nº 650/2021 e o disposto na emenda nº 47, da lei orgânica do 
município, e do decreto nº 16779/2013; Não afixar nenhum tipo de objeto nos mobiliários públicos e/
ou árvores, conforme as Leis Municipais nºs 10219/2008 e 13031/2018; Informamos que a autorização 
do uso, da circulação e permanência nas vias públicas deverá ser solicitada à Secretaria Municipal de 
Trânsito Transporte e Segurança. Orientamos solicitar Autorização dos Órgãos de Segurança Pública, 
particularmente, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar. Importante pontuar que, a autorização dessa 
Secretaria está condicionada ao Alvará de Funcionamento junto a Secretaria Municipal da Fazenda, 
se necessário, e das demais Secretarias, tais como: Esporte, Cultura, Saúde, Educação. Publica-se 
o referido Ofício, uma vez que a abertura do protocolo se deu de forma digital e a confirmação do 
recebimento se dará por este meio Oficial.

Secretaria Municipal da Fazenda
Comunicado SEMFAZ n.° 01, de 14 de dezembro de 2022.
O Secretário Municipal da Fazenda, tendo em vista o Art. 3° da Lei Complementar Municipal n.° 158, 
de 30 de dezembro de 2002, e o Art. 1° do Decreto Municipal n.° 18.509, de 15 de janeiro de 2020, 
fixa, conforme anexo, a tabela para atualização dos débitos municipais vencidos e/ou parcelados nos 
exercícios de 2002 a 2022, para pagamento no exercício de 2023.
José Martinho Wolf Ravazzi Neto
Secretário Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Atualização Monetária

13/12/2022Data:

ANEXO AO COMUNICADO SEMFAZ

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Dezembro Novembro Outubro Setembro Agosto Julho Junho Maio Abril Março Fevereiro Janeiro

 1,004100  1,010024  1,007095  1,003470  0,996646  1,003324  1,008039  1,018724  1,035228  1,045683  1,051330  1,059005
 1,069065  1,082429  1,094985  1,104511  1,115115  1,121025  1,130329  1,133833  1,144378  1,154220  1,157105  1,172726
 1,183163  1,193338  1,200976  1,203858  1,208192  1,211333  1,206730  1,202989  1,203832  1,206841  1,209375  1,223283
 1,229522  1,230752  1,230259  1,231613  1,233953  1,234076  1,235680  1,242724  1,252044  1,257428  1,261452  1,263344
 1,260691  1,266364  1,272442  1,271297  1,275493  1,291564  1,296730  1,299583  1,300752  1,304915  1,308699  1,314457
 1,318138  1,323674  1,325792  1,328311  1,331499  1,328436  1,332555  1,334420  1,337756  1,342171  1,347271  1,351313
 1,353745  1,357265  1,358351  1,364328  1,371422  1,376222  1,386957  1,395417  1,401417  1,414030  1,431988  1,445735
 1,460337  1,472312  1,480262  1,483519  1,492717  1,504509  1,515643  1,526404  1,546552  1,565420  1,584831  1,597193
 1,605339  1,612081  1,621270  1,625323  1,625486  1,631988  1,639495  1,650479  1,665664  1,677157  1,686381  1,701896
 1,711086  1,720839  1,726862  1,731007  1,731526  1,736028  1,742451  1,752035  1,760270  1,770831  1,786060  1,800170
 1,810971  1,821656  1,832039  1,839551  1,847461  1,848939  1,855595  1,867471  1,871392  1,879814  1,890341  1,899792
 1,909671  1,917883  1,928048  1,935181  1,938278  1,941185  1,950309  1,965326  1,980852  1,996699  2,013272  2,025955
 2,042771  2,058091  2,067353  2,068180  2,068387  2,068387  2,077281  2,089121  2,099985  2,116364  2,132237  2,140126
 2,148901  2,154918  2,160090  2,163330  2,168522  2,176328  2,186557  2,197053  2,201447  2,213555  2,224180  2,230408
 2,238437  2,248510  2,254356  2,260668  2,272650  2,289467  2,307554  2,320246  2,331383  2,342807  2,355458  2,372888
 2,381905  2,389051  2,393351  2,404600  2,410371  2,417120  2,423888  2,429948  2,438939  2,449670  2,460448  2,472259
 2,479923  2,488106  2,493331  2,494578  2,499318  2,494069  2,496563  2,501806  2,512564  2,522865  2,537750  2,546886
 2,560894  2,580101  2,589131  2,593533  2,600016  2,599496  2,612234  2,634960  2,651034  2,666675  2,682141  2,705208
 2,719275  2,739941  2,756655  2,769611  2,779859  2,794036  2,813874  2,839480  2,859072  2,868507  2,881129  2,901009
 2,910872  2,919314  2,942084  2,952087  2,957991  2,953554  2,971571  3,000395  3,037300  3,084986  3,154398  3,220640
 3,387792  3,518899  3,603353  3,686951  3,758846  3,816732  3,848411  3,869962  3,873445  3,875769  3,889722  3,898280

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Edital Resumido de Notificações de Lançamentos
A Secretaria Municipal da Fazenda, através da Inspetoria Fiscal e Tributária, NOTIFICA os contribuintes 
abaixo relacionados dos lançamentos de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano – revisto, 
complementar ou apurado e/ou da aplicação de multa por desatualização cadastral, através dos 
pertinentes processos administrativos instaurados de acordo com a legislação vigente.
Conforme dispõe o artigo 7º da Lei Municipal nº 13.655/2020, “presume-se ciente o administrado cinco 
dias corridos após a publicação do Edital no Diário Oficial do Município.
A guia para recolhimento dos valores lançados pode ser obtida no link https://cidadao.riopreto.
sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_dam.php.
A segunda via da notificação – contendo a base legal e a planilha de cálculo dos lançamentos – 
poderá ser solicitada no endereço eletrônico: semfaz.dti@riopreto.sp.gov.br (indicando o cadastro 
imobiliário e o número do protocolo), pela ferramenta de Atendimento Digital (disponível no final 
deste edital) ou ainda nos postos de atendimento municipal junto as unidades do Poupa Tempo 
São José do Rio Preto e da Prefeitura Regional Norte. 
Após vencimento o valor ficará sujeito aos acréscimos legais.

Protocolo Cadastro 
imobiliário Contribuinte

 EXERCÍCIO 
IPTU     L.C.M. 
96/1998 c/c art. 
145. inc. III do 

CTN

EXERCÍCIO 
MULTA 

(art. 21 L.C.M. 
96/1998)

2022349901 05.52900.006 PALESTRA ESPORTE CLUBE

2022

Não há

2022231563
03.15900.027

SOLANGE APARECIDA DE 
AZEVEDO e ROSANA DE 
AZEVEDO

2017, 2018, 2019 
e 2020

Não há

2022154505
02.07207.000

APARECIDA PADOVAM

2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 

e 2022 Não há

2022343117 04.07633.000
ESPÓLIO DE IOLI STRINGARI 

VOLPE

2017, 2018, 2019 
e 2020

Não há

2022343247 03.21822.000

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
CEF e VALDETE MENDES DE 

MOURA

2017, 2018, 2019, 
2020 e 2021

Não há

2022336476 02.02005.016 CONSTANTE PIATTO

2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 

e 2022 Não há

2022310232 04.10352.020
ESPÓLIO DE EDISON GOMES e 
ESPÓLIO DE FAUSTO GOMES

2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 

e 2022 Não há

2022119649 01.04792.005

BANCO BRADESCO S/A, 
ISABELLA FLAMINIO DE PAIVA e 
LEANDRO WILLIAM DE SOUZA

2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 

e 2022 Não há

2022381793 05.53183/002
ALLAN WANKLEDSON FREIRE 

DE MORAIS MARIANO 2022 Não há

2022381796 05.53183/001
ALLAN WANKLEDSON FREIRE 

DE MORAIS MARIANO 2022 Não há

2022381927 05.52211/000
AMARILDO BATISTA CARNICEL e 
FÁTIMA APARECIDA CARNICEL 2022 Não há

2022378395 05.52900/004 PALESTRA ESPORTE CLUBE 2022 Não há

2022313043 04.04459/000
MAXXIRIO CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA 2022 2022

2022381308 02.49588/000 ELIANA MARIA ISABEL RUEL Não há. 2022

2022381237 02.50139/000

CEM EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, CARLOS 

ABIB CURY e DONIZETH 
APARECIDO DA SILVA

Não há. 2022

2022323326 04.30644/001
CONSTRUMAM CONSTRUTORA 

LTDA 2021 e 2022 2022

2022323326 04.30644/000
CONSTRUMAM CONSTRUTORA 

LTDA 2021 e 2022 2022

2022380984 04.25834/000
AUFER CONSTRUTORA & 

ENGENHARIA LTDA ME Não há 2021

2022380548 03.04978/000

IGREJA EVANGÉLICA 
PRESBITERIANA MINISTÉRIO 
DA ÚLTIMA HORA, RODRIGO 
GARUTTI e JANLIANE VALE 

GARUTTI

2017, 2018, 2019,
2020, 2021 e 

2022
2022

2022380548 03.04978/000
REGINALDO PEREIRA DA SILVA e 

ALEXANDRA QUEIROZ Não há 2022

2022361182 09.00150/001

SILVANA HELENA NARDIN 
FORESTO e ORESTES FORESTO 

JUNIO
2017, 2018 e 

2019
Não há

2022361166 02.30949/000

JESUS DONIZETE SERAFIM 
e GILDETE BISPO SANTOS 

SERAFIM 2017 e 2018 Não há

2022344465 03.08365/000
JOÃO ANTONIO SALES e NELI 
MARA DE CARVALHO SALES 2017 e 2018 Não há

2022378645 02.03868/000

ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA 
TAVARES DA SILVA e JOSÉ 

EDUARDO TAVARES

2017, 2018, 2019,
2020, 2021 e 

2022
Não há

2022360996 04.10086/067

MARIA JOSÉ SABINO, VERA 
LÚCIA DE SOUZA e OSCAR 

POMPEO
2017, 2018 e 

2019
Não há

2022345133 03.32947/409
BANCO DO BRASIL S/A e VITOR 

HUGO ESTEVES

2017,
2018, 2019 e 

2020
Não há

2022295208 03.00489.000

FERNANDO RODRIGO BARBOSA 
VEZONO e NATHALIA BARROS 

PEREIRA VEZONO

2022

Não há

2022345146 01.04792.021

BANCO BRADESCO S/A, 
ISABELLA FLAMINIO DE PAIVA e 
LEANDRO WILLIAM DE SOUZA

2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 

e 2022 Não há

2022345152 01.04792.023

BANCO BRADESCO S/A, 
ISABELLA FLAMINIO DE PAIVA e 
LEANDRO WILLIAM DE SOUZA

2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 

e 2022 Não há

2022301173
02.65461.000

VILA LOBOS 
EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA

2021 e 2022 Não há

2022345149 01.04792.022

BANCO BRADESCO S/A, 
ISABELLA FLAMINIO DE PAIVA e 
LEANDRO WILLIAM DE SOUZA

2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 

e 2022

Não há

2022361908 02.11405.014

MARCIO LUIS MARTINS e SUELI 
CALISTO MARTINS

2017, 2018, 2019 
e 2020

Não há

2022251206 06.00820.000 MARCELO MARQUES DA SILVA
2017, 2018 e 

2019
Não há

2022222758 03.06481/001

SEBASTIÃO CARLOS MOREIRA 
DE PAULA e REGINA CÉLIA 

TINARELLI DE PAULA 2018 Não há

São José do Rio Preto, 13 de dezembro de 2022.

Gustavo de Abreu Ribeiro
Auditor Fiscal Tributário Municipal 

Alcides dos Santos Reis
Auditor Fiscal Tributário Municipal 

Atendimento Digital
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RESOLUÇÃO SEMFAZ Nº 01, de 14 de dezembro de 2022.
O Secretário Municipal da Fazenda, no uso de suas atribuições legais e no intuito de disciplinar os 
procedimentos relativos à ação fiscal,
RESOLVE:
Art. 1º -  Fica instituída a CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL que deverá ser uti l izada 
pelos Auditores-Fiscais Tributários Municipais – AFTM e Agentes Fiscais de Posturas 
– AFP lotados na Secretaria Municipal da Fazenda, conforme modelos constantes dos 
ANEXOS I e II.
Parágrafo único – Os Auditores-Fiscais Tributários Municipais – AFTM e Agentes Fiscais 
de Posturas – AFP da Secretaria Municipal da Fazenda, no exercício de suas funções 
deverão, obrigatoriamente, exibir ao contribuinte a sua CARTEIRA DE IDENTIDADE 
FUNCIONAL.
 Art. 2º -  A CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL tem validade em todo o território 
municipal, para f ins de identif icação do servidor no exercício das atribuições do cargo ou 
função na qual está investido, nos termos da legislação vigente.
Art. 3º -  A CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL será confeccionada em papel especial, 
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com dimensões não inferiores a 60 mm de altura por 85 mm de largura, contendo:
I – no anverso:
a) o brasão do Município de São José do Rio Preto impresso em marca d’água no plano 
de fundo;
b) a designação: “FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL”, na primeira l inha;
c) o espaço para fotografia, no canto direito;
d) o brasão do Município de São José do Rio Preto impresso em primeiro plano nas cores 
oficiais, e, pela ordem, as designações: “PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO”, 
“ESTADO DE SÃO PAULO”, “SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA” e “INSPETORIA 
FISCAL TRIBUTÁRIA” ou “INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS”;
e) o número da Identidade Funcional;
f) o nome do servidor;
g) a designação do cargo do servidor, “AUDITOR-FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - 
AFTM” ou “AGENTE FISCAL DE POSTURAS - AFP”;
h) o espaço para assinatura do portador, na últ ima l inha;
i) o número da matrícula do servidor e a data da validade da CARTEIRA DE IDENTIDADE 
FUNCIONAL, na parte direita inferior.
II – no verso:
a) o brasão do Município de São José do Rio Preto impresso em marca d’água no plano 
de fundo;
b) a designação: “VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO MUNICIPAL”;
c) Identidade (CPF);
d) a seguinte designação para o Auditor-Fiscal Tributário: “O AUDITOR-FISCAL 
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL – AFTM PODERÁ REQUISITAR O AUXÍLIO DA FORÇA POLICIAL 
COMPETENTE QUANDO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
(ART. 37, XVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ART. 200 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
NACIONAL E ART. 76, § 2º, INCISO I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 245/2007)”;
e) a seguinte designação para o Agente Fiscal de Posturas: “O AGENTE FISCAL DE 
POSTURAS PODERÁ REQUISITAR O AUXÍLIO DA FORÇA POLICIAL COMPETENTE 
QUANDO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES (ART. 37, XVIII DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ART. 200 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E ART. 3º, § 
2º, INCISO I da LC 309/2010)”
f) o campo para a assinatura do Secretário Municipal da Fazenda, centralizado na últ ima 
l inha;
Art. 4º -  A CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL será expedida e controlada pela 
Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do departamento ao qual estiver vinculado 
o servidor, e terá validade de 5 (cinco) anos contados a partir da data da sua emissão.
§ 1º -  Haverá emissão de nova CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL sempre que 
houver:
I – Alteração de dados cadastrais;
II – Vencimento do prazo de validade;
III – Perda ou extravio, desde que acompanhado de Boletim de Ocorrência Policial.
§ 2º -  Em caso de substituição, prevista nos incisos I e II, a entrega da nova carteira será 
feita mediante recolhimento do documento a substituir.
Art. 5º  - A aposentadoria, exoneração, demissão ou qualquer forma de cessação do 
exercício do cargo de Auditor-Fiscal Tributário Municipal ou Agente Fiscal de Posturas 
lotado na Secretaria Municipal da Fazenda, torna nula, de pleno direito, a CARTEIRA DE 
IDENTIDADE FUNCIONAL expedida, bem como obrigatória a sua devolução.
Art. 6º  - O servidor que fizer jus ao uso da Carteira de Identidade Funcional f icará 
responsável pela sua uti l ização, devendo devolver a Identidade ou comunicar ao seu 
superior imediato em casos de aposentadoria, exoneração, dispensa, vacância, demissão, 
transferência ou alteração de dados cadastrais.
Art. 7º  - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução SEMFAZ 
01/2013.
Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ANEXO I

ANEXO II
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Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1989-1
Fica notificado, R F Participações Ltda, proprietário do imóvel sito à Rua Aparecida Fernandes Duarte, 
quadra 04, lote 17, Residencial Ary Attab, que em virtude de ter sido enviado o Auto de Multa nº 1989-
1, emitido em 25/11/2022, assinado pelo agente fiscal de posturas Matheus Egídio Moreira da Silva, 
tratando de construção em desacordo com a Lei de Zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado (falta 
de alvará de construção), em desacordo com as Leis Municipais 13.709/2021, 649/2021 – art. 352, 
10.290/2008 – art. 9, de que deverá recolher aos Cofres Municipais , no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
desta publicação, a multa no valor de R$ 692,60 (seiscentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), 
uma vez que o referido Auto de Multa nos foi devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº 
de registro do objeto AR BR 58934770 2 BR, acusando “mudou-se conforme informação dada pelo Sr. 
Adriano de Paula.”
Informamos ainda a intimação e benefício da multa:
a) o prazo para pagamento ou para a impugnação deste Auto de Infração e Imposição de Multa é de 30 
(trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 588/2019.
b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019):
I- de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da lavratura 
do Auto de Infração e desde que não haja Impugnação; 
II- de 35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou da ciência da decisão proferida 
em Reexame Necessário, se não interposto Recurso Voluntário; 
III- de 20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame 
Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão proferida pelo Secretário 
Municipal da Fazenda em Recurso Voluntário
c) Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia 
de recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_
cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_dam.php.
d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação do débito decorrente deste Auto de Infração, 
o mesmo será inscrito em dívida ativa, com posterior execução fiscal.
São José do Rio Preto, 14 de dezembro de 2022.
Matheus Egídio Moreira da Silva
Agente Fiscal de Posturas - Obras

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

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
ANTONIO LUIZ PEREIRA 01924/22 AIF-M-P 000031
BEDRAN DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS S/S 01929/22 AIF-S-B 000033
DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SÃO JOSE DO RIO 
PRETO LTDA 01923/22 AIF-E-S 000001

DIEGO JERONIMO JUSTINO 01927/22 AIF-M-P 000032
MARCO AURELIO FERNANDES & CIA LTDA ME 01926/22 AIF-S-L 000006
NICOLE PATINE RIENTE 01928/22 AIF-M-L 000298
VIRGILIO TAPARO FILHO ME 01925/22 AIF-A-N 000428

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

ALEXANDRE RODRIGUES GUERZONI 00451/19 AIP-S-E 000151
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 01411/19 AIP-S-E 000149
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA ME 00384/19 AIP-S-E 000150
E A DA FONSECA & CIA LTDA 01914/19 AIP-S-E 000144
EVERALDO CAIRES 01439/19 AIP-S-E 000145
MP MARCATTO ODONTOLOGIA ME 01908/19 AIP-S-E 000147
SIMONE LEANDRO BINHARDI 01994/19 AIP-S-E 000146

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO PARCIAL DE PRODUTO
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

MARCO AURELIO FERNANDES & CIA LTDA ME 01926/22 AIP-S-L 000002

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

BEDRAN DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS S/S 01929/22 AIP-S-B 000002

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL DE 
ESTABELECIMENTO (CAUTELAR)

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SÃO JOSE DO RIO 
PRETO LTDA 01923/22 AIP-E-S 000001

EDITAL DE TERMO DE INTERDIÇÃO DE PRODUTO
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

BEDRAN DE CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS S/S 01929/22 TRM-S-B 000003
MARCO AURELIO FERNANDES & CIA LTDA ME 01926/22 TRM-S-L 000002

EDITAL DE RECURSOS DE AUTOS DE PENALIDADE PARCIALMENTE DEFERIDOS
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO

ALEXANDRE RODRIGUES GUERZONI 00451/19 2021000292665 AIP-S-E 000083
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 01411/19 2021000290693 AIP-S-E 000090
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA ME 00384/19 2021000314892 AIP-S-E 000122
E A DA FONSECA & CIA LTDA 01914/19 2021000286656 AIP-S-E 000097
EVERALDO CAIRES 01439/19 2021000307896 AIP-S-E 000096
MP MARCATTO ODONTOLOGIA ME 01908/19 2021000285276 AIP-S-E 000101
SIMONE LEANDRO BINHARDI 01994/19 2021000304775 AIP-S-E 000104

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

DLP CENTRO ESPECIALIZADO EM TERAPIAS 
ESTETICAS EIRELI 01604/20 2021000073937 AIP-S-E 000039

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

ALEXANDRE RODRIGUES 
GUERZONI 00451/19

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

VINTE CENTAVOS)
NRM-S-E 000094

17



  | B5DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quinta-feira, 15 de dezembro de 2022 PUBLICIDADE LEGAL

BANCO DO BRASIL S/A 02104/20
5.036,80 (CINCO MIL E TRINTA 

E SEIS REAIS E OITENTA 
CENTAVOS)

NRM-P-A 000150

CASA DE REPOUSO VIVER 
BEM LTDA 01411/19

1.888,80 (UM MIL, OITOCENTOS 
E OITENTA E OITO REAIS E 

OITENTA CENTAVOS)
NRM-S-E 000091

CASA DE REPOUSO VIVER 
BEM LTDA ME 00384/19

1.888,80 (UM MIL, OITOCENTOS 
E OITENTA E OITO REAIS E 

OITENTA CENTAVOS)
NRM-S-E 000092

DLP CENTRO 
ESPECIALIZADO EM 
TERAPIAS ESTETICAS 
EIRELI

01604/20
1.204,80 (UM MIL, DUZENTOS 
E QUATRO REAIS E OITENTA 

CENTAVOS)
NRM-S-E 000093

E A DA FONSECA & CIA 
LTDA 01914/19

1.888,80 (UM MIL, OITOCENTOS 
E OITENTA E OITO REAIS E 

OITENTA CENTAVOS)
NRM-S-E 000086

EDUARDO F DE P RUVERI 
ME 02101/20 3.148,00 (TRÊS MIL, CENTO E 

QUARENTA E OITO REAIS) NRM-A-S 000236

EVERALDO CAIRES 01439/19
1.259,20 (UM MIL, DUZENTOS 

E CINQUENTA E NOVE REAIS E 
VINTE CENTAVOS)

NRM-S-E 000087

                               
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
LOTEAMENTO BOSQUE DAS LARANJEIRAS – BADY BASSITT 

 
Pela Promessa Particular de Venda e Compra de Lote Urbano e Outras Avenças, celebrado com a firma vendedora 

e desenvolvedora BOSQUE DAS LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARO SPE LTDA., inscrita no CNPJ sob 
nº 13.764.821/0001-46, com sede na avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira, 2000, Loja 01 A 04 Torre A 
Sala B-5, Jardim Tarraf II, em São José do Rio Preto - SP; 

- em 07 de junho de 2018, com FABRICIO HENRIQUE DO CARMO PALOMBO, brasileiro, divorciado, portador da 
cédula de identidade RG nº 27.589.513-0 SSP/SP e CPF nº 260.931.018-86, e IVANETE CARDOSO, brasileira, solteira, 
portadora da cédula de identidade RG nº 34.546.508-8 e CPF nº 178.687.918-29, que residiam na rua Domingos Coelho, 
nº 231, Bairro Jardim Maracanã, na cidade de São José do Rio Preto - SP, CEP 15092-070, se comprometeram a adquirir 
o lote 19, da quadra 08; 

-  
- em 16 de dezembro de 2019, com LEONICIO ENGRACIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de 

identidade RG nº 5.312.258-6 SSP/SP e CPF nº 645.367.778-49, que residia na avenida Romeu Strazzi, nº 1744, 
Apartamento 24, Bairro Jardim Walkíria, na cidade de São José do Rio Preto - SP, CEP 15085-520, se comprometeu a 
adquirir o lote 08 da quadra 11; do loteamento BOSQUE DAS LARANJEIRAS – BADY BASSITT sito em Bady Bassitt-SP, 
objeto do R.13/118.534 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, sendo que todos os 
compromissários retros referidos atualmente se encontram em lugar ignorado. 

 
O preço dos lotes e condições de pagamento a prazo foram perfeitamente estabelecidos no referido contrato. 
 
Ocorre, entretanto, que o(s) notificado(s) não está(ão) cumprindo fielmente o contrato, como é de rigor, encontrando-

se em atraso com a liquidação das seguintes prestações, a saber: 
 
I. FABRICIO HENRIQUE DO CARMO PALOMBO com 16 parcelas do plano de pagamento (11/2021 a 11/2022), 

mais os correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 5ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, 
totalizando um débito de R$ 11.890,51; 

 
II. LEONICIO ENGRACIO DA SILVA, com 18 parcelas do plano de pagamento (08/2021 a 11/2022), mais os 

correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 16.538,84; 

Nestas condições ficam os senhores(as) supramencionados NOTIFICADO(S) de que o não pagamento do débito 
supra, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente edital, acrescido das prestações que se vencerem 
no referido prazo, além dos juros complementares e das despesas desta notificação e respectivo edital, implicará na 
rescisão automática do contrato, nos termos do que dispõe a cláusula 5ª ou 8ª do contrato e o art. 32 da Lei 6.766, de 
19/12/79. 

Na hipótese de não purgação da mora, com a consequente rescisão automática do contrato, ficam desde já 
cientificados os notificados de que deverão entrar em contato com o departamento de contratos, pelo telefone/WhatsApp 
(17) 3354-1500, para verificação e recebimento de eventual valor de restituição parcial de parcelas pagas. 

Bady Bassitt - SP, 30 de novembro de 2022 

 
 

BOSQUE DAS LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO-SPE LTDA. 

D4Sign 4ce6c2e0-ce45-4361-a0e3-31c783c2e7b2 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

G S C MENDES ARTIGOS 
OPTICOS EIRELI 02817/20

3.777,60 (TRÊS MIL, 
SETECENTOS E SETENTA 

E SETE REAIS E SESSENTA 
CENTAVOS)

NRM-P-A 000149

MP MARCATTO 
ODONTOLOGIA ME 01908/19

1.888,80 (UM MIL, OITOCENTOS 
E OITENTA E OITO REAIS E 

OITENTA CENTAVOS)
NRM-S-E 000089

O D CANADA 
CONTABILIDADE EIRELI ME 01846/20

2.518,40 (DOIS MIL, 
QUINHENTOS E DEZOITO 

REAIS E QUARENTA 
CENTAVOS)

NRM-A-S 000237

OTICAS OCASIONAL LTDA 02805/20
12.592,00 (DOZE MIL, 

QUINHENTOS E NOVENTA E 
DOIS REAIS)

NRM-P-A 000151

SIMONE LEANDRO 
BINHARDI 01994/19

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

VINTE CENTAVOS)
NRM-S-E 000088

São José do Rio Preto, 15 de Dezembro de 2022.
Karina Elias de Souza
Gerente da Vigilância Sanitária

                               
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
LOTEAMENTO BOSQUE DOS IPÊS I – GUAPIAÇU 

 
Pela Promessa Particular de Venda e Compra de Lote Urbano e Outras Avenças, celebrado com a firma loteadora 

SPE NUNES FERREIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 18.085.664/0001-66, com 
sede na Rua Moras, 431, Vila Madalena em São Paulo - SP, e com a firma desenvolvedora 1007 BOSQUE DOS IPÊS 1 
GUAPIAÇU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 20.296.194/0001-21, com sede na 
avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira nº 2000, Loja 01 a 04 Torre “A”, Sala D-7 em São Jose Do Rio 
Preto/SP; 

- em 22 de março de 2022, com PRISCILA SILVA SOUSA TEODORO, brasileira, solteira, portadora da cédula de 
identidade RG nº 55.422.640-6 SSP/PB e CPF nº 445.613.688-09, que residia na Rua dos Lírios, nº 547, Jardim São José, 
na cidade de Guapiaçu - SP, CEP 15115-000, se comprometeram a adquirir o lote 27, da quadra F; 

- em 26 de março de 2021, com TIAGO TEODORO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador da cédula de 
identidade RG nº 3.829.739 SSDS/PB e CPF nº 092.242.274-57, que residia na Rua Waldomiro Gallo Dr., nº 459, 20- C.H 
GUAPIAÇU I, na cidade de Guapiaçu - SP, CEP 15110-000, se comprometeram a adquirir o lote 24, da quadra J; 

- em 07 de outubro de 2021, com RAQUEL COSTA DE OLIVEIRA SILVA, brasileira, portadora da cédula de 
identidade RG nº 48.996.038-8 SSP/SP e CPF nº 414.187.388-83, casada sob o regime de comunhão parcial de bens 
com FELIPE FERREIRA DA SILVA, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 46.441.487 SSP/SP e CPF nº 
381.325.278-79, que residiam na Rua Artimedes F. da Silva, nº 166, casa, Portal Bordon 2, na cidade de Sumaré - SP, 
CEP: 13173-472, se comprometeram a adquirir o lote 11, da quadra N; 

- em 11 de fevereiro de 2021, com TAMIRES SILVA ZININHO, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 
49.828.618-6 SSP/SP e CPF nº 414.672.638-77, casada sob o regime de comunhão parcial de bens JOSE IVAN DA 
SILVA, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 65.341.885-1 SSP/SP e CPF n º 316.546.528-22, que residiam 
na Estrada Est B 02 Ch E, nº 02, Etn São João, na cidade de São José do Rio Preto - SP, CEP: 15064-240, se 
comprometeram a adquirir o lote 19 da quadra O; do loteamento BOSQUE DOS IPÊS I - GUAPIAÇU sito em Guapiaçu-
SP, objeto do R.003/174.269 do 1º Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Preto, sendo que todos os 
compromissários retros referidos atualmente se encontram em lugar ignorado. 

O preço dos lotes e condições de pagamento a prazo foram perfeitamente estabelecidos no referido contrato. 
Ocorre, entretanto, que o(s) notificado(s) não está(ão) cumprindo fielmente o contrato, como é de rigor, encontrando-

se em atraso com a liquidação das seguintes prestações, a saber: 
 
I. PRISCILA SILVA SOUSA TEODORO, com 09 parcelas do plano de pagamento (04/2022 a 11/2022), mais os 

correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 5.053,52; 

II. TIAGO TEODORO DOS SANTOS, com 20 parcelas do plano de pagamento (06/2021 a 10/2022), mais os 
correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 11.928,95; 

III. RAQUEL COSTA DE OLIVEIRA SILVA, com 12 parcelas do plano de pagamento (12/2021 a 11/2022), mais os 
correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 8.003,92; 

IV. TAMIRES SILVA ZININHO, com 15 parcelas de plano de pagamento (12/2021 a 11/2022), mais os 
correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 7.905,64; 

Nestas condições ficam os senhores(as) supramencionados NOTIFICADO(S) de que o não pagamento do débito 
supra, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente edital, acrescido das prestações que se vencerem 
no referido prazo, além dos juros complementares e das despesas desta notificação e respectivo edital, implicará na 
rescisão automática do contrato, nos termos do que dispõe a cláusula 8ª do contrato e o art. 32 da Lei 6.766, de 19/12/79. 

Na hipótese de não purgação da mora, com a consequente rescisão automática do contrato, ficam desde já 
cientificados os notificados de que deverão entrar em contato com o departamento de contratos, pelo telefone/WhatsApp 
(17) 3354-1500, para verificação e recebimento de eventual valor de restituição parcial de parcelas pagas. 

Guapiaçu - SP, 30 de novembro de 2022 

SPE NUNES FERREIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. 
1007 BOSQUE DOS IPÊS GUAPIAÇU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
BOSQUE DAS LARANJEIRAS II – BADY BASSITT 

 
Pela Promessa Particular de Venda e Compra de Lote Urbano e Outras Avenças, celebrado com a firma vendedora 

BOSQUE DAS LARANJEIRAS 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA., inscrita no CNPJ nº 17.731.637/0001-
50 e com a desenvolvedora 1004 TBL2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARO SPE LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
18.886.541/0001-24, ambas com sede na avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira, 2000, Loja 01 A 04 Torre 
A, Jardim Tarraf II, em São José do Rio Preto - SP; 

- em 02 de dezembro de 2019, com SEBASTIÃO JOSE RAMOS, brasileiro, portador da cédula de identidade RG 
nº 19.665.443-9 SSP/SP e CPF nº 094.917.308-86, convive em união estável com, MARINA ROSÂNGELA SAUDINO, 
brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 23.359.627-6 SSP/SP e CPF n° 088.025.888-80, que residiam na rua 
Antonio Xavier de Lima, nº 2400, casa frente, Residencial das Palmeiras, na cidade de Bady Bassitt - SP, CEP 15115-000, 
se comprometeram a adquirir o lote 02, da quadra 05; do loteamento BOSQUE DAS LARANJEIRAS II – BADY BASSITT 
sito em Bady Bassitt-SP, objeto do R.006/118.535 do 1º Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Preto, sendo 
que todos os compromissários retros referidos atualmente se encontram em lugar ignorado. 

 
O preço dos lotes e condições de pagamento a prazo foram perfeitamente estabelecidos no referido contrato. 
 
Ocorre, entretanto, que o(s) notificado(s) não está(ão) cumprindo fielmente o contrato, como é de rigor, encontrando-

se em atraso com a liquidação das seguintes prestações, a saber: 
 
I. SEBASTIÃO JOSE RAMOS, com 22 parcelas do plano de pagamento (04/2021 a 11/2022), mais os 

correspondentes acréscimos contratuais (cláusula 8ª e parágrafos), inclusive emolumentos de notificação, totalizando um 
débito de R$ 14.516,89; 

Nestas condições ficam os senhores(as) supramencionados NOTIFICADO(S) de que o não pagamento do débito 
supra, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do presente edital, acrescido das prestações que se vencerem 
no referido prazo, além dos juros complementares e das despesas desta notificação e respectivo edital, implicará na 
rescisão automática do contrato, nos termos do que dispõe a cláusula 8ª do contrato e o art. 32 da Lei 6.766, de 19/12/79. 

Na hipótese de não purgação da mora, com a consequente rescisão automática do contrato, ficam desde já 
cientificados os notificados de que deverão entrar em contato com o departamento de contratos, pelo telefone/WhatsApp 
(17) 3354-1500, para verificação e recebimento de eventual valor de restituição parcial de parcelas pagas. 

Bady Bassitt - SP, 30 de novembro de 2022 

 
1004 TBL2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARO SPE LTDA. 
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RODOBENS PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ Nº 56.540.776/0001-59 - NIRE 35.300.114.949

EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data: 25.11.2022. Horário: 14h30min. Local: Avenida Bady Bassitt, 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, São José do 
Rio Preto/SP. Presença: reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social. Deliberações: a 
aprovação do aporte de capital de até U$$20.000.000,00 que será realizado pela Companhia, por meio de AFAC, na 
sua controlada WV Holding Ltd., até 31/12/2022. Registro JUCESP nº 685.716/22-3, em sessão de 7.12.2022.

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. ULISSES ANTONIO DE OLIVEIRA e APARECIDA DUAR-
TE, sendo ELE filho de ANTONIO FRANCISCO DE OLI-
VEIRA e de MARIA RACORTI DE OLIVEIRA e ELA filha de 
ARLINDO DUARTE e de AURELIANA NEVES DE OLIVEI-
RA DUARTE;

2. ITAMAR BARBOSA DE OLIVEIRA e RUBIA ALVES DA 
SILVA, sendo ELE filho de ANGELICA BARBOSA DE OLI-
VEIRA e ELA filha de DOMINGOS ALVES DA SILVA e de 
MARIA DO CARMO ALVES;; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 14/12/2022

Proclamas 

Fica a senhora RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA CALIXTO, portadora do RG nº 
3858246-SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 139.685.597-11, notificada da 
Rescisão do Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano com Alienação Fiduciária em Garantia firmado em 27 de 
Setembro de 2021, por ocasião da aquisição do Lote 18, da Quadra Z do 
Loteamento denominado Estrela do Oriente, na cidade de Bady 
Bassitt/SP, acaso não haja o pagamento das parcelas e IPTU em aberto, 
no prazo máximo e improrrogável de 15 dias, a contar da data de hoje. 
NATHAISA EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ nº 42.443.094/0001-07 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027319-80.2019.8.26.0576. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo de 
Carvalho Lorga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALESSANDRA RIBEIRO BESSA ME., na pessoa de ALESSANDRA 
RIBEIRO BESSA, CNPJ 22.810.031/0001-40, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de TREVÃO RIO PRETO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA., alegando em síntese: " que é credora do valor de R$ 3.870,26 
(abril/2019), referente as notas fiscais de nºs 31864 - 01/02 e 32812, decorrentes da aquisição de mercadoria." E como a 
ré encontra-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta, e, para que em 03 dias, pague o débito atualizado, apresente embargos em 15 dias , ou reconhecendo o 
débito, no mesmo prazo, comprove o depósito de 30% do valor, inclusive custas e honorários, podendo requerer o restante 
em 6 parcelas com correção monetária e juros de 1% ao mês, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, 
sob pena de penhora de bens. Não sendo embargada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 02 de dezembro de 2022. 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 96/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 142/2022
OBJETO: Contratação de pronto-socorro 24 horas da assistência 
básica de saúde, incluindo: prédio, profissionais, equipamentos e 
materiais de consumo
Data da realização da Sessão Pública: 30/12/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível 
- Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 
117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 14 de dezembro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

Editais

O 2°Bazar Solidário, rea-
lizado pelas influenciadoras 
digitais Natália Toscano e 
Paula Vaccari, no último 
domingo, em prol do Hos-
pital da Criança e Materni-
dade (HCM) arrecadou R$ 
86.916,92. Esta quantia irá 
compor o investimento neces-

Bazar Solidário das influenciadoras Natália Toscano 
e Paula Vaccari arrecada R$ 86,9 mil para o HCM

sário da instituição para com-
prar um ventilador pulmonar, 
um elevador de transporte 
com balança, uma cama com 
balança para transporte e um 
ventilador oxymag.

O diretor administrativo 
do HCM, Dr. Antonio Soares 
Souza, destaca a iniciativa 
e fala sobre a parceria com 
as influenciadoras. “Somos 
muito gratos à Natália e Paula, 
assim como todas as pessoas 
e entidades que atuam em 
benefício do HCM e, con-
sequentemente, das nossas 
crianças e gestantes”, afirmou. 
O balanço da parceria com o 
Hospital da Criança e Mater-
nidade foi comemorado tam-
bém pelas influenciadoras. 

“Foi contagiante ver a alegria 
de todos durante o evento. 
Quando vi a fila de pessoas 
aguardando a abertura do 
bazar, só agradeci a Deus. 
Foi uma energia tão grande, 
não tenho palavras. Agradeço 
ao carinho de cada um e esta 
parceria maravilhosa com o 
HCM”, disse Natália Toscano. 
“Sabemos o quão importante é 
o HCM, por isso organizamos 
mais uma edição do bazar 
com todo amor e carinho. É 
sempre uma alegria para nós 
poder contribuir na aquisição 
de equipamentos e cuidar do 
bem-estar das crianças”, afir-
mou Paula Vaccari.

O Hospital da Criança e 
Maternidade é uma das maio-

res instituições pediátricas e 
de atendimento às gestantes 
do Estado. O HCM destaca-se 
nacionalmente por ter um dos 
mais conceituados serviços 
de cardiologia e cirurgia car-
diovascular pediátrica, o Cen-
tro do Coração da Criança 
(CardioPedBrasil). 

Oferecer medicina de alta 
complexidade com qualida-
de e resolutividade é, por-
tanto, é a tônica do HCM, a 
exemplo do seu “irmão mais 
velho”, o Hospital de Base. 
O hospital é referência tam-
bém em parto humaniza-
do, gestação de alto risco, 
neonatologia, oncologia e 
neurocirurgia pediátricas e, 
desde 2019, em transplante 

de medula óssea em crianças. 
Instituições de saúde de todo 
o país encaminham bebês e 
crianças com cardiopatias 
congênitas para serem ope-
radas e internadas no HCM. 
Nos 20 anos em que o Ser-
viço existe, foram realizadas 
mais de 5.400 cirurgias e 12 
transplantes cardíacos pedi-
átricos. A qualidade e a infra-
estrutura levaram uma das 
maiores e mais respeitadas 
organizações não-governa-
mentais (ONGs) do mundo, 
a Children’s HeartLink, a ter 
uma parceria com o HCM des-
de 2009 através da qual o 
hospital rio-pretense troca 
conhecimento e experiência 
com algumas das maiores 

instituições de saúde dos Es-
tados Unidos e outras nações. 
A equipe neurocirúrgica do 
Hospital da Criança e Mater-
nidade trata todos os tipos 
de desordens neurológicas, 
incluindo as mais raras e 
complexas. Seus profissio-
nais trabalham em conjunto 
com a equipe de neurologia 
clínica e com um suporte 
tecnológico avançado, com 
aparelhos sofisticados que 
criam condições seguras para 
as neurocirurgias.  O HCM 
tem capacidade para tratar 
condições neurológicas infan-
tis em todas as fases de vida 
das crianças, desde aqueles 
recém-nascidos de extremo 
baixo peso até adolescentes.

“Sabemos o quão impor-
tante é o HCM, por isso 
organizamos mais uma 
edição do bazar com 
todo amor e carinho”, 
afirmou Paula Vaccari.
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Guilherme Biro, novo reforço

A França fez valer a sua 
condição de favorita e der-
rotou o Marrocos por 2 a 0 
para alcançar a final da Copa 
do Catar. Após triunfar, na 
tarde desta quarta-feira (14) 
no Estádio Al Bayt, a seleção 
francesa concentra suas aten-

ções na equipe da Argentina, 
sua adversária na grande 
decisão do próximo domingo 
(18), oportunidade na qual 
será proclamado um novo 
tricampeão do Mundial de 
seleções da Fifa.

Na semifinal desta quarta, 
o futebol colocou frente a 
frente um duelo que mistura 
esporte com história contem-

porânea: a França contra uma 
de suas ex-colônias. Entre 
1906 e 1956, o território mar-
roquino foi um protetorado 
francês. A tribuna de honra 
do Estádio Al Bayt contou 
com a presença do presiden-
te Emmanuel Macron, que, 
antes de a bola rolar, pediu 
formalmente “desculpas pela 
ocupação francesa em vários 

países da África ao longo sé-
culo XX”.

Dentro de campo os mar-
roquinos tinham dois jogado-
res que oficialmente nasceram 
na França, mas que preferi-
ram defender a camisa verme-
lha e honrar a origem de seus 
pais: Romain Saïss (zagueiro) 
e Sofiane Boufal (meia).

Com 4 minutos de jogo, 

Théo Hernández pegou o re-
bote de uma bola ricocheteada 
na defesa e, de voleio, calou o 
estádio Al Bayt. Era o primeiro 
gol da França, que saiu mais 
rápido do que a imensa torci-
da esperava (cerca de 95% dos 
torcedores presentes apoia-
vam os marroquinos). Aos 
10 minutos surgiu a chance 
do empate. Ounahi, meia do 

Angers (França), arriscou de 
fora da área buscando o canto 
do goleiro francês Lloris, que 
espalmou.

Precisando se abrir para 
ir ao ataque, o Marrocos deu 
espaço na defesa e, aos 16 mi-
nutos, Giroud foi lançado na 
frente, ajeitou e bateu firme, 
mas a trave salvou o goleiro 
Bounou.

Agência BRASIL

França bate Marrocos e vai enfrentar 
a Argentina na final da Copa do Catar

COPA DO MUNDO

Grêmio Novorizontino recebe a 
visita de Nelsinho Baptista

O Grêmio Novorizontino 
recebeu uma visita especial. O 
treinador Nelsinho Baptista, 
pai de Eduardo Baptista, co-
mandante do Tigre do Vale no 
Paulistão A2 e Brasileirão Sé-
rie B de 2023, esteve na cidade 
para ver o filho e rever amigos 
que fez quando teve papel im-
portante no futebol da cidade 
de Novo Horizonte. Nelsinho 
comandou o extinto Grêmio 
Esportivo Novorizontino na 
marcante ‘Final Caipira’ do 
Paulista de 1990, diante do 
Bragantino. O GEN encerrou 
suas atividades em 1998.

Nelsinho esteve no Está-
dio Jorge Ismael de Biasi e 
foi recebido pelo presidente 
Genilson da Rocha Santos. 
“Um momento ímpar para 
o clube, singular. Futebol é 
mágico e te dá a oportunidade 
de ter momentos como esse, 
que traz nostalgia do que foi 
vivido na cidade e nos traz a 
importância das amizades, do 
carinho que se dá e recebe. O 
Nelsinho é uma prova disso, 
de tudo aquilo que construiu 

não perdeu o amor, o carinho 
e a essência do que foi aquele 
clube na vida dele e da repre-
sentatividade dele no futebol 
na cidade”, disse Genilson.

Nelsinho Baptista trabalha 
desde 2018 no Kashiwa Rey-
sol, do Japão, único técnico 
brasileiro em atividade na 
terra do sol nascente. Aliás, é o 
brasileiro com mais tempora-
das no Japão, vai para 17ª em 

Nelsinho Baptista 
foi treinador da final 
caipira do Paulista
na década de 90 
contra o Bragantino 
e surgiu como
técnico

2023. Depois que se projetou 
no futebol nacional em Novo 
Horizonte, Nelsinho dirigiu o 
Corinthians na conquista do 
Brasileirão de 1990, o primeiro 
título nacional corintiano, e 
foi bicampeão em 93, com o 
Palmeiras. Também coman-
dou clubes como São Paulo, 
Flamengo, Internacional, Cru-
zeiro, Sport, Goiás, Guarani, 
entre outros.

FUTEBOL LEÃO

Mirassol anuncia
contratação do lateral

O Mirassol anunciou mais 
um reforço nesta quarta-feira 
(15) para a temporada de 2023. 
Trata-se do lateral esquerdo 
Guilherme Biro, 22 anos. Re-
velado pelo Coritiba, o atleta 
atuou pelo clube paranaense 
em 14 partidas do Brasileirão 
do ano passado. Ele chega com 
o contrato até o fim do ano e 
disputará o Paulistão e a Série 

B do Campeonato Brasileiro.
“É uma oportunidade 

nova, um ciclo novo e vamos 
em busca dos nosso resulta-
dos. A torcida pode esperar 
muita raça, muita vontade e 
sempre buscar os resultados 
para dar alegria para o nosso 
torcedor”, afirmou o atleta.

O Leão segue treinando 
em ritmo de pré-temporada. 
A estreia no Paulistão será 
no dia 15 de janeiro contra o 
Santos na Vila Belmiro.

Nelsinho Baptista foi treinador do time na década de 90
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Pedro Zacchi

Nesta sexta-feira, 16 de de-
zembro, a Companhia de Arte 
e Dança Micheli França de 
Rio Preto fará uma apresen-
tação no teatro Paulo Moura. 
 
A escola se destaca na arte 
da dança e manifestações 
culturais acolhendo mino-
rias desde 2013. Segundo a 
gestora do espaço, Michele 
França, a companhia realiza 
o festival de dança forma anu-
al, com teatro e pole dance. 
Com cerca de 100 alunos, Mi-
cheli acredita que é necessário 
levar cultura a toda população 
e, principalmente tornando a 
arte mais acessível a todos 
os públicos. “Nossa bandeira 
é receber a todos, quebran-
do barreiras, independente 
de deficiência, gênero, classe 
social ou religião. Em nossa 
escola todos são bem recebi-
dos e encorajados”, destaca. 
 
Ela diz que neste ano a escola 
irá resgatar o tema “Memó-

Cia de Arte e Dança apresenta número 
inclusivo no Teatro Paulo Moura
Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

rias”, relembrando artistas e 
músicas que fizeram muito 
sucesso marcando gerações. 

Outra novidade que faz par-
te do evento é que, parte 
do valor dos ingressos será 
para comprar ração e, as-
sim, colaborar com a Fau-
na Protetora dos Animais. 
O evento tem uma taxa de 

R$ 45. De acordo com a di-
retora da escola, o valor é 
fundamental para cobrir os 
custos de aluguel do espaço, 
sonoplastia, fotografia, filma-
gem, bombeiros, ecad, trans-
porte e figurinos. “Caso não 
conseguirmos vender todos 
os ingressos, doaremos par-
te a instituições”, ressalta. 
A responsável pela escola faz 

um convite a todos que quei-
ram vivenciar uma noite ines-
quecível. “O evento vai ser lin-
do com direito a teatro, pole 
dance e músicas que marca-
ram época. Venha se emocio-
nar com a gente e, ainda nos 
ajudar a garantir uma ração 
de boa qualidade aos gatinhos 
e cachorrinhos da nossa cida-
de”, convida.

Cia Arte e Dança faz apresentação no Paulo Moura

Divulgação

ESCOLAS 

Última festa de Natal vai 
ao bairro Maria Lúcia

A última entrega de kits 
natalinos da Campanha Pre-
sentes de Coração para Co-
ração, nesta quarta-feira, 14, 
foi marcada pela espontanei-
dade e muito amor. Alguns 
pequeninos demonstraram 
curiosidade sobre a figura do 
Papai Noel, enquanto outros 
o abraçavam e alisavam sua 
barba. É a primeira vez que 
a escola municipal Osvaldo 
Carvalho, do Jardim Maria Lú-
cia, recebe a equipe do Fundo 
Social de Solidariedade, que 
promove a campanha desde 
2001, no primeiro ano do pri-
meiro governo Edinho Araújo. 
 
A escola municipal preparou 
um vídeo de apresentação 
das crianças contando o que 
o Natal representa para elas. 

Apesar de ter 34 anos de ativi-
dades (foi fundada em 1988), 
é a primeira vez que a unidade 
participa da Campanha de 
Natal. A diretora é Alessandra 
Aline Laguna, a coordena-
dora pedagógica é Gislaine 
Teixeira e a supervisora pe-
dagógica, Mirian Pedrini. 
 
Foram padrinhos desta etapa 
as secretarias de Assistência 
Social (representada pelas 
servidoras Fernanda Magossi, 
Daniele Santos e Glauciane 
Fonseca) e de Agricultura 
(por Claudineia Romanzini), 
providenciando os brinque-
dos, livros e bombons que 
preenchiam os kits. Além do 
Papai Noel, comandaram a 
entrega o prefeito Edinho, a 
primeira-dama Maria Elza 
e a secretária de Educação, 
Fabiana Zanquetta.
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