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ELEIÇÕES 2022

Três deputados de Rio Preto 
são diplomados pela Justiça 

Os deputados estaduais 
Itamar Borges (MDB) e 
Valdomiro Lopes (PSB) e 
o federal Luiz Carlos Motta 
(PL), que têm domicílio elei-

toral em Rio Preto, foram 
diplomados na manhã desta 
segunda-feira (19) às 11h 
em cerimônia do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE), na 

Sala São Paulo, na Capital. 
Está é a 20ª legislatura da 
Assembleia Paulista. A di-
plomação é o ato pelo qual a 
Justiça Eleitoral atesta que a 

A posse está marcada para o dia 1º de fe-
vereiro Em São Paulo e Brasília. Motta e 
Itamar continuam o mandato anterior; 
Valdomiro Lopes volta após ser prefeito 

TJ suspende 
licença 
maternidade 
de 6 meses a 
servidoras 
de Rio Preto

LIMINAR

POLÍTICA Pág.3

DESTRUIÇÃO

Rescaldo da 
chuva deve 
continuar 
até sexta
Uma equipe força-tarefa da 
Secretaria dos Serviços Ge-
rais de Rio Preto percorreu 
os bairros mais atingidos 
pelas chuvas no domingo 
e recolheram 6 árvores 
de grande porte, muitas 
pequenas, lixo e lavaram 
ruas que foram tomadas 
pela lama. Os trabalhos de 
remoção da sujeira e lama  
devem continuar até sexta-
-feira, estima a secretaria
   CIDADES  Pág.5

Chuva deixa rastro de destruição em Rio Preto no fim de sermana

A transferência da Floresta do Noroeste Paulista feita pelo 
governador Rodrigo Garcia (PSDB) foi uma espécie de ato 
simbólico. A Floresta Estadual do Noroeste Paulista é da 
Fundação Florestal, cujo diretor local é Alírio Fábio, mais 
quem cuida é a Prefeitura de Rio Preto, com a Secretaria 
do Meio Ambiente e um Comitê criado para evitar novos 
sinistros. POLÍTICA Pág.3

COM SHOPPINGS

Procon 
discute regras 
para troca de 
produtos

A diretoria do Procon de 
Rio Preto se reuniu, na 
tarde desta segunda-feira, 
19, com representantes dos 
shoppings Praça e Cidade 
Norte. No encontro, foi 
apresentada aos visitantes 
uma minuta de convenção 
coletiva para política de 
trocas não obrigatórias. Os 
cinco shoppings de Rio Pre-
to foram convidados para o 
encontro.  CIDADES  Pág.5

Prefeitura anuncia tradicional festa de fim de ano na represa

DIA 31

Ano Novo na 
represa terá 
dez minutos de 
fogos sem ruído
Prefeitura confirmou a tra-
dicional festa da virada e 
espera 30 mil pessoas.
 CIDADES  Pág.5

JUSTIÇA

Após denuncia 
do MP, caso de 
latrocínio fica 
sob segredo
O MP denunciou quatro 
pelo latrocínio do motorista 
Evandro Marques da Silva. 
   CIDADES  Pág.4

candidata ou o candidato foi 
efetivamente eleita ou eleito 
pelo povo e, por isso, está 
apta ou apto a tomar posse 
no cargo. POLÍTICA  Pág.3

Caças suecos 
chegam à FAB
A Força Aérea Brasileira 
(FAB) realizou nesta segun-
da-feira (19/12), na Base Aé-
rea de Anápolis (BAAN), uma 
cerimônia que marca o início 
das atividades operacionais 
dos caças F-39 Gripen.
       CIDADES Pág.5

ANTIGO IPA

Estado transfere 
floresta, mas 
Rio Preto já cuida 
dela desde 2019

Itamar Borges foi reeleito e diplomado ontem para novo mandato Valdomiro Lopes volta à Assembleia após passar pela prefeitura

Divulgação SMCS

Divulgação

Divulgação Alesp Divulgação Alesp

Divulgação Gabriel Benevides

Divulgação SMCS
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Maria de Fátima da Silva Dias Sou-
za, natural de Rio Preto, falecida aos 
67 anos de idade. Era casada com 
o Sr Alberto Soares Souza. Deixa 
os filhos: Bárbara Dias Soares de 
Souza, Alberto Soares Souza Junior, 
Paula Dias Soares de Souza Pelarin 
da Silva. O sepultamento será nes-
ta segunda-feira (19) às 16h, saindo 
seu féretro para o Cemitério Parque 
Jardim da Paz.

FALECIMENTOS E MISSAS

O setor de jogos eletrônicos 
vêm ganhando espaço entre 
consumidores do mundo todo, 
e o fator principal é a popula-
rização dos aparelhos celulares 
na vida das pessoas de diversas 
gerações. Atualmente, é difícil 
identificar pessoas que não 
possuam presença online em 
aplicativos. O consumo de 
aplicativos para celulares vem 
influenciando a sociedade, 
indo desde os hábitos de consu-
mo até o momento de lazer, no 
qual observamos um aumento 
vertiginoso da prática de games 
para celulares. 

Segundo a primeira Pesqui-
sa Nacional da Indústria de Ga-
mes, realizada pela Associação 
Brasileira dos Desenvolvedores 
de Jogos Digitais (Abragames) 
em parceria com a Agência 
Brasileira de Promoção de 
Exportação e Investimentos 
(ApexBrasil), o Brasil saltou 
de 375 estúdios com desenvol-
vimento de jogos para 1009 
empresas nos últimos anos. Já 
um outro relatório realizado 
por Brazil Games, ApexBrazil 
e Abragames, aponta que o 
mercado de mobile games 
movimentou US$2,3 bilhões 
no ano passado.

Tendo um cenário sólido 
de consolidação do mercado 
de games no País, é importan-
te entendermos quais são os 
perfis geracionais que estão 
atrelados ao consumo dos 
jogadores. As empresas que 
estiverem em busca do público 
que joga, devem estar atentas 
à questão geracional para di-
recionar os seus investimentos 
de publicidade digital e ações 
personalizadas nos jogos. 

De acordo com o levanta-

ARTIGO 

Por que as empresas devem 
estar atentas aos perfis 
geracionais dos gamers?
Leila Guimarães

Paiva Netto

As empresas que estiverem em 
busca do público que joga, devem 
estar atentas à questão geracional 
para direcionar os seus investimen-
tos de publicidade digital e ações 
personalizadas nos jogos. 
mento da Newzoo, plataforma 
de dados sobre o setor de 
games, a geração Z (nascidos 
entre 1995 e 2010) dedica 25% 
do seu tempo livre à prática de 
jogos, enquanto a geração de 
Baby Boomers (1945 e 1964) 
dedica 10% e, destes, cerca 
de 92% jogam para relaxar. 
Outro dado interessante é que 
67% da geração Millenials 
(1981 a 1995) assiste a outros 
conteúdos atrelados aos jogos, 
número superior ao da geração 
X (1965 a 1981), que correspon-
de a 51%. 

Como era de se esperar, as 
gerações Z e a dos Millennials 
são as que passam o maior 
tempo de lazer jogando algum 
tipo de jogo, em detrimento 
a outras opções de entreteni-
mento. O celular continua sen-
do unanimidade em todas as 
gerações ao ser o mais utilizado 
para jogar. Ainda, 40% da ge-
ração Z e 37% dos Millennials 
afirmam estar engajados com 
jogos ao falar sobre o assunto 
em comunidades online, sites, 
blogs e até ouvindo podcasts.

Com isso, observamos que 
os perfis geracionais mais 
novos e avançados estão em 
evidência. Logo, não vincular 
marcas que buscam este pú-
blico em publicidade de games 
mobile, pode ser um grande 
erro de planejamento estraté-
gico. A audiência das gerações 
Z e Millenials estão nos games 

e não necessariamente apro-
veita o tempo livre nos meios 
de comunicação mais comuns 
como a televisão.

Além do aspecto geracio-
nal para atuar em diferentes 
campos do mercado de mobile 
games, também é importante 
traçar as estratégias que não 
apenas marquem presença no 
meio, mas ampliem a conversa 
com o público-alvo, visando 
maior assertividade no alcance. 
É necessário gerar interesse de 
pesquisa sobre a marca ou o 
produto da ação. 

É como dizemos dentro do 
marketing: quem não é vis-
to, não é lembrado. Por isso, 
nunca foi tão importante para 
as marcas estarem atentas à 
construção de estratégias de 
campanha que contemplem 
os mobile games e estejam 
personalizadas para a conversa 
com diferentes gerações nesse 
espaço. As pessoas só se en-
gajam quando se identificam 
com a mensagem que recebem. 
Assim, empresas que desejam 
oferecer seus produtos e ser-
viços para diferentes perfis 
de consumidores, precisam 
se adequar aos novos espaços 
onde essas pessoas estão e, 
também, aprender a falar com 
eles.

*Leila Guimarães é cou-
ntry manager da Adsmovil 
Brasil
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No terceiro milênio, 
que tem... mil anos, um 
dia todos haverão de com-
preender que espiritua-
lizar as criaturas, conse-
quentemente elevando 
sua condição moral, é a 
única forma de alcançar o 
progresso — que não seja o 
da destruição — para todo 
o planeta. Esse desenvolvi-
mento que tem por deus a 
ganância, de início, atinge 
os pequeninos, dos quais 
nos falava Jesus: “Dei-
xai-os vir a mim, porque 
deles é o Reino dos Céus” 
(Evangelho, segundo Ma-
teus, 19:14). Ao lado dos 
idosos, os que vivem a 
infância são os primeiros 
a ser prejudicados pelas 
enfermidades provocadas 
pela adulteração do meio 
ambiente, não apenas nos 
países em desenvolvimen-
to. Já dizia o genial cien-
tista judeu-alemão Albert 
Einstein (1879-1955): “A 
palavra progresso não fará 
sentido enquanto houver 
crianças infelizes”. E quan-
tas estão por aí, meu caro 
Albert, a começar pelas 
que vivem nos grandes 
centros urbanos, respiran-
do com dificuldade?... Será 
que os governos realmente 
andam governando para os 
seus povos?

Que é “progresso de 
destruição”? É o que, por 
exemplo, promove a polui-
ção assassina, o aumento 
do efeito estufa e a ferida 
na camada de ozônio, cuja 
tarefa é defender a vida 
na Terra, incluída a dos 
próprios promotores de 
tantos males... “Impulsio-
nados” pela ambição de 
ganhar a qualquer preço, 
não percebem que põem 
em perigo a si mesmos, 
à pátria e à família. Não 
foi sem motivo que Jesus 
proferiu um famoso dis-
curso que ficou conhecido 
como “O Sermão Profé-
tico”, do qual se destaca 
“A Grande Tribulação”. 
A respeito desse tema, 
Ele diz que, “se Deus não 
abreviasse aqueles dias, 
nem os escolhidos (aque-
les que assim se tornam 
por suas próprias obras) 
se salvariam”. E mais: o 
Cristo advertiu que “igual 
(tribulação) nunca houve, 
desde a criação da Terra, 
nem jamais se repetirá”... 
E isso é lá brincadeira?!

*José de Paiva Netto 
― Jornalista, radialis-
ta e escritor.

paivanetto@lbv.
org.br — www.boa-
vontade.com

Forma para alcançar 
o progresso

Deputado Itamar Borges, durante a cerimônia de di-
plomação na manhã pelo Tribunal Regional Eleitoral

“

“          Recebo com uma felicidade 
enorme, mas também com o sen-
timento de que nossa responsabi-
lidade aumentou diante do resul-
tado das urnas. É difícil descrever 
a alegria com os 183.480 votos que 
recebemos em outubro, mais que 
o dobro da votação de 2018, e que 
nos fizeram o deputado estadual 
mais votado da região e dos que 
têm base no Interior do Estado, 
além de quintuplicar a votação em 
Rio Preto

A emoção e a paixão no direito
Até aonde esses senti-

mentos humanos podem 
influenciar no nosso orde-
namento jurídico?

As duas são consequên-
cias da psique humana, A 
emoção dá e passa; a paixão 
permanece, alimentando-se 
de si própria. Mas a paixão 
é como o borralho que, a 
um sopro mais forte, pode 
chamejar de novo, voltando 
a ser fogo crepitante, retor-
nando a ser estado emocio-
nal agudo. (Nelson Hungria)

Portanto, a diferença 
entre a emoção e a paixão 
repousa, fundamentalmen-
te, na duração. Aquela é 
um sentimento transitório, 
enquanto a paixão é du-
radoura, uma emoção em 
câmera lenta.

E tanto uma como outra 
fazem com que o ser huma-
no, pratique atos em que em 
estado normal não os faria. 
Aliás costumo dizer que, o 
ser humano apenas comete 
erros quando está emocio-
nalmente abalado, erros 
em que jamais cometeria 
se não estivesse assim Ou 
seja, tanto uma como outra, 
não excluem o agente de sua 
responsabilidade pelo ato 
ilícito.

Mas até aonde isto pode 
isentar alguém na prática de 
algum ato ilícito?

O Código Penal dispõe, 
em seu art. 28, I, que a emo-
ção ou a paixão não excluem 
a imputabilidade penal.  
Emoção e paixão são pertur-
bações do ser humano.

Podem em alguns casos, 
porém até atenuar as conse-
quências, mas nunca excluir 
responsabilidade, somente 
no casos da emoção e não 
da paixão.

Nesse sentido,  bem 
aponta o artigo 65, III, a do 
Código Penal:

São circunstâncias que 
sempre atenuam a pena: ter 
o agente: cometido o crime 
sob coação a que podia re-
sistir, ou em cumprimento 

de ordem de autoridade su-
perior, ou sob a influência de 
violenta emoção, provocada 
por ato injusto da vítima.

Assim, a emoção desde 
que violenta e motivada por 
ato injusto da vítima consti-
tui atenuante em qualquer 
delito compatível, influindo 
positivamente para a situa-
ção do réu na aplicação da 
pena.

Contudo, vale mencionar 
que domínio de violenta 
emoção nos delitos de ho-
micídio ou lesão corporal 
constituem causa especial de 
redução da penal e não mera 
atenuante.

Art. 121. Matar alguém:
§ 1º Se o agente comete o 

crime impelido por motivo 
de relevante valor social ou 
moral, ou sob o domínio de 
violenta emoção, logo em 
seguida a injusta provoca-
ção da vítima, o juiz pode 
reduzir a pena de um sexto 
a um terço.

Art. 129. Ofender a inte-
gridade corporal ou a saúde 
de outrem:

§ 4º Se o agente comete 
o crime impelido por motivo 
de relevante valor social ou 
moral ou sob o domínio de 
violenta emoção, logo em 
seguida a injusta provoca-
ção da vítima, o juiz pode 
reduzir a pena de um sexto 
a um terço.

De tal modo que, não 
podemos desprezar o estado 
emocional do agente quando 
pratica o ato ilícito. Enfim 
o certo seria controlarmos 
nossas emoções e paixões, 
para se evitar as práticas de 
delitos.

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

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

LEIS & DIREITO

CARLOS
SERENO
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Política STF autoriza gastança
Por decisão do ministro Gilmar 
Mendes do STF, os recursos do Bolsa 
Família poderão ficar fora do teto

Este ano
A previsão do mercado financeiro para 
o IPCA, considerada a inflação oficial 
do país, caiu de 5,79% para 5,76% 

Valdomiro  e Itamar estaduais e Motta 
federal são diplomados deputados

DEPUTADOS DE RIO PRETO

Motta e Itamar continu-
am o mandato anterior; 
Valdomiro Lopes volta 
após ser prefeito

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Os deputados estaduais 
Itamar Borges (MDB) e Val-
domiro Lopes (PSB) e o fe-
deral Luiz Carlos Motta (PL), 
que têm domicílio eleitoral em 
Rio Preto, foram diplomados 
na manhã desta segunda-feira 
(19) às 11h em cerimônia do 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE), na Sala São Paulo, na 
Capital. Está é a 20ª legisla-
tura da Assembleia Paulista. 

Foram diplomados 94 de-
putadas e deputados estadu-
ais, 69 deputadas e deputados 
federais, o senador Marcos 
Pontes (Republicanos) e seus 
dois suplentes, o governador 
eleito Tarcísio de Freitas e seu 
vice, Felício Ramuth. Entre os 
federais, Luiz Carlos Motta 
(PL), Valdomiro Lopes, (PSB, 
e Itamar Borges (MDB), todos 
de Rio Preto. 

A diplomação é o ato pelo 
qual a Justiça Eleitoral atesta 
que a candidata ou o candi-
dato foi efetivamente eleita 

ou eleito pelo povo e, por isso, 
está apta ou apto a tomar posse 
no cargo. A entrega do diploma 
acontece após o término do 
pleito, a apuração dos votos 
e o vencimento dos prazos de 
questionamento e de processa-
mento do resultado da votação. 

O documento é indispensá-
vel para que os eleitos tomem 
posse em 2023. 

         Itamar 

“Recebo com uma felicida-
de enorme, mas também com 
o sentimento de que nossa 
responsabilidade aumentou 
diante do resultado das urnas. 
É difícil descrever a alegria 
com os 183.480 votos que 
recebemos em outubro, mais 
que o dobro da votação de 
2018, e que nos fizeram o de-
putado estadual mais votado 
da região e dos que têm base 
no Interior do Estado, além de 

quintuplicar a votação em Rio 
Preto. Posições que despertam 
imensa gratidão e carinho 
pelos eleitores que aprovaram 
nosso trabalho e nos confiaram 
novo mandato.” 

            Motta 
“Estou muito feliz de parti-

cipar de mais uma diplomação. 
Este é um momento muito im-
portante para a democracia do 
nosso país. Iremos trabalhar 

muito para levar aos muni-
cípios do nosso Estado, mais 
qualidade de vida para toda 
a nossa população. Agradeço 
aos eleitores que confiaram o 
seu voto em mim, para mais 
um mandato”, afirmou o de-
putado após a cerimônia de 
diplomação. 

A posse dos deputados fe-
derais e estaduais está marca-
da para o dia 1º de fevereiro de 
2023. Em São Paulo e Brasília.

TRE diploma Valdomiro Lopes e Itamar Borges estaduais e Motta, federal, por Rio Preto

A posse dos de-
putados federais 
e estaduais está 
marcada para o dia 
1º de fevereiro de 
2023. Em São Paulo 
e Brasília.

As comemorações de 
Natal para as crianças 
de Engenheiro Schmitt 
começaram mais cedo. 
No domingo, dia 18/12, a 
praça Santa Apolônia rece-
beu mais de 700 crianças 
que se divertiram durante 
todo o período da manhã 
em brincadeiras na cama 
elástica, futebol de sabão, 
tobogã inflável e passeios 
na carreta Evolution. 

A subprefeitura do dis-
trito organizou por mais 
um ano o tradicional even-
to que ainda ofereceu pi-
poca, algodão-doce, refri-
gerante e cachorro-quente 
para todas as famílias pre-
sentes. Por volta de 11 ho-
ras aconteceu a chegada do 
Papai Noel, que distribuiu 
balas e bolas para todas as 
crianças. 

O prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo, partici-
pou da festa junto com o 
subprefeito de Engenheiro 
Schmitt, Jeferson Maras-
calqui, e o vereador Paulo 
Pauléra. “Enfim estamos 
vendo nossas crianças 
brincando livres depois de 
dois anos de pandemia. É 
uma alegria poder partici-
par de uma festa grandiosa 
como esta, com as famílias 
reunidas”, disse o prefeito

LIMINAR

TJ suspende licença maternidade de 
6 meses para servidoras de Rio Preto

O Órgão Especial do Tri-
bunal de Justiça do estado 
de São Paulo (TJ) concedeu 
liminar e suspendeu os efeitos 
da Lei que estende a licen-
ça maternidade de 4 para 6 
meses às servidoras públicas 
municipais de Rio Preto. A 
Lei é do vereador Renato Pupo 
(PSDB). A liminar foi concedi-
da pelo desembargador Tasso 
Duarte Melo. 

A Procuradoria Geral do 
Município (PGM) sustentou 
a tese que os princípios cons-
titucionais foram violados. O 
argumento é que a matéria 
é de iniciativa reservada do 
prefeito, que a lei não respei-
tou os limites constitucionais 
ou previu as receitas e houve 

violação ao princípio da sepa-
ração de Poderes. 

O desembargador concor-
da com a tese da PGM de Rio 
Preto. “No caso dos autos 
há exaustiva fundamentação 
sobre a inconstitucionalidade 
da lei”, diz. E que é certo que a 
suspensão liminar se constitui 
como forma de efetiva tutela 
do princípio da separação de 
poderes. 

O desembargador escreve 
que “não pode a Lei Municipal 
aventada dispor sobre a pror-
rogação da licença maternida-
de dos servidores municipais, 
sob pena de invadir esfera 
de competência privativa do 
Chefe do Executivo Estadual”. 
Essa é uma citação que o de-
sembargador az se referindo a 
outra ação com o mesmo teor 
que já foi julgada pelo TJ.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

ÁREA ANTIGO IPA

Estado transfere 
Floresta mas Rio Preto 
já cuida desde 2019

A transferência da Floresta 
do Noroeste Paulista feita pelo 
governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) foi uma espécie de ato 
simbólico. Embora ela seja 
uma Unidade de Conservação 
(UC) da Fundação do Insti-
tuto Florestal, após os gran-
des incêndios e intervenções 
urbanísticas equivocadas, foi 
assinado um Termo de Com-
promisso de Recuperação 
Ambiental entre a Prefeitura 
de Rio Preto e a Companhia 
Ambiental do Estado (Cetesb). 

Portanto, a Floresta Es-
tadual do Noroeste Paulista 
é da Fundação Florestal, do 
governo estadual, cujo diretor 
local é Alírio Fábio, mais quem 
cuida é a Prefeitura de Rio Pre-
to, com a Secretaria do Meio 
Ambiente e um Comitê criado 
para evitar novos sinistros. 
Os dois incêndios, ocorridos 
em setembro e outubro de 
2020, provocaram a perda de 
85 mil das mudas plantadas. 
Em fevereiro de 2021, foi 
concluída uma nova etapa de 
plantio para repor todas mu-
das perdidas, a partir de uma 
doação da iniciativa privada. 

O Termo assinado com 
a Cetesb foi necessário por-
que prefeitos anteriores a 

Da REPORTAGEM
2016 fizeram intervenções 
que não podiam ser fei-
tas, segundo a legislação. 
Em maio de 2019, começou 
o plantio de 106.408 árvores 
de diversas espécies em parte 
da área da floresta (63,844 
hectares), com investimen-
to inicial de R$ 1,8 milhão, 
que contemplou também os 
serviços de manutenção das 
mudas, como irrigação, ro-
çada, coroamento, combate a 
formigas, dentre outras ações. 
A área da Floresta Estadual do 
Noroeste Paulista, localizada 
entre os municípios de Rio 
Preto e Mirassol, representa 
uma parte do que restou da 
Mata Atlântica original que 
cobria grande parte do terri-
tório do Estado de São Paulo. 

Atualmente, existe uma 
empresa contratada pela Se-
cretaria do Meio Ambiente e 
Urbanismo para dar manuten-
ção na área do plantio e, em 
2022, a partir desse trabalho 
encabeçado pela Prefeitura 
de Rio Preto, não foram re-
gistrados incêndios na área. 
A meta é reflorestar por com-
pleto os 63,844 hectares A 
área reflorestada encontra-se 
em estágio inicial de desen-
volvimento, no qual as mudas 
ainda buscam fechar as copas 
para sombrear a área, confor-
me foto em arquivo anexado. 

Lei é de autoria do vereador Renato Pupo (PSDB)

STF torna orçamento secreto inconstitucional

Crianças 
lotam praça 
para festa 
de Natal

Por 6 votos a 5, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) con-
siderou inconstitucionais as 
emendas de relator do Or-
çamento, as chamadas RP9, 
mais conhecidas por orçamen-
to secreto. A corte finalizou 
hoje (19) o julgamento de 

ações dos partidos Cidadania, 
PSB, PSOL e PV, que enten-
dem que as emendas RP9 são 
ilegais e não estão previstas na 
Constituição. 
Até o último dia 15, quando 
o julgamento foi suspenso, 
o placar era de 5 votos a 4 

contra o orçamento secreto. 
A presidente do STF e rela-
tora das ações, ministra Rosa 
Weber, votou pela inconstitu-
cionalidade das emendas RP9  
e foi seguida pelos ministros 
Edson Fachin, Luís Roberto 
Barroso, Luiz Fux e Cármen 

Lúcia. Ela considerou que o 
modelo prejudica a distribui-
ção de recursos, o direito dos 
parlamentares de participar 
do ajuste do Orçamento e a 
sociedade, por dificultar a ob-
tenção de informações sobre a 
aplicação do dinheiro.

JULGAMENTO

Divulgação Alesp

Divulgação Câmara de RP

Divulgação
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CIDADES Acidente fatal
Carro bate em mureta da SP-310 e 
passageira sem cinto de segurança 
morre; motorista e criança feridos

Operação em Icém
Neste último sábado (17), policiais 
ambientais detiveram um homem e 
apreenderam oito armas de fogo

O Ministério Público de 
Rio Preto denunciou quatro 
homens pelo latrocínio (roubo 
seguido de morte) do moto-
rista Evandro Marques da 
Silva, de 45 anos, morto em 
julho deste ano com um tiro 
no peito no bairro Vale do Sol. 

Segundo as investigações 
do delegado Paulo Bucha-
la da Divisão Especializada 
de Investigações Criminais 
(DEIC) de Rio Preto, o veículo 
da vítima - um Hyundai Santa 
Fé - foi encomendado, para a 
retirada das peças, já que, o 
mandante do crime, possuía 
um carro igual.  

De acordo com o delega-
do, foram identificados dois 
olheiros que estão presos, 
um mandante e um executor 
que estão foragidos. O veículo 
foi encontrado carbonizado 
numa área rual de Rio Preto 
meses depois.  

Promotora
O Ministério Público infor-

mou que, por determinação de 
Ana Carolina Macri Morais, 
10ª Promotora de Justiça de 
Rio Preto, o Inquérito Policial 
sobre o latrocínio da vítima, 
está em andamento e corre em 
segredo de justiça, não sendo 
permitido o fornecimento de 
informações.

Após denúncia do MP, latrocínio 
corre em segredo de Justiça

CRIME ENCOMENDADO

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

Rio-pretense 
‘pesca’ arma 
no Córrego 
dos Macacos

A Polícia Militar de 
Rio Preto foi acionada, 
às 10 horas deste domin-
go, 18, na estrada vicinal 
Vicente Polachini, nas 
proximidades do Jardim 
Vitória Régia, por um 
popular, de 44 anos. 

Para a guarnição, a 
testemunha disse que 
fazia pesca magnética e 
‘fisgou’ no Córrego dos 
Macacos uma garrucha 
com seis cartuchos cali-
bre 32. 

A arma de fogo mu-
niciada foi apreendida 
pelos pms e apresentada 
na Central de Flagrantes. 
A garrucha será encami-
nhada para perícia. O 7º 
DP segue investigando 
o caso. 

Tiros 
A Central de Flagran-

tes de Rio Preto regis-
trou uma tentativa de 
homicídio, por volta das 
23h50 deste sábado, 17, 
em uma praça do Jardim 
Maria Lúcia. A vítima, de 
16 anos, foi baleada na 
perna esquerda. 

Para policiais mili-
tares que atenderam a 
ocorrência, o menor dis-
se que estava com três 
amigos na praça quando 
duas Honda CG 125, de 
cor preta, com dois ocu-
pantes cada, passaram e 
retornaram. 

Um dos passageiros 
efetuou vários disparos 
na direção do grupo, 
acertando a região da 
coxa da vítima, onde o 
projétil ficou alojado.

Delegado Paulo Buchala, da DEIC de Rio Preto,, que coordena as investigações sobre o crime

Briga em serv festa termina com facadas
BORRACHEIRO PRESO

NO CENTRO

DEIC prende quadrilha de furtos a residências
Policiais da 4ª Delegacia 

de Polícia de Investigações 
sobre Furtos e Roubos a Con-
domínios e Residências, do 
Departamento Estadual de In-
vestigações Criminais (DEIC), 

prenderam quatro integrantes 
de uma quadrilha especializa-
da em invasão de residências, 
na tarde de sábado (17), um 

Arquivo da Santa Casa pega fogo
RIO PRETO

O Corpo de Bombeiros 
de Rio Preto foi acionado, às 
18h10 deste domingo, 18, para 
apagar incêndio no setor de 
arquivo da Santa Casa. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o pessoal da 
manutenção do hospital avisou 

ao encarregado da portaria de 
que os prontuários de urgên-
cia e emergência, contabilida-
de e financeira pegaram fogo. 

Ninguém se feriu. O local 
não possui sistema de moni-
toramento eletrônico. Peritos 
do Instituto de Criminalística 

foram chamados. 

Laudo
O laudo técnico com as 

causas do incêndio deve ficar 
pronto em até 30 dias. 

O 2º DP vai investigar o 
caso.

estacionamento na rua Gene-
ral Osório, região Central da 
Capital. Os suspeitos foram 
flagrados quando realizavam 

Policiais militares prende-
ram em flagrante um jovem, 
de 26 anos, na manhã deste 
domingo, 18, no Eldorado, em 
Rio Preto. Ele é acusado de 
agredir fisicamente, ameaçar 
de morte e manter em cárcere 
privado a companheira, de 
26 anos. 

Espancada
A vítima esperava pela PM 

do lado de fora da casa, mas 
com o portão fechado. Ela 
contou que desde a véspera 
estava sendo mantida presa 
no imóvel e espancada pelo 
acusado, reclamando de dores 
nos braços e cabeça. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o suspeito desferiu vá-
rios socos e chutes na mulher. 
Os pms usaram um alicate de 
pressão para cortar o cadea-
do e entrarem na residência, 
onde encontraram o homem 
dormindo. 

Plantão
No plantão, a prisão por 

lesão corporal, ameaça, vio-
lência doméstica e injúria 
foi confirmada e o delegado 
solicitou à justiça a conversão 
para preventiva. O autuado 
foi levado à carceragem local, 
onde aguardará a audiência de 

MARIDO PRESO

Mulher denuncia 
violência doméstica 
e cárcere privado

custódia.

Outro caso
Inconformado com o pedi-

do de separação e acreditando 
que a companheira o estava 
traindo, um rio-pretense, de 
34 anos, acabou preso em fla-
grante por violência doméstica 
e lesão corporal pela PM, na 
manhã deste domingo, 18, no 
Residencial Cidade Alta. 

O agressor, de acordo com 
o boletim de ocorrência, teria 
desferido socos, chutes e tapas 
na companheira, de 41 anos. 

Quando a vítima correu, 
pegou um rodo de alumínio 
e deu vários golpes nos seus 
braços, pernas e costas. 

A mulher pediu socorro aos 
vizinhos, que ligaram no 190. 
Quando a viatura chegou no 
endereço encontrou a dona de 
casa na frente do imóvel. 

Para os pms, ela disse que 
o suspeito se recusa a deixar 
a residência e ficou muito 
agressivo quando foi conversar 
para que aceitasse o fim do 
relacionamento. O indiciado 
confessou o crime e disse que 
“perdeu a cabeça”. O delegado 
confirmou a prisão e solicitou 
a conversão em preventiva à 
Justiça. O acusado deve aguar-
dar decisão judicial.

Um borracheiro, de 57 
anos, foi preso em flagrante 
pela PM de Rio Preto, às 21 
horas deste domingo, 18, após 
tentar matar com golpes de 
facão um desafeto, de 43 anos. 

Festa
Os dois homens estavam 

em uma comemoração entre 
amigos em um serv festa, no 
Jardim Maria Lúcia, quando 
discutiram e o acusado alega 
que a vítima lhe desferiu um 
tapa no rosto. 

Conforme o boletim de 
ocorrência, o suspeito estava 
em uma motocicleta e espera-
va na frente da casa do homem 
com quem brigou. 

A vitima
A vítima estava dentro de 

um VW Passat quando o piloto 
passou a lhe atacar com a arma 
branca.

Os golpes atingiram o bra-
ço esquerdo do motorista e a 
lataria do carro. 

O condutor arrancou com 

Da REPORTAGEM a divisão de objetos obtidos 
durante um furto ocorrido 
horas antes na Zona Sul. Os 
envolvidos participaram, ao 
menos, de cinco ações crimi-
nosas. 

Após trabalho de investi-
gação, a equipe policial iden-
tificou a quadrilha e o veículo 
utilizado para transporte dos 
autores. Os agentes chegaram 
ao local quando os envolvidos 
saiam de uma casa localizada 
na rua Antônio Bento, no 
Jardim Paulista, e entravam 
em um Toyota Corolla Cross. 
Três presos participaram di-
retamente do furto. O quarto 
indivíduo era o responsável 

DEIC prende quadrilha especializada em furtos a residências

o veículo indo diretamente 
para a UPA Norte, sendo 
seguido pelo motociclista 
que desistiu da perseguição e 
passou a rondar a residência 
da vítima. 

PMs foram até a casa do 
indiciado, onde também fun-
ciona a sua borracharia, no 
Jardim das Oliveiras, e o 
prenderam.  Após ter a prisão 
por tentativa de homicídio 
confirmada na delegacia, o 
borracheiro foi transferido 
para a carceragem.

Uma pistola cali-
bre 635 furtada e 
dois simulacros 
de fuzil foram 
apreendidos

Foram identificados 
dois olheiros que estão 
presos, um mandante e 
um executor que estão 
foragidos.

Polícia Civil

Divulgação

Sérgio SAMPAIO

Divulgação

D
ivulgação
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Uma equipe força-tarefa da 
Secretaria dos Serviços Ge-
rais de Rio Preto percorreu 
os bairros mais atingidos pe-
las chuvas no domingo e re-
colheu 6 árvores de grande 
porte, muitas pequenas, lixo 
e lavaram ruas que foram to-
madas pela lama. As regiões 
mais atingidas foram Avenida 
de Maio, Avenida Juscelino 
Kubitscheck, região dos Dha-
mas, Caic, Cristo Rei Alberto 

Andaló e Murchid Homsi. 
Nesta terça-feira (20) o mes-
mo grupo vai percorrer as 
Áreas de Proteção Ambien-
tal (APPs) e outras Aveni-
das de onde o gruo acredita 
que vai retirar mais árvores 

Equipes retiram árvores e 
lama da chuva de domingo

RUAS E AVENIDAS

Durante as chuvas de 
domingo, os servidores 
foram chamados para 
apoiar os Bombeiros na 
remoção de árvores

AO TODO

20
FUNCIONÁRIOS 
formaram a equipe da 
força-tarefa junto com 
máquinas e caminhões; 
operação continua nesta 
terça-feira

que caíram e lixo acumula-
do. A previsão do Instituto 
ClimaTempo afirma que as 
chuvas devem prosseguir 
até à quarta-feira, com uma 
quinta apenas nublada. A 
informação é corrobora-
da pelo Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet). 
Até o final do dia a Prefei-
tura não sabia exatamente 
quantos caminhões de lixo, 
com árvores e lama foram 
retirados, e nem quantos de 
caminhões pipas foram ne-

cessários para retirar a lama 
acumulada. 
Foram empregados uma 
rota de 6 caminhões, 2 
apenas para galhos, 2 má-
quinas peadas (retroesca-
vadeira e bobcat) e 20 funcio-
nários, além dos motoristas. 
Uma primeira previsão indica 
que os trabalhos devem seguir 
até sexta. 
“Não existe previsão de térmi-
no dos serviços de limpeza e 
reparos, mas nossa torcida é 
pra que não aconteçam novas 

precipitações de chuva forte 
durante o dia”, explicou o co-
ordenador, Marcos Rogério 
de Castro. Não há avaliação 
de prejuízos. 
Durante as chuvas de domin-
go, os servidores foram cha-
mados para apoiar o Corpo de 
Bombeiros na remoção de ár-
vores caídas em vias públicas. 
Não foi registrado nenhuma 
vítima. O secretário de Servi-
ços Gerais, Ulisses Ramalho 
percorreu a cidade nas pri-
meiras horas da manhã des-

A diretoria do Procon de 
Rio Preto se reuniu, na tarde 
desta segunda-feira, 19, com 
representantes dos shoppings 
Praça e Cidade Norte. 

No encontro, foi apresenta-
da uma minuta de convenção 
coletiva para política de trocas 
não obrigatórias. 

Os cinco shoppings de Rio 
Preto foram convidados para 
o encontro. 

“A política da loja para 
aquelas trocas de tamanho, cor 
e modelo do produto – que não 
são obrigatórias nas compras 

CONSUMIDOR

Procon e shoppings discutem 
política de trocas de produtos

presenciais, mas que podem 
ser oferecidas pelas lojas – 
devem ficar expostas para que 
os clientes possam ter acesso 
rápido e fácil”, explicou o di-
retor do órgão, Jean Dornelas. 

Ao final do encontro, os 
representantes dos dois sho-
ppings manifestaram interesse 
em aderir. 

A mudança valerá já para 
as compras deste fim de ano e 
as adequações nas lojas devem 
ocorrer ao longo desta semana. 

Preço certo 

Além disso, o Procon de-
talhou para os dois centros de 
compras como será a operação 
Preço Certo, prevista para ser 
realizada por 15 agentes do 
órgão no próximo dia 22. 

Blitz
“Será uma blitz educativa 

realizada no Calçadão, nos 
shoppings e e galerias da ci-
dade. O objetivo não será de 
autuar, mas apenas de dar 
direcionamento e esclarecer 
dúvidas dos lojistas”, disse 
Dornelas.

Prefeitura retira 6 árvores de grande porte e muita lama após chuvas de domingo

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

RÉVEILON

Ano Novo na represa  municipal terá 10 
minutos de fogos de artifício sem ruídos

A Prefeitura confirmou 
nesta segunda-feira (29) que 
haverá a tradicional festa na 
virada do ano, entre os dias 
31 de dezembro de 2022 e 1º 
de janeiro de 2023, no lago 
1 da represa municipal. Os 
fogos serão sem ou de muito 
baixa sonoridade para evitar 
o sofrimento dos animais e 
atender a uma Lei municipal 
que determina os decibéis que 
os fogos de artifício podem ter. 

A celebração pela chegada 
do Ano Novo será no anfiteatro 
Nelson Castro, às margens do 
lago 1 da Represa Municipal, 
em frente ao Complexo Swift 
de Educação e Cultura. 

10 minutos

 O show pirotécnico terá 10 
minutos de duração. Os fogos 
terão mais efeitos visuais e 
baixa sonoridade. Eles serão 

FORÇA AÉREA

Caças suecos Gripen 
passam a incorporar 
a esquadra da FAB

A Força Aérea Brasileira 
(FAB) realizou nesta segunda-
-feira (19/12), na Base Aérea 
de Anápolis (BAAN), uma ce-
rimônia que marca o início das 
atividades operacionais dos 
caças F-39 Gripen (também 
conhecidos como Gripen E) 
pelo Primeiro Grupo de Defesa 
Aérea (1º GDA). 

“O início das atividades 
operacionais do Gripen pela 
Força Aérea Brasileira (FAB) 
é um dia extremamente im-
portante, não só porque mar-
ca o início de uma nova era 
operacional para a FAB, mas 
também porque é o resultado 
de anos de muito trabalho em 

conjunto com a Força Aérea e 
com nossos parceiros indus-
triais brasileiros Embraer, 
AEL Sistemas, Akaer, Atech 
e nossas próprias subsidiá-
rias no Brasil” disse Micael 
Johansson, o Presidente e 
CEO da Saab. 

Operação
A entrada em operação 

ocorre após a fase de ensaios 
em voo no Brasil, conduzidas 
no Centro de Ensaios em Voo 
do Gripen (GFTC), localizada 
na planta da Embraer, em Ga-
vião Peixoto, desde de setem-
bro de 2020, com a chegada 
da aeronave de testes no país.

Procon e shoppings discutem política de trocas

ta segunda-feira (19). Para 
acompanhar os trabalhos e 
fazer um diagnóstico. 

Semae 
As chuvas não prejudicaram 
o abastecimento, segundo o 
Serviço Municipal de Água 
e esgoto (Semae). Na verda-
de, a assessoria da autarquia 
informa que “a captação de 
água dentro da normalidade” 
e a “chuva traz tranquilidade, 
mas não altera o abastecimen-
to.” 

disparados à zero hora do 
dia 1°. A expectativa é que a 
chegada de 2023 seja acom-
panhada por 30 mil pessoas 

em todo o entorno da Represa, 
que também recebe milhares 
de pessoas às margens dos 
lagos 2 e 3. 

O aparato de segurança terá 
no local uma equipe composta 
por 24 pessoas, entre efetivos 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) e da Polícia Militar 
(PM) e monitores contratados 
epla prefeitura. 

A GCM e PM também farão 
ronda com veículos motoriza-
dos por toda a área. 

O SAMU (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência) 
estará à disposição da popula-
ção. No mesmo espaço, haverá 
sanitários químicos para uso 
do público, inclusive para por-
tadores de deficiência (PCD).

Ano Novo na represa vai ter dez minutos de fogos de artifício sem ruído

Expediente 
bancário tem 
alterações no 
final de ano

As festas de final de 
ano alteram o funcio-
namento dos bancos. A 
Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), in-
forma que o dia 23 de 
dezembro, sexta-feira, 
as agências bancárias 
terão expediente normal 
tanto para atendimento 
ao público quanto para 
a realização de todas as 
operações bancárias so-
licitadas pelos clientes. 
No dia 30 de dezembro 
(sexta-feira), não haverá 
expediente bancário e as 
agências não abrem para 
atendimento ao público. 

Conforme previsto em 
Resolução do Conselho 
Monetário Nacional de 
2020, não são considera-
dos dias úteis para fins de 
operação bancária sába-
dos, domingos e feriados 
de âmbito nacional e as 
agências bancárias não 
funcionam em feriados 
oficiais, sejam eles mu-
nicipais, estaduais ou 
federais. 

Dessa forma, os ban-
cos não funcionarão nos 
dias 24 e 25 de dezem-
bro (Natal) e nos dias 
31 de dezembro e 1º de 
janeiro (Confraterniza-
ção Universal). No dia 2 
de janeiro (segunda-fei-
ra), os bancos voltam ao 
expediente normal de 
atendimento ao público. 

Durante os feriados, a 
população poderá utilizar 
os meios eletrônicos de 
atendimento bancário, 
como mobile e internet 
banking, caixas eletrôni-
cos, banco por telefone 
e correspondentes para 
fazer transações finan-
ceiras. De acordo com 
a Febraban, os carnês e 
contas de consumo (como 
água, energia, telefone, 
etc.) vencidos no feriado 
poderão ser pagos sem 
acréscimo no dia útil se-
guinte. Normalmente, 
os tributos já estão com 
as datas ajustadas ao 
calendário de feriados, 
sejam federais, estadu-
ais ou municipais. Os 
clientes também podem 
agendar os pagamentos 
das contas de consumo ou 
pagá-las (as que têm có-
digo de barras) nos pró-
prios caixas automáticos. 
Já os boletos bancários 
de clientes cadastrados 
como sacados eletrônicos 
poderão ser agendados 
ou pagos por meio do Dé-
bito Direto Autorizado.

Agência BRASIL

Fotos:  Divulgação SMCS

Divulgação

Divulgação SMCS



  |  A6DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | terça-feira, 20 de dezembro de 2022 ESPECIAL



Editais & 
Publicidade Legal O conteúdo completo desta edi-

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

com.br/dhoje-oficial/ e pelo  
QR Code acima 

DHOJE INTERIOR                                                              |        São José do Rio Preto | terça-feira, 20 de dezembro de 2022  |  Página B1

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 693/2022 – Processo n.º 
15.778/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MANGA 
PALMER, MELÃO E TOMATE, PARA ATEDIMENTO DAS 
DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , ASSIM COMO 
OUTROS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.  Sessão pública realizada 
on-line com início dia 10/11/2022, sendo adjudicados os itens às 
empresas declaradas vencedoras: MARIO DA SILVA RIBEIRO 
RIBEIRÃO PRETO – ME ( itens 2 e 3) e NATURAL FRUTO 
ALIEMNTOS EIRELI ( itens 1 e 4). 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 – Antonio Pedro Pezzuto Junior – Secretário 
Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 669/2022 – Processo n.º 
15.548/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de extrato e molho de 
tomate para atendimento as demandas de alimentação escolar, 
assim como outros equipamentos públicos. Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento.  Sessão pública realizada on-line com 
início dia 08/11/2022, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME ( item 1). Os itens 
2 e 3 foram fracassados. 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 – Antonio Pedro Pezzuto Junior – Secretário 
Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 707/2022 – Processo n.º 
15.857/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 
DE POSTOS DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE ZELADORIA. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.  pública realizada on-line 
com início dia 18/11/2022, sendo adjudicado o item à empresa 
declarada vencedora: EFICIENCE SERVIÇOS AVANÇADOS LTDA 
(item 01). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo 
- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade – Orlando José Bolçone – Secretário 
Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 727/2022 – Processo n.º 
15.956/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de grama com plantio, 
adubação e irrigação para reforma nos gramados dos Campos 
de Futebol, Centro e Praças Esportivas. Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer.  Sessão pública realizada on-line com início dia 
14/12/2022, sendo adjudicados os itens à empresa declarada 
vencedora: UNIGRASS AMBIENTAL LTDA ME (itens 01 e 02). 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 – Fabio Ferreira Dias Marcondes – Secretário 
Municipal de Esportes e Lazer.
AVISO 
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO, RETIFICAÇÃO DE EDITAL E 
PRORROGAÇÃO DE DATA 
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 738/2022, Processo 16.131/2022 
Objeto: Aquisição com instalação de aparelhos para academia ao ar 
livre. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Declaro parcialmente procedente a impugnação lançada pela empresa 
BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA. Fica retificado o prazo se entrega 
que passa a ser de “no máximo 30 dias” no Termo de Referência 
Anexo I do Edital. Está disponibilizado o edital retificado no sistema 
“Portal de Compras” link “Edital Completo e Anexos” à disposição 
dos interessados. Fica redesignada a data de processamento do 
pregão da seguinte forma: O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 04/01/2023, às 08h30min e abertura a partir das 08h32min.– 
Pregoeira 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 575/2022 
– PROCESSO Nº 14.790/2022. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material hospitalar par 
ao atendimentos das unidades de saúde. Secretaria Municipal de 
Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 21/12/2022 às 09:00hs, para continuidade dos 
trabalhos – Adriana Tápparo - Pregoeira. 
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 774/2022, 
processo 16.374/2022 objetivando o registro de preços para aquisição 
de material de artesanato para realização de oficinas terapêuticas 
nos CAPS e CIAPS. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 05/01/2023. às 08h30min e abertura 
a partir das 08h32 min. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 775/2022, 
processo 16.375/2022 objetivando o registro de preços para 
aquisição de material de laboratório. Secretaria Municipal de Saúde. 
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O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 06/01/2023. às 
08h30min e abertura a partir das 08h32 min. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA
EMPENHO 20634/22
CONTRATADA: PRATI DONADUZZI CIA LTDA
EMPENHO 20552/22
CONTRATADA: COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA
EMPENHOS 25977/22, 25978/22 E 25979/22
CONTRATADA: O MUNDO ANIMAL LTDA
EMPENHO 25553/22
Notifico Derradeiramente os representantes legais das contratadas, 
para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. 
O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 624/2022
CONTRATO nº PRE/0287/22
CONTRATADA: CATARINA MARIA BASSO DE CARVALHO 
00441756123
OBJETO: Aquisição de mobiliários – Item 15 - SM Mulheres – Maria 
Cristina de Godoi Augusto– Prazo de Vigência: 12 meses. Valor total: 
R$9.700,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 709/2022
CONTRATO nº PRE/0288/22
CONTRATADA: NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA
OBJETO: Aquisição de veículo – Item 1 - SMEL – Fabio Ferreira Dias 
Marcondes– Prazo de Vigência: 12 meses. Valor total: R$1.190.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 589/2022
CONTRATO nº PRE/0289/22
CONTRATADA: EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos – Itens 3 e 4 - SMAS – 
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni – Prazo de Vigência: 12 
meses. Valor total: R$18.719,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 632/2022
CONTRATO nº PRE/0290/22
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática – Itens 1 e 2 
- SMAS – Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni– Prazo de 
Vigência: 12 meses. Valor total: R$113.305,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 632/2022
CONTRATO nº PRE/0291/22
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática – Item 2 - SMAS 
– Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
– Prazo de Vigência: 12 meses. Valor total: R$18.400,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 643/2022
CONTRATO nº PRE/0292/22
CONTRATADA: BRISALAR ELETRO ELETRONICOS COMERCIO E 
SERVIÇO LTDA
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos – Item 13 - SMAS – Helena 
Cristina Rozales da Silva Marangoni– Prazo de Vigência: 12 meses. 
Valor total: R$3.280,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 643/2022
CONTRATO nº PRE/0293/22
CONTRATADA: MARIA RITA ALANIZ PORTO ME
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos – Itens 4,6,7 e 9 - SMAS – 
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni– Prazo de Vigência: 12 
meses. Valor total: R$3.626,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 643/2022
CONTRATO nº PRE/0294/22
CONTRATADA: R. G. FERREIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos – Item 10 - SMAS – Helena 
Cristina Rozales da Silva Marangoni– Prazo de Vigência: 12 meses. 
Valor total: R$3.290,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 685/2022
CONTRATO nº PRE/0295/22
CONTRATADA: EUROPATUR EVENTOS, VIAGENS E TURISMO 
LTDA
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de hospedagem, 
lavanderia e refeições para realização da 53º copa São Paulo Futebol 
Junior – Item 1- SMEL – Fabio Ferreira Dias Marcondes– Prazo de 
Vigência: 60 dias. Valor total: R$443.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 673/2022
CONTRATO nº PRE/0296/22
CONTRATADA: BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP
OBJETO: Aquisição de livros literários para Unidades Escolares – 
Itens 3,5,6,29 - SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo de 
Vigência: 03 meses. Valor total: R$2.568,36
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 673/2022
CONTRATO nº PRE/0297/22
CONTRATADA: KMB DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS 
LTDA
OBJETO: Aquisição de livros literários para Unidades Escolares – 
Itens 2,7,8,11,15,16,17,19,20,22,30,32,35,36,37,39,43,46,48,49,53,
55,57,59,60,63,65,68,69,76,77,79,80,82,84,89,90 - SME – Fabiana 
Zanquetta de Azevedo– Prazo de Vigência: 03 meses. Valor total: 
R$78.486,44
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 699/2022
ATA Nº 0997/22
CONTRATADA: GABRIEL SELEM SILVA 46757607832
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos - Valores Unitários – 

Item 2 – R$4,38; Item 5 – R$1,99; Item 6 – R$2,77 – SMEL – Fabio 
Ferreira Dias Marcondes – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 699/2022
ATA Nº 0998/22
CONTRATADA: FERNANDO ROGERIO MARTINS ME
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos - Valores Unitários – 
Item 3 – R$1,18; Item 7 – R$3,65; Item 9– R$4,80; Item 11 – R$14,00; 
Item 12 – R$16,50; Item 13– R$6,00; Item 14 – R$9,00; Item 29 – 
R$4,37; Item 30– R$4,98– SMEL – Fabio Ferreira Dias Marcondes 
– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 699/2022
ATA Nº 0999/22
CONTRATADA: D M P EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos - Valor Unitário – Item 
23 – R$85,00 – SMEL – Fabio Ferreira Dias Marcondes – Prazo de 
vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 616/2022
ATA Nº 1000/22
CONTRATADA: EUNICE GARCIA DA SILVA ME
OBJETO: Fornecimento de lanches - Valores Unitários- Lote 1 – Item 
1 – R$16,00; Item 2 – R$7,20; Item 3 – R$5,03 – SMAS – Helena 
Cristina Rozales da Silva Marangoni– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 720/2022
ATA Nº 1001/22
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MÓVEIS V V LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais de serralheria - Valores 
Unitários – Item 1 – R$389,99; Item 2 – R$89,99; Item 3 – R$70,99; 
Item 4 – R$71,49; Item 5 – R$76,49; Item 6 – R$39,89; Item 7 – 
R$50,83; Item 8 – R$699,99; Item 9 – R$64,97; Item 10 – R$77,97; 
Item 11 – R$131,90; Item 12 – R$165,80; Item 13 – R$1,299,99; Item 
14 – R$1,559,99; Item 16 – R$49,99; Item 17 – R$54,99; Item 18 – 
R$96,49; Item 19 – R$52,24; Item 20 – R$67,99; Item 21 – R$77,97; 
Item 22 – R$127,49; Item 23 – R$103,99; Item 24- R$71,84; Item 
25 – R$48,19 – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo de 
vigência: 12 meses.    

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
QUARTO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 036/2022.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 087/2018.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: OAT LICENCIAMENTOS LTDA.
OBJETO: 

Item Descrição Características

1 A t l a s s i a n 
Jira Software 
( S e r v e r 
License), para 
pelo menos 
100 usuários.

Viabiliza a execução e gerenciamento do 
projeto utilizando metodologia Ágil.  O 
gestor pode acompanhar o andamento 
das atividades da equipe. Mantém a 
equipe sincronizada com as atividades 
de cada um. Monitora o andamento 
das atividades a fim de notificar os 
interessados em caso de alterações em 
alguma atividade.

2 A t l a s s i a n 
JIRA Service 
Desk (Server 
License), para 
pelo menos 
50 agentes.

Serviço de registro de chamados pelos 
clientes. Fornecendo funcionalidades 
necessárias para o gerenciamento de 
incidentes, mudanças e problemas.

3 A t l a s s i a n 
C o n f l u e n c e 
( S e r v e r 
License), para 
pelo menos 
100 usuários.

Software que mantém toda base de 
conhecimento e documentação dos 
projetos ou de atividades do suporte 
técnico das equipes em um único local, 
onde fica fácil localizar e atualizar, 
integrado com todas as ferramentas da 
Atlassian.

4 plugin Tempo 
Ti m e s h e e t s 
( S e r v e r 
License), para 
pelo menos 
100 usuários.

Plugin para rastreabilidade do trabalho 
executado no Jira, que aumenta a 
transparência interna das atividades, 
onde o gestor da equipe pode mensurar 
quanto tempo gasto diário, semanal e 
mensal de cada colaborador da equipe. 
Possui relatórios flexíveis para melhorar 
os ganhos das equipes e um gerenciador 
de operações onde é possível verificar 
quanto de esforço a equipe está 
demandando para as atividades.

5
p l u g i n 
Actions for 
JIRA Service 
Desk (Server 
License) – 
100 Usuários

Plugin para ações de fluxo de trabalho 
com telas de transição no portal de 
clientes do Service Desk.

6 plugin JSU 
Utilities - Jira 
Suite (Server 
License) – 
100 Usuários

Plugin que permite a criação automática 
de tarefas vinculadas, bem como o 
disparo de transições automáticas entre 
as mesmas.

7 plugin nFeed 
- external data 
in custom 
fields (Server 
License) – 
100 Usuários

Plugin que permite a criação de campos 
com dados dinâmicos extraídas da base 
do próprio JIRA, base externas e também 
via API.

8 p l u g i n 
U l t i m a t e 
Theming (for 
JIRA Service 
Desk) (Server 
License) – 
100 Usuários

Plugin para personalizar o Service Desk 
com campos adicionais, design baseado 
em módulos, visão de categorias de 
portais e outras.
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9 plugin Script 
Runner for 
Jira (Server 
License) – 
100 Usuários

Plugin que permite a criação de campos 
calculados e automações via scripts.

VALOR: R$ 195.800,00 (cento e noventa e cinco mil e oitocentos 
reais)
VIGÊNCIA: 13 de dezembro de 2022 a 13 de dezembro de 2023
DATA ASSINATURA: 06 de dezembro de 2022.
São José do Rio Preto/SP, 19 de dezembro de 2022.
Angelo Bevilacqua Neto – Diretor Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
QUARTO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 037/2022.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 088/2018.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: OAT LICENCIAMENTOS LTDA.
OBJETO: 100 (cem) horas de serviços de consultoria e planejamento; 
12 (doze) horas – Curso 1; 06 (seis) horas - Curso 2 e 18 (dezoito) 
horas - Curso 3
VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
VIGÊNCIA: 13 de dezembro de 2022 a 13 de dezembro de 2023
DATA ASSINATURA: 06 de dezembro de 2022.
São José do Rio Preto/SP, 19 de dezembro de 2022.
Angelo Bevilacqua Neto – Diretor Presidente.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022
RESUMO DE ATA
Pelo presente, a Presidente da Comissão de Licitação, comunica 
que na reabertura da Sessão Pública de 19/12/2022 às 10:00 
horas, de Concorrência Pública, do tipo MAIOR OFERTA, para 
PERMISSÃO DE USO PARA SALA VIP - SV 06 – Localizada no 
SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 52,25 m2, 
para a finalidade de Sala de Espera, a empresa VIAÇÃO COMETA 
S/A – CNPJ 61.084.018/0001-03, nos termos do processo licitatório 
em questão, apresentou a melhor oferta, consoante os termos da 
respectiva ata.
São José do Rio Preto, 19/12/ 2022.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2022
RESUMO DE ATA
Pelo presente, a Presidente da Comissão de Licitação, comunica 
que na reabertura da Sessão Pública de 19/12/2022 às 10:00 
horas, de Concorrência Pública, do tipo MAIOR OFERTA, para 
PERMISSÃO DE USO PARA SALA VIP - SV 07 – Localizada no 
SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 52,25 m2, 
para a finalidade de Sala de Espera, a empresa VIAÇÃO COMETA 
S/A – CNPJ 61.084.018/0001-03, nos termos do processo licitatório 
em questão, apresentou a melhor oferta, consoante os termos da 
respectiva ata.
São José do Rio Preto, 19/12/ 2022.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO-SP
JULGAMENTO
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo São José 
do Rio Preto – EMURB, RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 87 do Ato 
Normativo n.º 01/2018, e pelo Decreto n.º 17.163 de 24 de setembro 
de 2014, considerando o apurado na instrução da Sindicância 
Acusatória nº. 004/2022 e nos fundamentos constantes no Art, 148 
do Ato Normativo n.º 01/2018 e demais disposições legais correlatas, 
RESOLVE: acolher o Relatório Final da Comissão Processante, 
considerando as razões expostas na citada manifestação jurídica 
e determinar face ao principio da proporcionalidade e razoabilidade 
ante as provas e respectivos antecedentes funcionais da funcionário, 
nos termos do Art. 71 e Art. 75 (A suspensão será aplicada em caso 
de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação 
das demais hipóteses do art.50, §2º (Grupo II) e §3º (Grupo III); 
ambos do Ato Normativo n° 001/2018, a aplicação da penalidade de 
SUSPENSÃO de 05 (cinco) dias,  à funcionária S.M.N.F. por sua 
conduta de fazer uso do aparelho celular em horário de trabalho e não 
manter-se no trabalho dentro das normas de conduta estabelecidas, 
acatando e cumprindo ordens, evitando desperdício de tempo, de 
trabalho e de material, desrespeitando assim normas internas de 
trabalho e agindo de forma reiterada com desídia no desempenho das 
respectivas funções, mesmo após orientada,  em ato de indisciplina 
ou de insubordinação, infringindo o Art. 48 alínea: b); art. 50, §1º, 
alínea “u” Fazer uso do aparelho celular em horário de trabalho; 
§3º, alíneas “u” do Ato Normativo n° 001/2018 da EMURB c.c. Art. 
Art. 482, alínea e) e h) c.c. Art. 204. São deveres do funcionário: 
I - exercer, com zelo e dedicação, as atribuições do cargo, emprego 
ou função; e 205. Ao funcionário público é proibido: XV - proceder de 
forma desidiosa da Lei Complementar nº 5, de 28 de dezembro de 
1990.
Restitua-se o processo à Comissão de Sindicância Acusatória 
para Arquivo e encaminhe-se cópia da respectiva decisão ao 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS para ciência desta 
decisão à Funcionário, abrindo-se prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
apresentar Recurso Administrativo e respectivas anotações e demais 
providências.
Publique-se. Arquive-se.
São José do Rio Preto, 19/12/2022.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
Empresa Municipal de Urbanismo de São Jospe do Rio Preto
Diretor Presidente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO-SP
JULGAMENTO
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo São José 
do Rio Preto – EMURB, RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 87 do Ato 
Normativo n.º 01/2018, e pelo Decreto n.º 17.163 de 24 de setembro 
de 2014, considerando o apurado na instrução da Sindicância 
Acusatória nº. 002/2022 e nos fundamentos constantes no Art, 148 
do Ato Normativo n.º 01/2018 e demais disposições legais correlatas, 
RESOLVE: acolher o Relatório Final da Comissão Processante, 
considerando as razões expostas na citada manifestação jurídica 
e determinar face ao principio da proporcionalidade e razoabilidade 
ante as provas, decide pela absolvição da funcionária L. A. D., 
que com com sua conduta não agiu com falta de urbanidade, não 
descumpriu o Ato Normativo n° 001/2018 – EMURB. Salvo melhor 

juizo, porém, em respeito ao principio da precaução norteador dos 
Atos da Administração Pública, sugere essa comissão que seja 
a funcionária supracitada submetida a orientação e capacitação, 
buscando melhor comunicação e dialogo, assijm como inteligência 
emocial para atuar no atendimento ao público, visando evitar a 
incidência de conflitos e ou a ocorrência futura de desinteligências 
por suas atividades laborais. 
Restitua-se o processo à Comissão de Sindicância Acusatória 
para Arquivo e encaminhe-se cópia da respectiva decisão ao 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS para ciência desta 
decisão à Funcionária, abrindo-se prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
apresentar Recurso Administrativo e respectivas anotações e demais 
providências.
Publique-se. Arquive-se.
São José do Rio Preto, 19/12/2022.
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
Empresa Municipal de Urbanismo de São Jospe do Rio Preto
Diretor Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.252 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, MANOELA GODA MARQUES FELIPE para substituir 
o(a) servidor(a) GISELE ALINE NUMER - ocupante do cargo em 
comissão – CHEFE DE COORDENADORIA ACADÊMICA – CD. 
101.3, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, de 03/01/2023 a 12/01/2023.
PORTARIA N.º 37.264 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022
HOMOLOGA, os processos de Avaliação de Estágio Probatório dos 
servidores abaixo elencados, declarando-os estáveis no serviço 
público, conforme artigo 41 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei 
Complementar nº 132/2001 e parágrafo 1º do artigo 58 do Decreto nº 
12.336/2004, de acordo com os efeitos especificados:
EFEITOS 21/10/2022
NOME                                                                                   
CARGO
LETICIA DA CRUZ ABIB 
ASSISTENTE SOCIAL
EFEITOS 09/12/2022
NOME                                                                                   
CARGO
ALINE APARECIDA DA SILVA PAVEZZI 
PEB-1 
ANA MARIA ZERBATO DA SILVA 
PEB-1 
CLERI MELO DA SILVA SOUZA 
DIRETOR DE ESCOLA
QUEZIA ANTUNES DE BEM SANTOS 
DIRETOR DE ESCOLA
VANESSA CRISTIANE VOLLET 
DIRETOR DE ESCOLA
VANIA APARECIDA BARRAVIEIRA 
PEB-1
PORTARIA N.º 37.265 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022
O PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o disposto nas Leis Federais nº 4.737/1965 (Código 
Eleitoral), nº 6.999/1982 e Resolução TSE nº 23.523/2017, alterada 
pela Resolução TSE nº 23.643/2021;
Considerando o teor dos Ofícios nº 69 e 70/2022, subscrito pelo 
Juiz Eleitoral, Dr. Luiz Fernando Cardoso Dal Poz – 125ª ZE/SP, 
solicitando a manutenção da cessão dos servidores municipais;
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar a cessão dos servidores municipais relacionados 
abaixo, em atendimento à requisição da Justiça Eleitoral, para 
atuarem junto ao Juízo da 125ª Zona Eleitoral da Cidade de São 
José do Rio Preto – Estado de São Paulo, sem prejuízo de seus 
vencimentos e demais vantagens do cargo, conforme os efeitos 
especificados:

Servidor(a) Cargo Zona 
Eleitoral

Efeitos

Heloisa Peinado 
Pavinato

Agente 
Administrativo

125ª ZE De 01/01/2023 a 
31/12/2023

Roberta 
Fernandes de 
Almeida

Agente 
Administrativo

125ª ZE De 01/01/2023 a 
04/07/2023

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PORTARIA N.º 37.269 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) MIRIAN FERNANDA DE 
PAULA BENA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, 
de acordo com a conclusão do procedimento administrativo de 
readaptação e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar 
n.º 05/90, cumulado com os artigos 66 e 67 da Lei Complementar 
n.º 138/01. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) estatutário(a) deverá ser 
readaptado(a), passando a realizar serviços compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade laborativa, devendo 
prestar serviços na Secretaria Municipal de Educação, podendo ser 
remanejado(a) de acordo com as necessidades da secretaria através 
de termo de transferência interna, pelo período de 01 (um) ano, 
surtindo os efeitos desta a partir de 29/12/2022.
JOSÉ FÁBIO GAZZOLA HEREDIA
Assessor de Secretaria

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA E IGUALDADE RACIAL
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.255 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022
DISPENSA, ANA PAULA MARTINS JOAZEIRO FENERICHI, da 
Função de Confiança de Assistente de Programas e Projetos - 
Intermediário – Nível III - FG.103.1, no Departamento Administrativo 
e de Execução Orçamentária da Secretaria Municipal da Mulher, 
Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, criada pelo artigo 5º, 
Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022, surtindo os efeitos 
desta a partir de 28 de dezembro de 2022.
PORTARIA N.º 37.256 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, BARBARA LAIS BARBOSA DA SILVA, para exercer a 
Função de Confiança de Assistente de Programas e Projetos - 
Intermediário – Nível III - FG.103.1, no Departamento Administrativo 
e de Execução Orçamentária da Secretaria Municipal da Mulher, 
Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, criada pelo artigo 
5º, Quadro I, da Lei Complementar n.º 685/2022, fazendo jus a 
retribuição remuneratória correspondente, surtindo os efeitos desta 
a partir de 28 de dezembro de 2022.
MARIA CRISTINA DE GODOI AUGUSTO
Secretária Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e 
Igualdade Racial

DECRETO Nº 19.359
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo 
com os artigos 6º e 7° da Lei nº 14.046, de 02 de dezembro de 2021;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão, 
duzentos mil reais), para reforço de dotação orçamentária a seguir 
descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 460 ---------------------------------R$ 1.200.000,00
Programa 9 – Planejamento e Infraestrutura Urbana
10.01.15.451.0009.1016.4490.61.01 – Aquisição de imóveis
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o 
artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação orçamentária a 

seguir descrita, nos termos do que dispõe o inciso III §1º do artigo 43, 
da Lei Federal nº 4.320/64:
I – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha 105 ---------------------------------R$ 1.200.000,00
Programa 6 – Suporte Administrativo e Judicial
03.01.28.843.0006.0003.3390.91.01 – Sentenças judiciais
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 
2022/2025 e LDO 2022, nos mesmos moldes e naquilo que for 
pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 19 de dezembro de 2022, 170º 
Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação 
na mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE
AVISO ÀS LICITANTES - NOVA DATA DE REALIZAÇÃO 
CONCORRÊNCIA 06/2022 – PROCESSO 115/2022.
Objeto: Reforma da Estação de Tratamento de Água – Palácio 
das Águas de São José do Rio Preto, com pintura, fechamentos e 
adequações de acessibilidade, incluindo fornecimento de materiais, 
mão de obra, máquinas e equipamentos necessários à execução dos 
serviços.
Por interesse da administração, fica alterada a data limite para 
entrega dos envelopes até 05/01/2023 até às 8h45 e com abertura 
da licitação para 05/01/2023 a partir das 9h00. 
S. J. Rio Preto, 19.12.2022 – Comissão de Licitações
Extrato de Portaria nº 153 de 19/12/2022. CONSIDERANDO que 
a Supervisora do Setor de Revisão, Maria Regina Peres, mat. 583, 
afastar-se-á do exercício de suas funções, temporariamente, a partir 
do dia 03 de janeiro de 2023. R E S O L V E:  ARTIGO 1º- Designar 
o servidor, Fernando Taveira Vilela, mat. 874, para responder 
interinamente pela Supervisão do Setor de Revisão, a partir de 
03/01/2023, enquanto durar a ausência do titular. ARTIGO 2º – Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeito a 
partir de 03 de janeiro de 2023.
S.J. Rio Preto, 19.12.2022 – Nicanor Batista Junior – 
Superintendente do SeMAE.  

Extrato: Termo de Cessão de Bem Móvel a título gratuito, firmado 
entre o Município de São José do Rio Preto, por intermédio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, e a APAE – 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS. Objeto: Termo 
de Cessão de Bens Móveis, constituído de: 01 (um) veículo, automotor 
Espécie/Tipo: CARGA CAMINHONETE; Combustível: ALCOOL/
GASOLINA; Marca/Modelo/Versão: FIAT/STRADA ENDURANCE 
CS; Ano Fabricação: 2022; Ano Modelo: 2022; Categoria: OFICIAL; 
Cor Predominante: BRANCA; Chassi: 9BD281A2DNYX73131; 
Placa: BPQ4H11; RENAVAM: 01323261157, Patrimônio: 293558  
PM: 1591 . Para seu uso exclusivo, vedado a possibilidade de 
empréstimo, locação, ou nova cessão, mesmo que a título gratuito, 
sob pena de revogação. Prazo: a presente Cessão vigorará pelo 
prazo da vigência do Termo de Colaboração n° 09/2022 e eventuais 
prorrogações, sendo que o cedente poderá, a qualquer tempo, 
requerer a devolução do bem cedido. Base legal: art. 112 da lei 
orgânica do Município. Data da assinatura: 19 de dezembro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Requerimento protocolado sob n.º 2022000330234 – 27/10/2022
Requerente: CARLOS ALBERTO MARTINS VIEIRA
Objeto: Entrega de documentação para nomeação e posse 
no cargo de Agente Administrativo – Concurso Público Edital 
04/2019.
Resultado: Comunica-se, para que não se alegue ignorância, que 
o objeto do requerimento supramencionado foi INDEFERIDO. O 
inteiro teor da decisão encontra-se à disposição do interessado na 
Coordenadoria de Pessoal, localizado no 3º andar do Paço Municipal.
São José do Rio Preto, 16 de dezembro de 2022.
REJANE C. C. GONÇALVES DA SILVA
Coordenadoria de Pessoal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Requerimento(s): Vários
Requerente(s): Vários
Objeto: Entrega de documentação para contratação / nomeação 
e posse
Ref.: Empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde – 
Processo Seletivo nº 03/2019
DECISÃO:
- Ficam INDEFERIDOS os requerimentos abaixo relacionados:
REQUERIMENTO REQUERENTE
2022000377660 VALQUIRIA PEREIRA DA SILVA
2022000379541 KATHIA DE BARROS MENDES PEIXOTO

O inteiro teor encontra-se a disposição dos interessados na 
Coordenadoria de Pessoal (3º andar do Paço Municipal).
São José do Rio Preto, 16 de dezembro de 2022.
REJANE C. C. GONÇALVES DA SILVA
Coordenadoria de Pessoal

Secretaria Municipal de Obras
Notificação 6292/2022
Fica notificado, Renaldo Donizete Galeti, proprietário do imóvel sito 
à Rua Silva Jardim, 2244, quadra 138, lote HP/, Boa Vista, que em 
virtude de ter sido enviado a Notificação de Embargo nº 006292/2022, 
datada em 12/12/2022, assinada pela agente fiscal de posturas 
Vanessa de Oliveira Pereira, tratando de reforma sem o devido Alvará 
de Reforma (reforma em fase de troca total de telhado e de vigas, 
bem como construções de paredes) em desacordo com a Lei de 
Zoneamento e Código de Obras e Edificações em vigor e/ou projeto 
aprovado, em desacordo com as Leis Municipais nº 13.709/2021 
e 649/2021 art. 352 e Lei nº 10.290/2008 – art. 9º, sendo que foi 
devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR BR 58934776 
4 BR acusando “recusado”. 
Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada e 
sujeita as penalidades previstas nas citadas leis. Caso a construção 
não seja paralisada de imediato e providenciada no prazo de 15 
(quinze) dias a eliminação da irregularidade que originou o presente 
EMBARGO, será aplicada a multa no valor de R$ 1.039,35 (hum 
mil, trinta e nove reais e trinta e cinco centavos) e medidas judiciais 
cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 19 de dezembro de 2022.
Vanessa de Oliveira Pereira
Agente Fiscal de Posturas - Obras
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SÚMULA Nº 716 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde 

de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia 16/12/2022. 
 

 
 Aprova o Plano de trabalho para a celebração de 2º. Termo Aditivo ao convenio no. 

05/2021-SMS, celebrado com a FUNFARME, para a prestação de serviços complementares 

ao SUS nas Unidades de Saúde da SMS, que prorroga o ajuste por período de 12 (doze) 

meses; 

 
 Apresenta a alteração do Plano Anual de Saúde referente às ações da Diretoria do Bem-Estar 

Animal; 

 
 Aprova o Plano Anual de Saúde (PAS) 2023. 

 
 

São José do Rio Preto, 16 de dezembro de 2022.  
 

 
                                                                     

                                                       
 Rodrigo José Ramalho 

 Presidente CMS 
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TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 

 
                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião 
Extraordinária realizada no dia 16 de dezembro de 2022, em uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 
8.567/2002, que determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na formulação 
de estratégias e no controle da política municipal de saúde, delibera: 
 
DELIBERAÇÃO nº 81/2022 
 

Delibera: 
 
Aprova o Plano de trabalho para a celebração de 2º. Termo Aditivo ao convenio no. 05/2021-SMS, 

celebrado com a FUNFARME, para a prestação de serviços complementares ao SUS nas Unidades de 

Saúde da SMS, que prorroga o ajuste por período de 12 (doze) meses, como consta em ata. 

 

DELIBERAÇÃO nº 82/2022 
 
Delibera: 

 
 Aprova o Plano Anual de Saúde (PAS) 2023, como consta em ata. 

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

 
São José do Rio Preto, 16 de dezembro de 2022.  

 
                                                                                                                           

 Rodrigo José Ramalho 
 Presidente CMS 

 

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO 49/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: LGR CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ sob nº 14.173.369/0001-00
OBJETO: Aditar quantitativamente, nos termos do artigo 65, I, §1º da 
Lei Federal 8.666/93, o percentual de 13,96% do contrato originário 
cuja finalidade é a construção e asfaltamento de vias do município. 
VIGÊNCIA: 21/07/2023.
VALOR GLOBAL: R$ 902.146,69 (novecentos e dois mil, cento e 
quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos)
Monte Aprazível, 07 de dezembro 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 85/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA
CNPJ sob nº 29.699.377/0001-62
OBJETO: Contratação de empresa para realização de obras de 
adequação em prédio público para instalação do “Poupatempo”.
VIGÊNCIA: 07/06/2023.
VALOR GLOBAL: R$166.576,23 (cento e sessenta e seis mil, 
quinhentos e setenta e seis reais e cinte e três centavos).
Monte Aprazível, 07 de dezembro 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2022
Acolhendo ao Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação 
nº 22/2022, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, visando a 
Aquisição de bolas, sacolas e necessaire aos alunos das unidades 
de ensino, para as empresas: SERIGRAFIA RIO PRETO SOUZA 
COMERCIO DE BRINDES LTDA, CNPJ: 33.735.727/0001-76, 
estabelecida na Rua Antonio Andrade do Nascimento, 2809, CSC3905, 
SL A, Vila Redentora, na cidade de São José do Rio Preto – SP, 
CEP: 15.015-405, no valor de R$ 15.590,50 (quinze mil quinhentos 
e noventa reais e cinquenta centavos) e R9 PLAYGROUNDS E 
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 48.359.892/0001-48, estabelecido 
na Rua dos Manguerais, 309, Apto 02, Jardim Campo Belo, na cidade 
de Dracena-SP, CEP: 17.900-000, no valor de R$ 1.975,00 (hum mil 
novecentos e setenta e cinco reais), perfazendo o VALOR GLOBAL 
R$ 17.595,50 (dezessete mil quinhentos e noventa e cinco reais 
e cinquenta centavos).
Monte Aprazível, 15 de dezembro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140/2022
Acolhendo ao Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 
21/2022, com base no art. 24, X, da Lei nº 8.666/93, para a Locação 
de imóvel destinado ao Viva Leite para a pessoa física Maria José 
Rodeiro Ferraz, brasileira, viúva, do lar, portadora da cédula de 
identidade: 20.759.778-9, CPF/MF: 133.508.958-67, residente e 
domiciliada na a Rua João Quirino Spindola, 206, Jardim Primavera, 
Monte Aprazível – SP, CEP: 15.150-000, no VALOR GLOBAL R$ 
9.600,00 (nove mil e seiscentos).
Monte Aprazível, 15 de dezembro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal

Proclamas 

Editais

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1039295-26.2015.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara 
Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo De Moraes Sabbag, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Renato Guimarães, CPF 217.647.436-87, que Praçashopping Exposições e Participações Ltda 
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1039295-26.2015.8.26.0576 para recebimento de R$-43.645,46 
(set/15) decorrente dos débitos locatícios da loja comercial, LUC nº 47 do piso General do “Praça Shopping”, sito a 
Rua Bernardino de Campos nº 2940, Centro, oriundos do contrato firmado em 15/07/13. Estando o coexecutado em 
lugar ignorado, expede-se o edital para que em 03 dias pague o débito, tendo sido fixados os honorários advocatícios 
em 10% sobre o valor total do débito (CPC, art. 20, §4.º), os quais, em caso de integral pagamento em referido prazo, 
ficamreduzidos à metade (CPC, art. 652-A, parágrafo único), podendo no prazo de 15 dias opor embargos ou 
reconhecer o crédito e comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 
06 parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir após os 20 dias deste edital, ficando 
advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 21 de novembro de 2022. K-20e21/12

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA
A Presidente da “ASELB” – ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LAR 
DE BETÂNIA, vem pelo presente convocar todos os Membros da 
Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, Conselho Consultivo e os 
Associados Participativos, para a realização da Assembléia Geral 
Ordinária a realizar-se no próximo dia 16 de Janeiro de 2.023, 
realizada nas dependências da associação, às 20:00 horas, em 
primeira convocação com a maioria simples dos seus associados, 
e, em segunda convocação, 20:30 horas, com a presença mínima 
de 1/3 dos associados participativos, para as seguintes deliberações 
e ordem do dia: Prestação de contas do exercício 2022 e assuntos 
diversos. 
São José do Rio Preto, 14 de Dezembro de 2.022.

MARIZA AUGUSTA A. RODRIGUES - Presidente

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E EDUCACIONAL MEIMEI – ABEM
Rua 1  (IZALTINA DE OLIVEIRA PADIM, Nº 15), Chácara 15, Jardim 
Manacás
CEP  15.104-000 – São José do Rio Preto-SP
CNPJ – 07.422.154/0001-10 Utilidade Pública 10.877
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ABEM
A diretora do Conselho Administrativo MARIA CRISTINA PASCUTTI 
DE OLIVEIRA convoca a todos os sócios regularmente inscritos para 
a Assembleia geral, que acontece de 2 em 2 anos, para:
 - Alteração do Estatuto Social; 
 - Aprovação e Ratificação de compra de Imóvel;
 - Eleição do novo Conselho Administrativo; 
A assembleia se dará no dia 21 de janeiro de 2023, às 10h.   
A Assembleia Geral funcionará em primeira convocação com a 
presença de, no mínimo, 2/3(dois terços) dos sócios em pleno gozo de 
seus direitos e deveres, e em segunda convocação, após 30 minutos, 
com um mínimo de 20% (vinte por cento) dos sócios.
São José do Rio Preto, 19 de dezembro de 2022.

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

Exonera os servidores ocupantes de cargo em comissão, a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme portarias abaixo: 
PORTARIA Nº 7093 – ARNALDO DE FREITAS VIEIRA - Diretor-Geral; 
PORTARIA Nº 7094 – AILTON ANGELO BERTONI, Diretor Jurídico; 
PORTARIA Nº 7095 – LUIZ ROBERTO MONTAGNA ZANATTA, Diretor Administrativo; 
PORTARIA Nº 7096 – MARCOS CARDOSO DA SILVA, Diretor Legislativo; 
PORTARIA Nº 7097 – RENATO VICENTE, Assessor da Diretoria Legislativa; 
PORTARIA Nº 7098 – NATÃ TAVARES DA SILVA, Assessor da Diretoria Administrativa; 
PORTARIA Nº 7099 – LUIS GUILHERME GARCIA, Diretor de Finanças; 
PORTARIA Nº 7100 – WILSEF QUEIROZ PEDROSO, Assessor da Diretoria de Finanças; 
PORTARIA Nº 7101 – AILTO CATELAN JUNIOR, Assessor da Diretoria Geral; 
PORTARIA Nº 7102 – DÉBORA BARBOZA DONINI, Assessor Chefe de Gabinete da Presidência; 
PORTARIA Nº 7103 – EDSON ALVES DOS SANTOS, Assistente Legislativo da Presidência 
PORTARIA Nº 7104 – RONALDO APARECIDO ROQUE DE MORAES, Assistente Legislativo da Presidência 
PORTARIA Nº 7105 – DENIS ROBSON DE PAULA, Assistente Legislativo de Gabinete, lotado no Gabinete do Ver. Pedro 
Roberto Gomes; 
PORTARIA Nº 7106 – THIAGO RAPHAEL FIGUEIREDO PASSOS, Assistente Legislativo de Gabinete, lotado no Gabinete do 
Ver. Pedro Roberto Gomes. 

 
VEREADOR PEDRO ROBERTO GOMES  
Presidente da Câmara Municipal 

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:SAYMON WILL SILVA BARROS e MILLENA 
GRIGOLETI DA SILVA, sendo ELE filho de FRANCISCO CELIO DE 
OLIVEIRA BARROS e de MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA SILVA 
e ELA filha de PERPÉTUO APARECIDO DA SILVA e de RITA DE 
CÁSSIA GRIGOLETI DA SILVA;

1. CHRISTOPHER MATHEUS LOURENÇO DA SILVA e 
GABRIELA DE OLIVEIRA GALDINO, sendo ELE filho 
de ADEMIR ALVES DA SILVA e de MARIZA CRISTINA 
LOURENÇO e ELA filha de MARCO ANTONIO GALDINO 
e de GERUZA ANDREIA DE OLIVEIRA;

2. AMAURI FERREIRA DE COUTO e SANDRA DA SILVA 
ALVES, sendo ELE filho de MIGUEL MATIAS DE COUTO 
e de HELENA FERREIRA DE COUTO e ELA filha de 
ARIOVALDO ALVES e de SONIA MARIA LEDO DA SILVA 
ALVES; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 17/12/2022

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. RAILSON NOGUEIRA NEIVA e DANIELA BEZERRA 
FEITOSA, sendo ELE filho de RIBAMAR MENDES NEIVA e 
de NILDE NOGUEIRA NEIVA e ELA filha de JOSÉ ALENCAR 
FEITOSA e de ANTONIA ERIDAN BEZERRA; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 19/12/2022



ESPORTES
Nova contratação
O West Ham (Inglaterra) anunciou que 
firmou um acordo de contratação do 
zagueiro brasileiro Luizão, de 20 anos, 
que defendia o São Paulo

  | B4DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | terça-feira, 20 de dezembro de 2022

O Mirassol confirmou a 
contratação de um velho co-
nhecido da torcida. Trata-se 
do atacante Zé Roberto, 29 
anos, que disputou o Brasi-
leirão pelo Ceará nesta tem-
porada. O jogador chega com 
contrato de um ano e dispu-
tará o Paulistão e a Série B do 
Campeonato Brasileiro.

Zé Roberto soma múltiplas 
passagens pelo Mirassol desde 
2018, mas a mais marcante 
foi no Paulistão de 2020. Na 
ocasião, com um time com-
pletamente remontado após a 
paralisação de jogos provoca-
da pela pandemia, o atacante 
acertou com o clube para dis-
putar a reta final do estadual. 
Ele foi inscrito pelo Leão um 
dia antes do jogo contra o São 
Paulo pelas quartas de final do 
torneio no Morumbi.

Mirassol anuncia retorno de 
atacante algoz do São Paulo

LEÃO

Chamado às pressas, Zé Ro-
berto fez apenas um treino an-
tes do jogo e começou a partida 
como titular. Logo no primeiro 
tempo ele balançou as redes 
duas vezes, uma de cabeça 
após cobrança de escanteio e 
outra após receber cruzamen-
to rasteiro da direita. Daniel 
Borges ainda marcou mais um 

e o Mirassol bateu o Tricolor 
do técnico Fernando Diniz 
por 3 a 2, avançando para as 
semifinais. Na sequência da 
competição, o Leão perdeu 
por 1 a 0 para o Corinthians 
na semifinal e terminou na 3ª 
posição, sendo esta a melhor 
campanha da história do clube 
no Paulistão.

Zé Roberto ainda soma 
passagens por Atlético-GO, 
Ponte Preta, Bahia, Criciúma 
e São Bento. No grupo B ao 
lado de São Paulo, Guarani e 
Água Santa, o centroavante 
pode reencontrar o Tricolor 
novamente nas quartas de final 
da edição de 2023 se ambos os 
times se classificarem.

Zé Roberto fez dosi gols 
em 2020 quando o time 
da cpaital foi eliminado 
pelo Mirassol do cam-
peonato

AMADOR

Botafogo, do Jardim Sônia, é o 
campeão da 2ª Copa Rio Preto

Zé Roberto fez dois gols e eliminou o São Paulo em 2020 As finais da 2ª Copa Rio 
Preto de Futebol Amador fo-
ram realizadas neste domingo, 
dia 18, nos três campos do Dis-
trito Industrial. Mais de 190 
jogos marcaram o torneio que 
reuniu 32 equipes na categoria 
A, 32 equipes na categoria B e 
40 equipes na categoria C.

O prefeito Edinho Araújo 
e o secretário interino de Es-
portes, Gustavo Antonio Silva, 

estiveram presentes para a 
entrega dos troféus e meda-
lhas para os ganhadores. “É 
uma satisfação ver este campo 
cheio de pessoas prestigiando 
o campeonato. Queremos cada 
vez mais oferecer opções de la-
zer, entretenimento e esportes 
para que as famílias aprovei-
tem momentos agradáveis e de 
qualidade em nossa cidade”, 
disse o prefeito.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Messi é convidado a eternizar os pés na calçada da fama do Maracanã
O craque Lionel Messi, que 

liderou a conquista do tricam-
peonato mundial da seleção 
argentina no domingo (18), na 
Copa do Catar, será convidado 
a eternizar os pés na Calçada 
da Fama do Maracanã, o Es-

tádio Jornalista Mário Filho, 
no Rio de Janeiro. Por meio de 
publicação no Instagram nesta 
segunda-feira (19), a Superin-
tendência de Desportos do Es-
tado do Rio de Janeiro (Suderj) 
anunciou a reiteração do convite 
oficial ao atacante argentino, 
em comunicado a ser enviado à 

Federação Argentina de Futebol 
(AFA). O primeiro aceno para 
que o atacante gravasse os pés 
no estádio foi feito em 2019, 
quando Messi e a Albiceleste 
faturaram a Copa América no 
Brasil.

“Lionel Messi já demonstrou 
dentro e fora de campo toda a 

sua importância. É um jogador 
que já está há anos no mais 
alto patamar da história do fu-
tebol. Essa conquista da Copa 
do Mundo é só a coroação de 
uma carreira linda e vitoriosa. 
E nada mais justo que o Mara-
canã preste esta homenagem a 
ele. Afinal, Messi é um gênio da 

bola”, afirmou Adriano Santos, 
presidente da Suderj, autarquia 
do governo do estado do Rio 
de Janeiro, que administra o 
Maracanã, em parceria com 
Flamengo e Fluminense.

A calçada da fama no Ma-
racanã tem marcas de ícones 
brasileiros do futebol mundial 

– Pelé, Garrincha, Rivelino 
e Ronaldo Fenômeno, entre 
outros – e um seleto grupo de 
sete estrangeiros: Elias Figueroa 
(chileno), Alcides Ghiggia (uru-
guaio), Romerito (paraguaio), 
Petkovic (sérvio), Eusébio (por-
tuguês), Loco Abreu (uruguaio) 
e Franz Beckenbaueer (alemão).

CRAQUE

Leo Roveroni/Agência Mirassol

Divulgação

Agência BRASIL

Elas são de gerações di-
ferentes, mas têm no amor 
ao artesanato, e no talento 
para produzir objetos únicos, 
pontos em comuns. Amanda 
Marques e Naiara Escobar 
Chaves buscam divulgar seus 
trabalhos e ao mesmo tempo 
mudar conceitos de decoração 
para o Natal. De olho no reco-
nhecimento profissional e no 
aumento da renda, as artesãs 
seguem criando novos estilos. 
Amanda tem o artesanato 
como fonte de renda há pouco 
tempo e encontrou no mundo 
do feltro muita inspiração. 

Segundo a jovem, que é 
estudante de Psicologia, o 
artesanato despertou seu in-
teresse desde pequena, crian-
do coisas para uso pessoal. 
“Nunca pensei em trabalhar 
com isso, mas com passar 
dos anos e com a chegada da 
pandemia, com todos em casa, 
comecei a me dedicar mais. 

Pesquisando sobre o as-
sunto, me identifiquei com 
o feltro, divulgando entre 
família e amigos”, destaca. 
E acrescenta que “estou conci-
liando o artesanato nas horas 
vagas, assim me dedico o má-
ximo de tempo possível nas mi-
nhas encomendas para finalizar 

Peças únicas e novas tendências dão o 
tom da decoração artesanal para o Natal

ARTESANAL

no prazo das minhas clientes”. 
De acordo com Amanda, o 
Natal é sempre uma época 
boa para as vendas e esse é o 
terceiro ano criando enfeites. 
“Neste ano as pessoas estão 
mais animadas para voltar a 
decorar suas casas e montarem 
suas árvores de Natal, presen-
tear familiares e amigos. Com 
a volta das confraternizações 
nas empresas, tudo isso ala-
vancou as vendas”, argumenta. 
Para ela, apesar de muitos ele-

mentos clássicos não perderem 
seu posto, novas tendências 
têm sido um boom entre os que 
adoram decorar. 

“A tendência deste ano é 
o quebra nozes. O artesanato 
em feltro tem agradado muita 
gente por ser fácil de manu-
sear podendo fazer desde um 
embrulho para presentear até 
mesmo brinquedos pedagó-
gicos, árvores de Natal, bolas 
confeccionadas em feltro em 
vez das tradicionais bolas na-

talinas. O mercado é riquíssimo 
e muito variado. É um material 
maravilhoso de trabalhar po-
dendo fazer peças com enchi-
mento, elas ficam fofinhas”, 
observa. 

CROCHÊ 
Naiara Escobar Chaves é 

artesã apaixonada por crochê 
e suas variantes. Há um ano 
se dedica à arte do macramê. 
Esa técnica, conforme ela, 
é uma tecelagem de origem 

Peças únicas e novas tendências dão o tom da decoração artesanal para o Natal

Daneila MANZANI
redacao@dhoje.com.br

ancestral. O estilo ‘Boho’, ou 
hippie chique, assim como 
o folk, misturam elemen-
tos antigos com uma pita-
da de contemporaneidade. 
“Chamamos essa arte ances-
tral também de ‘hand made’ 
ou seja, feito à mão. Acredi-
to que seja mais sustentável 
por reutilizarmos muitas coi-
sas e não acrescentar linha. 
Ele é trançado. Além de dar 
um ar mais especial porque 
foi feito e pensando a quem 
queremos presentear”, frisa. 
A artesã diz que vende nas 
feiras que participa e on-li-
ne. “O kit sai R$ 150,00. São 
duendes e árvores para pen-
durar onde quiser, conferindo 
uma simbologia mais artís-
tica e retrô ao mesmo tem-
po que também agrega um 
aspecto moderno”, ressalta. 
Isabel de Oliveira Campos é 
uma das clientes da Naiara.Ela 
diz que o artesanato é diferen-
te porque cada peça recebe o 
carinho e a atenção exclusiva. 
“Diferente de peças feitas em 
indústrias, no artesanato a 
gente escolhe o que toca nos-
sa alma. Além de ajudarmos 
uma classe que merece mais 
valorização, a gente pode 
comprar e presentear de um 
modo muito particular com 
o artesanato. Eu os conside-
ro artistas”, finaliza Isabel. 

Arquivo PESSOAL

Cia Fábrica 
de Sonhos se 
apresenta 
na praça

Nesta quarta-feira, 21 
de dezembro, a Cia Fábri-
ca de Sonhos realiza mais 
uma apresentação da 
temporada do espetáculo 
“Assombrações do Velho 
Caipira” na área central 
de Rio Preto às 20h30.

A apresentação é uma 
realização da ACIRP (As-
sociação Comercial e Em-
presarial de S. J. do Rio 
Preto) com o apoio da 
prefeitura da cidade.

O espetáculo, que já 
circulou em diversas re-
giões do estado, é uma 
inspiração na obra de 
Charles Dickens, com tex-
to e direção de Guido Ca-
ratori, e recebe -há mais 
de 10 anos- uma contex-
tualização de linguagem 
teatral toda voltada para 
o universo caipira.

SERVIÇO   

Turnê: Assombra-
ções do Velho Caipira

Dia: 21 de dezembro
Horário: 20h30

Local: Praça Rui Bar-
bosa – São José do Rio 
Preto (SP)

Gratuito 

Divulgação


