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SAÚDE

Rio Preto acumula mais de 5,5 mil 
casos de Aids em quatro décadas
As pessoas estão fazendo menos testes e a redução de diagnósticos causa maior preocupação pelo aumento de casos entre jovens

CARAVANAS

Petistas e 
bolsonaristas 
de Rio Preto
vão à posse
A polarização política vista 
na campanha eleitoral em 
Rio Preto se mantém. Para 
comemorar a posse do pre-
sidente eleito, Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), petistas 
saem da região de Rio Preto 
com 2 ônibus, segundo Dia-
ne dos Santos. Já segundo a 
sargento bolsonarista apo-
sentada Cristiane Jatobá, 
“foram muitos patriotas de 
Rio Preto para Brasília”.

FORÇA-TAREFA LIMPA RUAS APÓS FORTES CHUVAS
Equipes da Secretaria de Serviços Gerais percorrem a cidade desde as primeiras horas desta terça-feira (27) para fazer 
reparos, recolher galhos e a limpeza de ruas e praças e removendo lama e pedras. Nesta segunda-feira (26) choveu 114 
milímetros entre o fim da tarde e noite. Não houve ocorrências graves. Mesmo após a limpeza nesta terça, as equipes 
vão se manter em alerta. Há previsão de mais chuvas para esta terça e para os próximos dias. São 20 funcionários de 
serviços gerais e seis caminhões percorrendo ruas e avenidas.  POLÍTICA Pág.3

POLÍCIA

Suspeito 
de matar 
padastro é 
preso armado

CIDADES    Pág.4

RETROSPECTIVA

América 
amarga mais 
um ano sem 
expressão
O América de Rio Preto vai 
disputar a Segunda Divisão 
do Campeonato Paulista 
(Bezinha) pelo nono ano 
seguido em 2023. O clube 
rio-pretense está na última 
divisão do futebol paulista 
desde 2015 e mais uma vez 
teve uma campanha ruim 
na competição. Foram 10 
jogos, com duas vitórias, 
dois empates e seis derro-
tas, com 14 gols marcados 
e 24 gols sofridos.
 ESPORTES  Pág.B4

EM AVENIDA

Polícia 
investiga se 
jovem tirava 
racha de carro

Um jovem, de 26 anos, 
foi surpreendido por guar-
das civis municipais fazen-
do manobras perigosas 
e proibidas na avenida 
José Munia, no Jardim 
Vivendas, em Rio Preto, 
por volta das 21h30 desta 
segunda-feira, 26. Confor-
me a guarnição, o suspeito 
estava ao volante de um 
Nissan 350Z Coupee e não 
ofereceu resistência ao ser 
abordado.

CIDADES Pág.4

LUCY MONTORO

Projeto para 
capacitação 
profissional de 
pacientes
Atualmente, no Lucy Mon-
toro, são oferecidos cursos 
de informática, costura e, 
em breve, haverá artes, tele-
marketing e marcenaria. A  
iniciativa tem sido de extre-
ma importância. Por meio 
do Ministério da Saúde, e 
do Programa Nacional de 
Apoio à Atenção da Saúde 
da Pessoa com Deficiência 
(Pronas/PCD) , o projeto 
tem crescido em todo o Bra-
sil.  CIDADES Pág.5

Em 40 anos, desde 1982, a 
Aids acumula em Rio Preto 
5.553 casos. Assim como no 
país, a doença teve uma que-
da no número de novos casos 
a partir de 2011, quando fo-
ram 111 infectados. Em 2022, 
foram até aqui, 73 casos. O 
ano mais aterrador da doença 
foi em 1998, com 343 casos. A 
Secretaria Municipal de Saú-
de não fez a separação etária 
e por gênero. Supõe-se que a 
maioria seja de jovem, como 
no restante do país. Para a 
médica de família, Clarissa 
Willets, “é preciso utilizar 
formas de comunicação mais 
segmentadas para os jovens, 
especialmente na internet”. 
CIDADES  Pág.5

CONTA DA ELEIÇÃO

Tebet ganha 
ministério 
no governo 
petista
A senadora Simone Tebet 
(MDB) em fim de manda-
to decidiu aceitar a oferta 
do presidente eleito, Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) e 
vai assumir o Ministério do 
Planejamento. As negocia-
ções envolveram manter na 
pasta o PPI.
POLÍTICA  Pág.3

Equipes da Secretaria de Serviços Gerais percorrem a cidade desde as primeiras horas desta terça-feira (27) para fazer reparos, recolher galhos

COPINHA

Mirassol 
tenta repetir 
campanha 
em 2023
O Mirassol tenta superar 
sua melhor campanha na 
história da Copa São Pau-
lo de Futebol Júnior em 
2023. O Leão nesta tem-
porada chegou às quartas 
de final, eliminando po-
tências do futebol nacional 
como Sport, Bahia e Atlé-
tico-MG. Acabou caindo 
para o Santos nos pênaltis, 
depois de buscar o empate 
quando placar estava 2 a 0 
para o Peixe. 
ESPORTES  Pág.B4América amarga mais um ano sem passar da 1ª fase na Bezinha

CAMPETTI
NO GOVERNO
O policial federal de Rio Pre-
to ainda não sabe qual car-
go vai ocupar; Campetti es-
teve ao lado de Tarcísio du-
rante tiroteio em Heliópo-
lis, na campanha eleitoral. 
POLÍTICA Pág.3
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Divulgação

Muller Merlotto Silva 

Fotos: Divugação SMCS
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As festas de fim de ano es-
tão aí! Comemoramos o nasci-
mento de Jesus Cristo. Luzes, 
árvore de Natal, presépio, casa 
sendo ajeitada, até mesmo 
com uma pintura e uma pe-
quena reforma, para a reunião 
em família, troca de presentes, 
e confraternizações.

Caminhamos para o en-
cerramento de mais um ano, 
que marca também o fecha-
mento de ciclos nas empresas, 
escolas, faculdades, grupos 
sociais. Avaliações, provas, 
planejamentos, revisão de 
vida, entre outras coisas nos 
sobrecarregam a mente, as 
emoções e o corpo.

Um tempo de agitação, mas 
também que nos faz repensar 
a vida, tempo de refletir como 
o ano iniciou e findou. Porém, 
muitas pessoas não vivem esse 
período no clima de felicidade, 
de conquistas e prosperidade 
ou de um ano que tenha sido 

ARTIGO

Sentimentos depressivos 
no fim de ano
Elaine Ribeiro

Paiva Netto

é importante buscar ajuda para uma 
melhor qualidade de vida. Algumas
pessoas trazem consigo a depressão,
a ansiedade ou a angústia de anos

bom para comemorar.
Muitos fatores podem con-

tribuir para que algumas pes-
soas não se sintam bem nessa 
época do ano. Esses ciclos que 
se fecham, podem ter sido 
experiências traumáticas, e 
são avaliados com tristeza, 
gerando ansiedade, angústia, 
frustração e insatisfação até 
mesmo em decorrência de 
situações familiares como bri-
gas, separação, morte, casos 
de alcoolismo, entre outros.  

São muitos os eventos que 
nos remetem aos sentimentos 
de falta, saudade, vazio, tris-
teza. O mais importante em 
tudo isso é avaliar se é algo 
momentâneo, ou que tem se 
repetido ao longo dos anos; e 
se for o caso, torna-se necessá-
rio ser acompanhado por um 
psicólogo, por exemplo, visto 
que traz sofrimento.

Mais do que festas e com-
pras, tão marcantes nesse 
tempo, é importante que pos-
samos estar, dentro do possí-
vel, tranquilos, avaliando de 
forma realista o que aconteceu 
conosco. Se existe perdão 
para viver, se há planos a 
serem retomados, ou se até 
exageramos alguma meta, 
que comprovou-se irrealista, 
enfim, tentar colocar tudo em 

ordem.
Ao perceber que esses sin-

tomas negativos aparecem em 
você, é importante buscar aju-
da para uma melhor qualida-
de de vida. Algumas pessoas 
trazem consigo a depressão, 
a ansiedade ou a angústia 
de anos. Quando nos depa-
rarmos com uma pessoa que 
vive essa situação, evitemos 
uma imposição, ou seja, pro-
curemos não forçar para que 
o outro fique feliz e alegre e, 
necessariamente, sinta o mes-
mo que sentimos. Da mesma 
forma, tente não aplicar suas 
regras ou julgamentos! 

O que de melhor podemos 
fazer ao outro é acolher sua 
dor, mesmo que nos pareça 
“boba” demais. Ofereçamos 
ajuda! E se chegarmos à con-
clusão que nós estamos nessa 
situação, com pendências a 
serem resolvidas, amizades fe-
ridas, procuremos resolvê-las, 
tão logo seja possível.

*Elaine Ribeiro é psi-
cóloga clínica e organiza-
cional da Fundação João 
Paulo II / Canção Nova.

Instagram: @elaineri-
beiro_psicologa

Site: elaineribeiropsi-
cologia.com.br
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Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal DHo-
jeinterior

Gostaria de compar-
tilhar com todos vocês, 
prezadíssimos leitores e 
leitoras, a emocionante 
passagem bíblica, cons-
tante dos Atos dos Apósto-
los, 1:4 a 11. Toda vez que 
a leio me comovo! Vamos 
ao texto:

[Após a Sua Ressur-
reição] Reunindo Seus 
Discípulos e comendo com 
eles, Jesus determinou-
-lhes que não saíssem 
de Jerusalém, mas que 
esperassem a promessa 
do Pai, a qual (disse Ele) 
de mim ouvistes; pois 
João, na verdade, batizou 
com água, mas vós sereis 
batizados com o Espírito 
Santo, dentro de poucos 
dias. 

Aqueles, pois, que se 
haviam reunido pergun-
taram-lhe: Senhor Jesus, 
é agora, porventura, que 
restabeleces o Reino de 
Deus? E Jesus lhes res-
pondeu: A vós não vos 
compete saber os tempos 
ou as épocas que o Pai 
fixou pela Sua própria Au-
toridade; mas recebereis 
poder, ao descer sobre vós 
o Espírito Santo, e sereis 
minhas testemunhas, tan-
to em Jerusalém como em 
toda a Judeia e Samaria, e 
até aos confins da Terra. 
Tendo dito estas palavras, 
foi Jesus alçado à vista 
deles, e uma nuvem O re-
cebeu e O ocultou da visão 
de todos. E estando a mul-
tidão com os olhos fitos no 
céu, enquanto Jesus subia, 
eis que dois Anjos vestidos 
de branco se puseram ao 
lado deles, e lhes pergun-
taram: Galileus, por que 
estais olhando para o Alto? 
Esse Jesus, que dentre vós 
foi recebido nas Alturas, 
há de vir do mesmo modo 
como O vistes ser elevado 
ao Céu. 

Afinal de contas, tra-
ta-se do Pedagogo Celeste 
que é Conforto para o 
nosso coração; Luz para 
os nossos olhos; Audição 
para os nossos ouvidos; 
Inteligência para a nossa 
mente; Iluminação para 
todos os nossos sentidos, 
espirituais, morais e físi-
cos; Paz para nossa Alma; 
Sabedoria para o nosso 
Espírito; Força para a ca-
minhada; Calçado para os 
nossos pés, de forma que 
não sejam rompidos pelos 
aguilhões do caminho; 
Alimentação para nossa 
fome de Conhecimento 
Espiritual; Água para a 
nossa sede da Alma; Fe-
licidade nos nossos rela-
cionamentos (...). Ele, o 
Senhor da Paz, é, acima 
de tudo, uma generosa e 
atualíssima ideia em mar-
cha, que merece ser estu-
dada por todas as Almas 
antissectárias, libertas de 
preconceitos e tabus.

*José de Paiva Net-
to ― Jornalista, radia-
lista e escritor.

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

Jesus, o Esteio Seguro 
de nossas vidas

Um vírus inocente e uma doença
complexa : entenda melhor o 

caso da cantora Anitta
Em geral, quando ana-

lisamos de forma lógica, 
concluímos que um vírus 
pode causar uma gripe e 
uma bactéria pode causar 
pneumonia. Até este ponto, 
nenhuma novidade e pouca 
coisa a se questionar.

Entretanto, quando um 
vírus está associado com 
um câncer ou com uma 
doença complexa como 
a esclerose múltipla, não 
parece estranho? Câncer 
não é uma virose, esclerose 
múltipla não é uma virose, 
mas, ainda assim, um vírus 
pode ser um gatilho para 
o desenvolvimento destas 
doenças. 

Uma obstrução de uma 
artéria do coração por acú-
mulo de gordura pode levar 
a um infarto. As placas de 
gordura que se formam 
dentro de artérias não são 
constituídas somente de 
colesterol, cálcio e coágulos 
de sangue. Muitos estu-
dos apontam a presença 
de bactérias no interior 
destas verdadeiras rolhas 
de gordura, responsáveis 
pela interrupção do fluxo 
sanguíneo. 

Naquelas pessoas que 
sofrem por gastrite e câncer 
de estômago, frequente-
mente se faz uma endos-
copia para avaliação mais 
detalhada e retirada de 
fragmentos (biópsias) do 
tecido interno do estômago. 
Em conjunto com as bióp-
sias, comumente se faz a 
pesquisa sobre a presença 
ou não de uma bactéria, co-
nhecida como Helicobacter 
pylori. Qual o valor clínico 
de se pesquisar a presença 
desta bactéria no estôma-
go? Helicobacter pylori tem 
sido considerada como um 
agente cancerígeno e, como 
tal, exige um tratamento 
específico com antibióticos, 
visando eliminar este fator 
de risco. 

No Brasil, o câncer de 
colo de útero é responsável 
por taxas significativas de 
mortalidade nas mulheres. 
O grande gatilho para ocor-
rência deste tipo de câncer 
é exatamente a presença de 
uma infecção causada por 
um vírus, conhecido como 
papilomavírus humano. 

Diante de todas estas 
considerações, fica um pou-
co mais fácil compreender o 
que pode estar acontecendo 
com a cantora Anitta. Existe 
a suspeita de que Anitta 
possa ter esclerose múlti-
pla, ainda em fase inicial, 
sendo que esta doença esta-
ria acometendo a parte neu-
rológica, principalmente os 
movimentos e reflexos. O 
mais intrigante neste cená-
rio é uma possível relação 
entre uma infecção viral por 

um vírus chamado Epstein - 
Barr e o desencadeamento 
da esclerose múltipla. 

Anitta foi diagnostica-
da com a mononucleose, 
infecção viral causada pelo 
Epstein - Barr e também 
conhecida como “doença 
do beijo”. Como o nome 
já diz, uma das formas de 
transmissão seria pela saliva 
através do beijo e também 
pelo compartilhamento de 
copos ou talheres. A mo-
nonucleose causa como 
sintomas principais febre, 
prostração, dor de garganta 
e gânglios (ínguas) inflama-
dos na região do pescoço. 
Um estudo realizado pela 
Universidade de Harvard , 
envolvendo mais de 10 mi-
lhões de pessoas, mostrou 
uma relação consistente 
entre esclerose múltipla e a 
presença do vírus Epstein- 
Barr. 

A hipótese mais aceita é 
que a infecção causada pelo 
vírus Epstein-Barr possa 
fazer com que as células de 
defesa ataquem o próprio 
organismo, especialmente 
o sistema nervoso, podendo 
comprometer a coorde-
nação motora. A possível 
influência deste vírus no 
desenvolvimento da esclero-
se múltipla não é pequena, 
pode ocorrer aumento em 
32 vezes neste risco.

Uma infecção viral ou 
bacteriana pode ser um dos 
inúmeros gatilhos para o 
desenvolvimento de doenças 
complexas, como o câncer e 
esclerose múltipla e, desta 
forma, as medidas preven-
tivas seriam mais eficazes 
que as intervenções terapêu-
ticas. Em outras palavras, o 
uso de vacinas, a precaução 
quanto aos hábitos de higie-
ne, os cuidados quanto ao 
contato físico íntimo entre 
as pessoas e hábitos alimen-
tares saudáveis,  poderiam 
enfraquecer esta influência 
negativa de vírus e bactérias.

O caso da cantora Anitta 
ainda está sendo ampla-
mente investigado, mas 
pode ser um retrato dos 
males que uma infecção 
viral aparentemente be-
nigna pode desencadear no 
sistema nervoso . Um vírus 
aparentemente inocente, 
que é capaz de confundir 
nossas defesas orgânicas, de 
tal maneira que as próprias 
células de defesa atacam o 
sistema nervoso, induzindo 
o desenvolvimento de escle-
rose múltipla.

*Cardiologista com 
especialização em Ci-
rurgia Cardiovascular, 
orientador de Nutrolo-
gia e Longevidade e co-
ordenador da Faculdade 
de Medicina da Unilago

SAÚDE CARDIO

DR. EDMO
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

Coronel Carlos Lamin, coordenador da 
Defesa Civil, sobre as chuvas em Rio Preto

“

“           É preciso tomar cuidado, prin-
cipalmente com os fundos de vale, 
que são as nossas avenidas. Nes-
ses pontos, há acúmulo de água 
durante pancadas de chuva por 
causa do relevo da cidade. Moto-
ristas, motociclistas, ciclistas e 
pedestres devem evitar atravessar 
essas vias, principalmente durante 
enxurradas, pois pode haver alça-

pões e outras armadilhas

Divugação SMCS

Olga Taeko Yoshihara, natural de 
Álvares Machado, falecida aos 75 
anos de idade. Deixa os filhos: Flá-
via. O sepultamento foi nesta ter-
ça-feira, as 08h, saindo seu féretro 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Jodenir Nunes Machado, natural de 
Nova Aliança, falecido aos 82 anos 
de idade. Deixa os filhos: Carmen 
Aparecida, Francisca, Valdemar e 
Valdenir. O sepultamento foi nesta 

terça-feira, as 11h, saindo seu fére-
tro para o Cemitério da Ressurreição. 
 
Divina Sversut Franzin, natural de 
Itápolis, falecida aos 94 anos de ida-
de. Deixa os filhos: Maria Aparecida, 
José Luiz, Zilda , Olga. O sepultamen-
to foi no sábado (24), saindo seu fé-
retro para o Cemitério de Auriflama. 
 
José Torres dos Santos Filho, natural 
de Bebedouro, falecido aos 85 anos de 

idade. Era solteiro. O sepultamento foi 
na última sexta-feira (23), saindo seu fé-
retro para o Cemitério São João Batista. 
 
Maria Josefa Silveira Carneiro Hei-
tor, natural de Rio Preto, falecida aos 
73 anos de idade. Era casada com o 
Sr Ivan Heitor Duarte. Deixa os filhos: 
Cladoveu, Ana Paula, Renato. O sepul-
tamento será nesta quarta-feira (28) às 
17h saindo seu féretro para o Cemité-
rio Parque Jardim da Paz.

FALECIMENTOS E MISSAS
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Política Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro editou 
decreto para regulamentar a Política 
Nacional de Segurança de Barragens.

Governo devendo
O endividamento do Tesouro Nacional 
voltou a crescer em novembro deste 
ano, atingindo R$ 5,87 trilhões

Petistas e bolsonaristas seguem de 
ônibus para a posse de Lula em Brasília

APOIO E PROTESTO

A polarização política vista 
durante toda a campanha elei-
toral em Rio Preto se mantém, 
mesmo passados dois meses 
da eleição. Para comemorar 
a posse do presidente eleito, 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 
petistas saem da região de Rio 
Preto com 2 ônibus, segundo 
Diane dos Santos. Ao mesmo 
tempo, segundo a sargento 
bolsonarista aposentada Cris-
tiane Jatobá, “foram muitos 
patriotas de Rio Preto para 
Brasília”. Diz que são “apro-
ximadamente 20 ônibus e 
também carros”.

Os dois ônibus de Rio Preto 
levarão 88 pessoas. Além dos 
petistas rio-pretenses, estão 
confirmadas a ida de mili-
tantes de Olímpia, Mirassol, 
Mirassolândia, Monte Apra-
zível, Américo de Campos, 
Bady Bassitt e Neves Paulista. 
De Olímpia saem 18 pessoas 

Petistas comemoraM a 
posse do futuro presi-
dente, enquanto o grupo 
bolsonarista protesta

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O policial federal de 
Rio Preto ainda não 
sabe qual cargo vai 
ocupar; Campetti 
ganhou pontos 
com Tarcísio duran-
te tiroteio em 
Heliópolis

Tarcísio de Freitas leva Danilo Campetti
SEGUNDO ESCALÃO

ligadas à Apeoesp (Sindicato 
dos Professores do Estado de 
São Paulo). O PT nacional fi-
cou de ceder 2 ônibus, mas os 
organizadores não souberam 
dar mais detalhes.

O grupo de ônibus com 
petistas rio-pretenses sai da 
frente do aeroporto às 21h30. 
Segundo Celi Regina, presi-
dente do diretório municipal 
do PT, será um bate e volta. 
“Assim que a cerimônia termi-
nar, a gente retorna”, diz. Por 
outro lado, no Tiro de Guerra 
permanecem “muitos aposen-
tados, idosos, comerciantes, 
empresários, donas de casa 
e trabalhadores que saem do 
serviço e vão para lá”, afirma 
a Sargento.

Ela explica que a militância 
bolsonarista faz um rodízio 
e mantém 1100 pessoas em 
variados horários ao longo do 
dia, no Tiro de Guerra. “À noi-
te tem a maior concentração, 
350/450”, relata. Nos finais 
se semanas, o número aumen-
ta consideravelmente. Essa 
semana o número será bem 
maior, ela afirma. Portanto, 
a posse de Lula da Silva não 
será um momento de união 
nacional, como ele prega.

Tarcísio de Freitas leva Danilo Campetti para a Secretaria de Segurança

Equipes da Secretaria de 
Serviços Gerais percorrem 
a cidade desde as primeiras 
horas desta terça-feira (27) 
para fazer reparos, recolher 
galhos e a limpeza de ruas e 
praças e removendo lama e 
pedras. Nesta segunda-feira 
(26) choveu 114 milímetros 
entre o fim da tarde e noite. 
Não houve ocorrências graves.

Mesmo após a limpeza 
nesta terça, as equipes vão se 
manter em alerta. 

Há previsão de mais chu-
vas para esta terça e para os 
próximos dias. São 20 funcio-
nários de serviços gerais, seis 
caminhões percorrendo ruas e 
avenidas, dois caminhões-bas-
culante recolhendo galhos e 
árvores caídas, duas máquinas 
retroescavadeira e uma carre-
gadeira do tipo bobcat.

Apenas na região do Nú-
cleo Santa Clara, Bela Vista 
1 e outros loteamentos em 

SERVIÇOS URBANOS

Após chuva intensa, Prefeitura monta 
força-tarefa para limpar a cidade
Da REPORTAGEM
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processo de regularização, 
motoristas devem redobrar os 
cuidados por causa das erosões 
nas vias provocadas pelas en-
xurradas.

O coronel Carlos Lamin, 
coordenador da Defesa Civil, 
afirma que “é preciso tomar 
cuidado, principalmente com 
os fundos de vale, que são as 

GOVERNO LULA

Tebet aceita Ministério do 
Planejamento e deve ser 
anunciada nesta quarta

A senadora Simone Tebet 
(MDB) em fim de mandato 
decidiu aceitar a oferta do 
presidente eleito, Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) e vai assumir 
o Ministério do Planejamento. 
As negociações envolveram 
manter na pasta o Programa 
de Parcerias de Investimentos 
(PPIs), mas ela perde o contro-
le do Banco do Brasil e da Cai-
xa Econômica Federal (CEF).

O futuro ministro da Fazen-
da, Fernando Haddad, aprova 
a nomeação. Ele aceitou que 
o PPI seja transferido para o 
Planejamento.

O presidente eleito, Luiz 
Ignácio Lula da Silva, deve 
anunciar nesta terça-feira (27) 
ou no máximo na quarta (28) 
o nome dos 21 ministros que 
ainda faltam ser indicados. 
Os últimos acordos são com o 
MDB de Tebet, com o União 
Brasil e o PSD de Gilberto 
Kassab.

Da REPORTAGEM

nossas avenidas.”
“ Nesses pontos, há acúmu-

lo de água durante pancadas 
de chuva por causa do relevo 
da cidade. Motoristas, moto-
ciclistas, ciclistas e pedestres 
devem evitar atravessar essas 
vias, principalmente durante 
enxurradas, pois pode haver 
alçapões e outras armadilhas”, 

completa.
Três equipes da Secretaria 

de Trânsito, Transporte e Se-
gurança monitoram o funcio-
namento dos semáforos. Até 
por volta das 9h30 desta terça-
-feira foram regularizados 20 
sinaleiros que estavam na fase 
“piscante” em cruzamentos de 
ruas e avenidas de Rio Preto

Após chuva intensa, Prefeitura remove galho e limpa vias

Simone Tebet disputou a 
eleição presidencial e ficou em 
terceiro lugar o primeiro turno. 
No segundo, apoiou o presi-
dente eleito, Lula. Convidada 
a fazer parte do governo, ela 
desejava assumir o Desenvol-
vimento Social. No entanto, a 
pasta é fundamental para PT, 
que não abriu mão.

Os petistas vão comemorar a posse do futuro presidente, enquanto o grupo bolsonarista vai protestar

O policial federal e ex-can-
didato a deputado estadual 
pelo Republicanos de Rio Pre-
to, Danilo Campetti, é mais um 
rio-pretense chamado pelo fu-
turo governador de São Paulo, 
Tarcísio de Freitas (Republi-
canos) para assumir um cargo 
no governo que toma posse 
dia 1º de janeiro. Publicação 
no Diário Oficial “transfere” o 
funcionário do Ministério da 
Justiça pata a Secretaria de 

Segurança Pública do Estado.

Especulação
Campetti disse que foi con-

vidado pessoalmente pelo 
governador Tarcísio de Frei-
tas. No entanto, ele ainda não 
definiu exatamente qual será 
o posto que o policial federal 
de Rio Preto vai ocupar. Per-
guntado, Campetti diz que 
ainda não sabe e especula 
que pode ser subsecretário de 

Segurança.
Danilo não foi eleito para 

a Assembleia Legislativa, mas 
ficou em uma posição que 
pode resultar em uma vaga 
como suplente. 

O policial federal esta-
va com o governador eleito, 
em Heliópolis, na Capital do 
estado, quando o seu grupo 
ficou no meio de um tiroteio 
e Campetti fez a segurança de 
Tarcísio.

Guilherme BATISTA

Divulgação Agência BRASIL

Agência BRASIL Divulgação

Divulgação



A4| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | quarta-feira, 28 de dezembro de 2022

CIDADES AGU abre conscurso
Serão 100 vagas para cada carreira. 
Salário será de R$ 21 mil. Há cotas 
de 5% para pessoas com deficiência

Indústria em alta
O Índice Nacional de Custo da Cons-
trução – M (INCC-M) subiu 0,27% em 
dezembro, acumulando alta de 9,40%

Na manhã desta terça-fei-
ra, 27 de dezembro, após rece-
berem uma denúncia anônima 
de que o autor de um homicí-
dio no bairro Nova Esperança 
em Rio Preto estaria portando 
a arma usada no crime, Poli-
ciais Civis da 1ª equipe da DIG 
(Delegacia de Investigações 
Gerais) entraram em contato 
com os oficiais da 3ª Delegacia 
de Homicídios e, juntos, dili-
genciaram até o endereço do 
denunciado.

Segundo as autoridades, 
quando chegaram no local, 
abordaram o autor. Trata-se 
de um rapaz de 19 anos, que 
assumiu estar com a arma 
rapidamente; sendo um re-
vólver calibre 38 e mostrando 
sua localização. A apreensão 
foi realizada no bairro Santo 
Antônio

O indivíduo foi conduzido 
até a DEIC e preso em flagran-
te pelo crime de posse/porte 
de arma de fogo de uso restri-

Jovem que matou padrasto é preso 
com arma do crime em Rio Preto

INVESTIGAÇÃO

Da REPORTAGEM
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O jovem é investigado 
pela morte de Ádamo 
Alex Simão Araújo, 37 
anos, em 16 de outubro

to, em virtude da arma estar 
com a numeração suprimida.

O jovem é investigado pela 
morte de Ádamo Alex Simão 
Araújo, 37 anos, ocorrido em 
16 de outubro. A vítima que 
namorava com sua mãe, foi 

encontrado morto no bairro 
Nova Esperança. O corpo 
apresentava sinais de disparo 
de arma de fogo no tórax e 
lesões na cabeça. A partir daí, 
os policiais civis passaram a 
investigar o suspeito preso 

nesta terça-feira. Ele era ente-
ado da vítima e diz que matou 
o padrasto porque ele batia em 
sua mãe.

Ainda de acordo com a 
corporação, as investigações 
do referido homicídio está em 

Acusado assumi  estar com a arma rapidamente; sendo um revólver calibre 38 e mostrando sua localização

BRIGA DE TRÂNSITO

Mulher é perseguida e tem 
carro danificado em shopping

Uma motorista, de 39 
anos, teve o Chevrolet Cruze 
danificado propositalmente 
pelo condutor de um Fiat 
Fiorino, por volta das 17 
horas desta segunda-feira, 
26, na frente de um posto 
de combustíveis na ave-
nida Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, em 
Rio Preto.

A vítima contou à Polícia 
Civil que pouco antes estava 
procurando vaga no estacio-
namento de um shopping 
center existente nas ime-
diações quando o acusado 
‘colou’ na sua traseira.

Ela teria chamado a 
atenção do homem, que 
ficou nervoso e permane-
ceu parado impedindo que 
fizesse a manobra.

Com medo, a condutora 
decidiu procurar outra vaga, 
sendo seguida pelo suspeito. 

andamento; o autor já havia 
sido ouvido na presença de 
um advogado e confessado 
a autoria do delito e estava 
aguardando o julgamento 
em liberdade.   (Colaborou 
Daniela MANZANI)

Perdeu mais 
de R$ 3,6 mil no 
golpe do falso 
parente

Um rio-pretense, de 
49 anos, que mora no 
bairro Boa Vista, foi en-
ganado por um criminoso 
e ficou no prejuízo em R$ 
3.620,00.Ele esteve na 
delegacia de Plantão, na 
tarde desta segunda-feira, 
26, onde revelou que no 
último dia 23, às 11h20, 
recebeu mensagem em seu 
WhatsApp de um perfil fal-
so com a foto de sua irmã.

O marginal, se passan-
do pela familiar, pediu 
dinheiro emprestado à 
vítima, que fez três trans-
ferências para duas contas 
de bandidos.A fraude só 
foi descoberta quando o 
homem conversou com a 
irmã, que negou qualquer 
tipo de solicitação finan-
ceira. O estelionato será 
investigado pelo 2º DP.

Diante da insistência, ela 
resolveu ir embora.

Quando estava na saída 
do centro de compras o des-
conhecido desceu do carro 
dele e passou a gesticular, 
chamando a vítima para a 
briga. A filha, de 13 anos, 
da motorista filmou toda a 
confusão.

A mulher decidiu seguir 
seu caminho sem dizer 
nada e estava transitan-
do na avenida quando o 
indiciado ultrapassou-a, 
fechou sua passagem e deu 
ré por três vezes batendo 
no Cruze.

No boletim de ocorrên-
cia consta que o autuado, 
que fugiu em seguida, es-
tava com um passageiro. 
O 5º DP ficou encarregado 
das investigações do caso, 
registrado no Plantão como 
ameaça e dano.

AVENIDA

Polícia investiga se jovem 
participava de racha na José Munia

Um jovem, de 26 anos, foi 
surpreendido por guardas civis 
municipais fazendo manobras 
perigosas e proibidas na ave-
nida José Munia, no Jardim 
Vivendas, em Rio Preto, por 
volta das 21h30 desta segun-
da-feira, 26.

Conforme a guarnição, o 
suspeito estava ao volante de 
um Nissan 350Z Coupe, de 
placas de São Paulo, no sentido 
Centro/bairro, e não ofereceu 
resistência ao ser abordado.

No Plantão, ele foi ouvido e 
liberado. O 5º DP vai investi-
gar se o motorista participava 
de algum racha quando acabou 
sendo detido. Polícia investiga se jovem participava de racha na José Munia

Civil investiga caso 
de aborto gemelar

A Polícia Civil  irá in-
vestigar um caso de abor-
to gemelar ocorrido neste 
sábado, 24, em Guapiaçu. 
 Segundo consta no boletim 
de ocorrência, a mulher, de 38 
anos, começou a passar mal e o 
marido, de 46, acionou a am-
bulância para prestar socorro. 

Quando a ambulância che-
gou, a mulher estava deitada 
na cama com sangramento 
intenso.

Posto de Saúde
No posto de saúde, o ma-

rido informou sobre os fetos, 
dizendo que um estava no 
banheiro, e o outro no chão 
da casa. Uma equipe ainda 
retornou à residência tentando 
resgatar, mas não foi possível.

Ainda segundo o documen-
to, o casal disse desconhecer 
a gravidez. A mulher foi en-
caminhado ao Hospital da 
Criança e Maternidade de Rio 
Preto (HCM) e os fetos para o 
Instituto Médico Legal.

Juiz
O juiz de plantão da cidade 

disse que as circunstâncias 
do fato são nebulosas, sendo 
necessária a apuração para 
esclarecimentos. A idade ges-
tacional correta somente será 
esclarecida após os laudos do 
IML.

O caso foi registrado como 
“aborto provocado pela ges-
tante” ou mediante “consenti-
mento” e será investigado pela 
Polícia Civil.

Um capotamento ocor-
rido na manhã desta se-
gunda-feira, 26, na vicinal 
Antônio Ricardo de Tole-
do, em Tabapuã, matou 
João Antônio da Silva, de 
65 anos.

A vítima transitava no 
sentido Tabapuã/Olím-
pia quando por motivos 
desconhecidos saiu para 
o acostamento e houve o 
acidente.

Policiais militares que 
atenderam a ocorrência 
encontraram o carro com 
as rodas para cima no meio 
de um matagal. 

O motorista já estava 
morto quando a guarnição 
chegou.

As investigações do 
capotamento seguem sen-
do feitas pela Polícia Civil 
para tenatr esclarecer os 
motivos do acidente.

Idoso morre

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje
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Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

EXTRATO DO CONTRATO ADM 88/2022
DISPENSA Nº 22/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: R9 PLAYGROUNDS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ sob nº 48.359.892/0001-48
OBJETO: Aquisição de 790 bolas aos alunos das unidades de ensino.
VIGÊNCIA: O presente contrato terá a vigência de 60 dias, até 15 de 
fevereiro de 2023.
Monte Aprazível, 15 de dezembro de 2022.

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADM 89/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: CARMEN CECILIA BORGHI
CNPJ sob nº 26.588.518/0001-81
OBJETO: Contratação de empresa para impressão de 3 mil 
exemplares de livros de poesias dos alunos, formato 15 x 23 
destinados a Escola Feliciano Sales Cunha.
VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data de sua 
assinatura, com término na data da entrega final do objeto deste 
contrato, respeitando o limite de 6 meses, até 20 de junho de 2023.
Monte Aprazível, 20 de dezembro de 2022.

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Editais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Federação de Karate Paulista, com sede a Rua Delegado Pinto de 
Toledo, 2448, Parque Industrial, na cidade de São José do Rio Preto/
SP, através de seu presidente o Sr. Roberto Luís Fuscaldo, convoca 
os filiados para a Assembleia Geral Ordinária:
- Fica convocado todos os filiados com direito a voto.
- A Assembleia será realizada no dia 21 de Janeiro de 2023, na 
cidade de Matão, no Auditório da OAB, sito a Rua João Ribeiro, n° 
205, Residencial Monte Carlo, com início em primeira convocação ás 
9:00 horas e em segunda convocação ás 09:30 horas com qualquer 
número de filiados presentes.
- Prestação de contas do ano de 2022, Definição de Tabela de Custas 
2023, Definições das Diretrizes, Elaboração do Calendário para 
2023, Assuntos Gerais.

Contamos com sua presença.
Roberto Luís Fuscaldo
Presidente Federação de Karate Paulista
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Nos últimos anos, as pesso-
as estão fazendo menos testes 
e a redução de diagnósticos 
causa maior preocupação pelo 
aumento de casos entre jovens

Boletim epidemiológico do 
Ministério da Saúde aponta 
que o Brasil teve, entre 1980 
e 2022, mais de 1 milhão de 
casos de Aids. A boa notícia 
é que a taxa de detecção da 
doença apresentou redução de 
26,5% em 2021. Outro número 
desperta a atenção: a infecção 
em mais de 52 mil jovens en-
tre 15 e 24 anos, de ambos os 
sexos. A doença nessa faixa 
etária precisa ser observada 
com cuidado.Em 40 anos, 
desde 1982, a Aids acumula 
em Rio Preto 5.553 casos. 
Assim como no país, a doença 
teve uma queda no número de 
novos casos a partir de 2011, 
quando foram 111 infectados. 
Em 2022, foram até aqui, 73 
casos. O ano mais aterrador da 
doença foi em 1998, com 343 
casos. A Secretaria Municipal 
de Saúde não fez a separação 
etária e por gênero. Supõe-se 
que a maioria seja de jovem, 
como no restante do país.Para 
a médica de família, Clarissa 
Willets, “é preciso utilizar 
formas de comunicação mais 
segmentadas para os jovens, 
especialmente na internet” 
e que as “ações de educação 
mais direcionadas para esse 
público devem ser incenti-

Em 40 anos, Rio Preto acumula 5.553 
casos de pessoas com Aids

SAÚDE

Dezembro Vermelho é 
uma campanha nacional 
que promove a preven-
ção, assistência, prote-
ção entre outras ações

Da REPORTAGEM
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Passagem 
do ano terá 
linhas espciais 
de ônibus

A festa da passagem 
do ano na represa muni-
cipal de Rio Preto vai ter 
um esquema especial no 
transporte coletivo. A in-
formação é da Secretaria 
de Trânsito, Transporte 
Segurança.

Para atender às pes-
soas que forem partici-
par da comemoração e 
ver a queima de fogos 
poderão retornar às suas 
casas em duas rodadas 
extras: uma à meia noite 
e meia e a outra à 1h. 
A Prefeitura informa que 
a passagem do ano na 
represa municipal terá 
como ponto de partida o 
teatro de arena na frente 
da Swift. A queima de fo-
gos vai durar 10 minutos 
e será silenciosa

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

vadas, especialmente sobre 
prevenção, diagnóstico e trata-
mento”.As políticas públicas de 
saúde devem focar o estímulo à 
testagem e diagnóstico preco-
ce. Além de ser fundamental 
um prognóstico mais favorável, 
o tratamento também é uma 
forma de prevenção da trans-
missão, porque indivíduos com 
carga viral indetectável não 
transmitem o vírus.

O Brasil tem uma das maio-
res coberturas de tratamento 
antirretroviral (TARV) entre 
os países de renda média e 

baixa. Das pessoas estimadas 
vivendo com HIV, 84% já fize-
ram o teste, dessas, 75% estão 
em tratamento e, dentro deste 
grupo, 92% está com carga 
viral indetectável.

DIAGNÓSTICO
E CURA
A infecção pelo vírus HIV 

é considerada uma doença 
crônica que conta com tra-
tamento eficaz. “Pessoas que 
aderem à terapia antirretrovi-
ral podem ficar com carga viral 
indetectável durante muitos 

anos, de modo que seu orga-
nismo funciona como o de 
uma pessoa que não vive com 
o HIV. Porém, se descontinuar 
o tratamento, o vírus volta a 
se multiplicar e a doença pode 
progredir para a Aids”, comen-
ta Clarissa.

DEZEMBRO
VERMELHO
Dezembro Vermelho é uma 

campanha nacional que pro-
move a prevenção, assistên-
cia, proteção e promoção dos 
direitos humanos das pessoas 

que vivem com HIV/Aids e 
outras infecções sexualmente 
transmissíveis.

HIV e AIDS
Segundo a Secretaria de 

Saúde, o número de Aids é 
maior que o de HIV porque a 
pessoa que desenvolve Aids já 
foi notificada com HIV antes, 
mas nem toda pessoa que tem 
o HIV vai desenvolver a Aids. 
O diagnóstico e tratamento 
para Aids é feito no Com-
plexo de Doenças Crônicas 
Transmissíveis da Prefeitura. 

Para inserir jovens e adul-
tos com deficiência no merca-
do de trabalho, o programa 
“Emprego Apoiado” tem ca-
pacitado pessoas para gerar 
mais oportunidades.

No Instituto de Reabili-
tação Lucy Montoro de Rio 
Preto, a iniciativa tem sido 
de extrema importância. Por 
meio do Ministério da Saúde, 
e do Programa Nacional de 
Apoio à Atenção da Saúde 
da Pessoa com Deficiência 
(Pronas/PCD), o projeto tem 
crescido em todo o Brasil.

Atualmente, no Lucy Mon-
toro, são oferecidos cursos 
de informática, costura e, 
em breve, haverá artes, tele-
marketing e marcenaria.

Regina Chueire, direto-
ra do espaço, explica que a 
instituição recebe, além de 
pessoas que nasceram com 
limitações, muitas pessoas 
que passaram a ter defici-
ência, seja por acidente ou 
por doença. “Esses pacientes 
precisam de todo um pro-
cesso de readaptação para o 
mercado de trabalho, a partir 
condições que tem. Daí a im-
portância deste projeto, pois 
verificamos a necessidade de 
cada um e o treinamos para 

Instituto Lucy Montoro tem projeto 
para capacitação profissional

TRABALHO

que a integração seja mais 
tranquila”, afirma.

Joana Azevedo Pereira, 21 
anos, é paciente da entidade 
e participou do curso de in-
formática e foi efetivada para 
trabalhar em um hipermer-
cado. “Este projeto é muito 
bom, principalmente para 
nós, que temos deficiência 
intelectual. Graças a esta in-
ciativa consegui ingressar no 
mercado de tralhado. Duran-
te o curso aprendi desde no-
ções básicas até de software. 
Também tive auxílio no curso 
de digitação, e foi de grande 
importância, pois tinha muita 
dificuldade”, conta.

Sueli Aparecida Pereira, 
mãe de Joana, ressalta a im-
portância do programa. “O 
“Emprego Apoiado” é o sonho 
de quem tem e vive a questão 
da inclusão na família. Gra-
ças a esta iniciativa, minha 
filha ingressou no mercado 
do trabalho. Sou muito grata 
aos profissionais do Lucy 
que sempre tratam minha 
filha com muito carinho. 
A sociedade hoje tem uma 
visão diferente e trabalha a 
inclusão, mas ainda não são 
todas as empresas que pen-
sam assim. As que abrem as 
portas precisam entender que 
esses profissionais precisam 

de apoio, não só operacional, 
mas também o emocional”, 
relata.

O Programa Nacional de 
Apoio à Atenção da Saúde 
da Pessoa com Deficiência 
(PRONAS/PCD) tem como 
objetivo captar e canalizar 
recursos, que são destinados 
a prevenção e reabilitação de 
pessoas com deficiência. A lei 
foi homologada em 2012 e, 
desde então, ampliou as ações 
realizadas por organizações 
de saúde, como a Funfarme, 
por meio de incentivos fiscais. 
Dentre as principais ações 
que o programa impulsiona 
estão a prevenção, a reabilita-
ção e a adaptação de pessoas 
com deficiência, além do 
diagnóstico. Instituto Lucy Montoro tem projeto para capacitação profissio-

nal de pacientes

Daneila MANZANI
redacao@dhoje.com.br

Em 40 anos, desde 1982, a Aids acumula em Rio Preto 5.553 casos.

Safra de cana 
deve ser de 
598 milhões 
de toneladas

A Companhia Nacio-
nal de Abastecimento 
(Conab) atualizou hoje 
(27) a previsão de pro-
dução e produtividade 
da safra brasileira de ca-
na-de-açúcar 2022-2023. 
A estimativa é de produ-
ção de 598,3 milhões de 
toneladas, um crescimen-
to de 2,2% sobre a produ-
ção da safra 2021/2022. 
A produtividade está cal-
culada em 72.026 kg por 
hectare, 3,9% a mais que 
a obtida na safra anterior.

“O acréscimo foi moti-
vado por ajustes na área 
colhida e produtividade 
obtida, principalmente 
no estado de São Paulo, 
maior produtor de ca-
na-de-açúcar do Brasil. 
De acordo com o levan-
tamento, a área de co-
lheita também foi ajus-
tada em cerca de 2,2% 
em relação aos dados 
apurados anteriormente, 
alcançando 8,3 milhões 
de hectares”, destacou 
comunicado da Conab. 
O levantamento da en-
tidade aponta ainda que 
o Brasil deverá produzir 
36,4 milhões de tonela-
das de açúcar nesta safra.

Agência BRASIL
redacao@dhoje.com.br

Divulgação Governo do Estado de São Paulo
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Proclamas 

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

1.  BRUNO CESAR COLODETE e LARISSA DE ÁVILA RODRIGUES, sendo ELE filho 
de JOÃO DANIEL COLODETE e de RITA RAQUEL CUSTODIO COLODETE, sendo 
ELA filha de FERNANDO CESAR RODRIGUES e de NEUCELI APARECIDA DE ÁVILA 
RODRIGUES, brasileiros e residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 27/12/2022.
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Na festa de Natal dos Bassitt, a anfitriã Cláudia Bassitt e lady 
Ligia Maura Garcia. (Fotos Waldner Lui)

Fazendo moldura para o prefeito Edinho Araújo, um grupo de 
convidados do Christmas Party na estância da família Bassitt: 
Graça Ceneviva, Eduardo Molina Santos, Vera Morandi, Marli 
Arroyo Marques dos Santos Antunes, Maria Ondina Fonseca e a 
hostess Carmém Lucia Bassitt. (Fotos Waldner Lui)

Aniversariante de amanhã, a cirurgiã-dentista Célia Regina 
Moreno Cury, esposa do médico Nadim Cury,ex-presidente do 
Clube Monte Líbano e provedor da Santa Casa de Misericórdia 
de Rio Preto

*Se os 18 elevadores estiverem instalados,o 
Hotel Hilton, no Complexo Georgina entrará em funcio-

namento antes do carnaval, em fevereiro de 2023.

*E já que faz assunto,entre as 28 lojas que o 
mall do térreo do Hilton terá num mix tenant de farmá-
cias,lojas de presentes, boutiques, já têm reservas para 
se instalar ali,o Frans Café e os restaurantes Flor de Sal 

e Blue Jasmin.

*Desta coluna, as condolências à 
família do promotor de justiça aposentado, Accacio de 

Oliveira Santos Jr, que faleceu na semana passada.

*Ricardo Scandiuzzi Neto e a 
mulher, Márcia,estão pisando em nuvens. Seu filho José 
Ricardo Ribeiro Miguel Scandiuzzi, foi aprovado em pri-
meiro lugar para Residência Médica em Cardiologia no 

Hospital Sírio Libanês. Um craque!

*Valter Cunha e Valter Cunha Junior, pai 
e filho, já estão disparando aos amigos,o save the date. 
Celebrarão juntos seus aniversários, dia 11 de fevereiro, 

um sábado a partir de meio-dia e meia. Merci. 

*Allim e Lena Bassitt, os únicos dos 
irmãos que permanecem aqui para o réveillon, recebem 
com seus filhos na estância, formatada nos Anos 70, na 

gênese da era discotheque.

*O empresário Hermes de Paula e a 
mulher Ana Lúcia  Mazzoni de Paula reuniram familiares 

e plus intimes para sua ceia de Natal no apartamento 
do Edifício Adaha, com direito à visita do Papai Noel. E 

uma ceia pontuada por um cabrito à caçadora, prepara-
do pelo próprio host.

*A Mega-Sena que corre esta sema-
na, deverá dar ao ganhador ou ganhadores, a bagatela 
de R$ 450 milhões. As apostas serão aceitas até as 17 

horas de sábado.

*Marcelo Lorencin foi passar o Na-
tal em Miami com a filha Elis e o réveillon será em Las 

Vegas, com esticada no Arizona.

* A lady Ligia Maura Costa e sua mãe, Clotil-
de, viajaram para a Europa, onde espocam o Ano Novo. 

Primeiro ponto será Lisboa, depois Paris.

*No início de maio de 2023, Eliane Menezes 
Hawilla comemora 70 anos com um fim de semana em sua 

casa em Iporanga, reunindo as amigas do Grupo do Volei.

*Nelson Washington Pereira 
passa o réveillon em Maresias.

*Elsinho Mouco aproveitou o Natal 
para inaugurar sua casa nova, num condomínio very 

chic, no Morumbi e recebeu os familiares: suas filhas 
Marina e Nathalia, os genros, netos e o casal João 

Carlos e Celia Cabrera Pereira e os filhos João Carlos e 
João Pedro. 

*Beia Menezes e Luciana Buzzini pas-
saram o Natal e curtem o réveillon em Trancoso.

*Gigante Pipper, proprietário da 
Pipper Steak House, que anda exibindo um novo vizoo 

capilar, chegou domingo de uma semaninha básica em 
Fortaleza, onde foi com a família  visitar parentes de 

sua mulher.

*O restaurateur Victor Homsi passou 
o Natal na fazenda em Alta Floresta. no Mato Grosso.

*O empresário Anderson Batista de 
Moraes, a mulher, Natália Brandt Moraes e o filho Lo-

renzo Brandt Moraes,viajaram dia 13 de dezembro para 
férias em Orlando,de onde foram para Atlanta conhecer 

o mundo da Coca-Cola. O réveillon será em Miami e 
retornam dia 2 de janeiro.

MAIS UM
A concorrência na área nobre da cidade,se acirra. O Su-
permercado Sendas- o mesmo que também vai se insta-
lar no local onde existiu a sede social do Palestra E.C., vai 
começar a construir uma unidade numa das esquinas da 
Alarme- Associação Lar de Menores- em frente à Faceres.

CARNAVAL I
O secretário da Agricultura e Abastecimento, Pedro Pe-
zzutto, cujo trabalho o  coloca no podium de um dos me-
lhores profissionais do elenco de Edinho Araújo,depois de 
dar um upgrade no Mercadão e cercar todo o recinto de 
exposições com um muro que deu dignidade e respeito 
ao local, agora trabalha para oferecer ali, um espaço que 
possa receber o Oba Festival com o necessário conforto 
que merece um evento daquele porte. Uma área de 12 mil 
m2 nos fundos do Recinto de Exposições Alberto Lucato, 
está sendo asfaltada para os trios elétricos poderem cir-
cular com desenvoltura, está fazendo o contrapiso para a 
construção de arquibancadas e camarotes e toda a infra-
estrutura de água e esgoto para os banheiros. A primeira 
edição do Oba Rio Preto, de 18 a 21 de fevereiro de 2023, 
vocês não têm ideia como será retumbante.

CARNAVAL II
Aliás, o Oba Festival, que já se antecipa como um dos maio-
res do interior, está anunciando em seu line-up, uma cor-
nucópia de ritmos contagiantes para todos os paladares, 
do axé ao sertanejo. A abertura, no sábado de carnaval, 8 
de fevereiro, terá “fantasia” como tema e no palco, Gust-
tavo Lima, A Zorra, a banda Menos é Mais e Pedro Sam-
paio. O tema para o domingo de carnaval, dia 19, é “pijama” 
e se apresentam a Banda Eva, Batom na Cueca, Gustavo 
Mioto e Dennis DJ. Segunda-feira de Carnaval com o tema 
“Neon”, se apresentam Zé Neto e Christiano, Alok e Toma-
te.Para encerrar a programação, na terça-feira de carna-
val,o tema será “Abadá” e terá Ivete Sangalo e Thiaguinho. 
A título de informação: quando secretário da Cultura tive a 
honra de promover a primeira micareta de Rio Preto, tra-
zendo a Banda Eva com Ivete Sangalo no elenco.

(17) 3225-5622
R. Dr. Raul Silva, 281

Rio Preto
Vila Redentora

A Pipper Steakhouse agradece a todos pelo carinho e prestígio
A casa Pipper Steakhouse agradece a todos os clientes e 
amigos que nos prestigiaram nesse ano de 2022. Que 
possamos estar juntos novamente em 2023, lhes oferencendo 
nossas carnes nobres, salmão, camarão, e os melhores vinhos.

Desejamos ótimas festas e um excelente ano novo a todos que 
estiveram conosco nesse ano de 2022. Muitas coisas boas 
estão por vim, e estaremos aqui para melhor atendê-lo. Venha 
nos fazer uma visita.

Casa Pipper 
Steakhouse
Localizada na R. Dr. Raul 
Silva, 281 - Vila Redentora, 
São José do Rio Preto - SP, 
15015-020. 

ChurChurrascaria familiar que 
serve carnes argentinas e 
uruguaias, além de buffet de 
salada e sushi.

Temos combinações diferenciadas para cada paladar. 
Contamos com uma das estruturas mais agradáveis de Rio 
Preto, feito para você e sua família. 

Um novo conceito para amantes de churrasco.

DESEJAMOS
BOAS FESTAS

& UM FELIZ ANO NOVO
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA
Resolução nº 501
Convoca o suplente para substituir Conselheiro Tutelar no 
período das férias em 2023. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA de São José do Rio Preto/SP, no uso de suas atribuições 
legais conferidas pela Lei Municipal nº 4.956/92 e suas alterações, 
considerando a Lei Municipal nº 8.828/02 e suas alterações; Edital 
de Divulgação (Ref.: Edital normativo – Processo seletivo de escolha 
de conselheiros tutelares - 2019) publicado em 02/10/2019 no Diário 
Oficial do Município; e Resoluções nº 462 e 495 – CMDCA;
Resolve:
Art. 1º - Ficam convocados para substituir as férias dos Conselheiros 
Tutelares durante o ano de 2023, conforme tabelas a seguir:
A suplente Lucimara Soares dos Santos Franca para o Conselho 
Tutelar Sul:

Substituição – férias:
CONSELHEIRO TUTELAR INÍCIO TÉRMINO

Elisângela Patrícia da Silva Falanque 10/01/2023 08/02/2023
Lorrayne Caroline Santos 20/03/2023 18/04/2023
Kellen Lara Borim Antônio 09/05/2023 07/06/2023
Lívia Maria de Brito Ferreira 12/09/2023 11/10/2023
Wilson Tadeu Corrêa 16/10/2023 14/11/2023

E o suplente Ricardo de Melo Nogueira para o Conselho Tutelar 
Norte:

Substituição – férias:
CONSELHEIRO TUTELAR INÍCIO TÉRMINO

Dayani Aparecida Escroque 10/01/2023 08/02/2023
Josimar Peres Sales 27/02/2023 28/03/2023
Ana Carolina Simão Souza 10/07/2023 08/08/2023
Marciele Derengowski 14/08/2023 12/09/2023
Luciano Pereira Montoro 20/11/2023 19/12/2023

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da sua publicação.
São José do Rio Preto/SP, 27 de dezembro de 2022
Fernanda Paula Magossi Arado        Jessé Fernandes
        Presidente - CMDCA                   2º Secretário - CMDCA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA 
CONTRATADA: WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS EPP
EMPENHOS 18460/22, 18463/22 E 18465/22
Notifico Derradeiramente o representante legal da contratada, para 
entregar 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
Dispensa de Licitação nº 36/2022
Contrato nº DIL/0029/22
Contratada: Empresa Brasileira de Correios E Telégrafos
OBJETO: Prestação de serviços e venda de produtos postais para 
atender as necessidades do gabinete e de suas dependências. 
SMA Adilson Vedroni. – Prazo de Vigência: 60 meses. Valor total: 
R$150.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitação nº 41/2022
Contrato nº DIL/0030/22
Contratada: Empresa Brasileira de Correios E Telégrafos
OBJETO: Prestação de serviços e venda de produtos postais para 
atender as necessidades do gabinete e de suas dependências. 
Gabinete do Prefeito.  José R. Moreira. – Prazo de Vigência: 60 
meses. Valor total: R$390.000,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 695/2022
ATA Nº 1032/22
CONTRATADA: D & H COMERCIO E DISTRIBUIÇÃODE 
DISPOSITIVOS ELETROELETRONICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais para manutenção em sistemas 
de alarme nas Unidades Escolares - Valores Unitários – Item 4 – 
R$296,95; Item 7 – R$159,38; Item 9 – R$92,00; Item 11 – R$14,75; 
Item 12 – R$1,72; Item 13 – R$29,90 – SME – Fabiana Zanquetta de 
Azevedo – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 699/2022
ATA Nº 1033/22
CONTRATADA: FERNANDO JOSE AMANCIO ALVES 31989785808
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valor Unitário – Item 
4 – R$13,77 – SMEL – Fabio Ferreira Dias Marcondes – Prazo de 
vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 699/2022
ATA Nº 1034/22
CONTRATADA: KVA COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS 
ELETRICOS RP LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valores Unitários – 
Item 15 – R$3,90; Item 18 – R$4,19; Item 19 – R$11,30; Item 20 – 
R$9,23; Item 24 – R$100,00; Item 27 – R$94,00; Item 28 – R$32,00 
– SMEL – Fabio Ferreira Dias Marcondes – Prazo de vigência: 12 
meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 699/2022
ATA Nº 1035/22
CONTRATADA: CONTATTOS MAIS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valores Unitários 
– Item 8 – R$25,00; Item 16 – R$7,50; Item 17 – R$5,20; Item 22 
– R$3,00 – SMEL – Fabio Ferreira Dias Marcondes – Prazo de 
vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 699/2022
ATA Nº 1036/22

02 02 03 03

CONTRATADA: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valores Unitários – 
Item 1 – R$6,00; Item 21 – R$48,00; Item 25 – R$80,00; Item 26 
– R$70,00 – SMEL – Fabio Ferreira Dias Marcondes – Prazo de 
vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 712/2022
ATA Nº 1037/22
CONTRATADA: PAULO R. BISPO FERRAMENTAS ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de carpintaria – Valor Unitário 
– Item 5 – R$1,99 – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo 
de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 26656/2022
CONTRATO Nº: DPL/0073/22
CONTRATADA: WESLEY RODRIGO SILVA DE ALMEIDA 
04357031451
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção e revisão de 
playgrounds no Parque Ecológico Danilo Santos de Miranda – SME 
– Fabiana Zanquetta de Azevedo - Prazo de vigência: 105 dias. Valor 
Total: R$16.900,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 034/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL (“LED”), 
EM ÁREA PÚBLICA LOCALIZADA NOS LAGOS N.º 1 E N.º 2, DA 
REPRESA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 
Informamos que foi disponibilizado esclarecimentos de edital relativo 
a este procedimento licitatório no seguinte endereço: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action  e fica, desde já, 
fazendo parte integrante do instrumento convocatório, sendo válido 
para todos os efeitos legais os documentos originais encartados nos 
autos, a disposição dos interessados.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 035/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
VISANDO A EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO 
FERROVIÁRIA CENTRAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (3ª 
ETAPA) – SEC. MUN. OBRAS. Informamos que foi disponibilizado 
esclarecimentos de edital relativo a este procedimento licitatório no 
seguinte endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action  e fica, desde já, fazendo parte integrante do 
instrumento convocatório, sendo válido para todos os efeitos legais 
os documentos originais encartados nos autos, a disposição dos 
interessados.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 037/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE 
NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL 
(“LED”), VISANDO ATENDER COMPLEXO DE ELEVADOS 
JOÃO XXIII (JORDÃO REIS), LOCALIZADO ENTRE A AVENIDA 
BADY BASSITT E A RUA JORDÃO REIS – SEC. MUN. OBRAS. 
Informamos que foi disponibilizado esclarecimentos de edital relativo 
a este procedimento licitatório no seguinte endereço: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action  e fica, desde já, 
fazendo parte integrante do instrumento convocatório, sendo válido 
para todos os efeitos legais os documentos originais encartados nos 
autos, a disposição dos interessados.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
TOMADA DE PREÇOS N.º 051/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE 
DRENAGEM ENTRE A RUA JOÃO DOS SANTOS E AV. VALDOMIRO 
LOPES (VILA CLEMENTINA) – SEC. MUN. DE OBRAS - Tendo em 
vista que a empresa OCTON ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO 
EIRELI, tempestivamente,  em atendimento a  Notificação publicada 
na imprensa oficial no dia 17 p.p., protocolou envelope lacrado 
contendo nova proposta financeira, para fins de exercício do direito 
de preferência previsto na LC 123/06, fica designado o dia 29/
DEZEMBRO/2022, às 10:00 horas, para a sessão pública de abertura 
do referido envelope, a qual será realizada na sala de audiências 
da Diretoria de Compras e Contratos (2º andar do Paço Municipal). 
Publique-se o presente para ciência dos interessados. Wanderley Ap. 
de Souza – Diretor de Contratações Públicas – Presidente da CML
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 059/2022
A Comissão Municipal de Licitação comunica que o processo licitatório 
em epígrafe foi declarado FRACASSADO. Publique-se para ciência e 
para que surta os devidos efeitos legais.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 622/2022 
– PROCESSO Nº 15.050/2022. 
Objeto: Aquisição de equipamento (tomógrafo de coerência ótica – 
OCT) para o Hospital Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 29/12/2022 às 14:00hs, para continuidade dos trabalhos – 
Celia Candida Faria - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 731/2022 
– PROCESSO Nº 15.992/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de filé de tilápia em 
atendimentos as unidades escolares e demais órgãos. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 29/12/2022 
às 10h00 para continuidade dos trabalhos – Celia Candida Faria - 

Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 732/2022 
– PROCESSO Nº 16.008/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de macarrão e chocolate 
em pó para a alimentação escolar. Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 29/12/2022 às 10h30 para continuidade 
dos trabalhos – Celia Candida Faria - Pregoeira. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 753/2022 
– PROCESSO Nº 16.181/2022. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de alho em atendimento 
as demandas da alimentação escolar e demais órgãos públicos. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
29/12/2022 às 11h00 para continuidade dos trabalhos – Celia 
Candida Faria - Pregoeira. 
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 740/2022 – Processo n.º 
16.237/2022 
Objeto: Aquisição de equipamento s de ar condicionado para 
Procuradoria Geral do Municipio.
O Pregão restou DESERTO, por não haver recebido nenhuma 
proposta para os itens. Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - 
pregoeira
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 040/2022
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura dos 
envelopes: 06/FEVEREIRO/2023 às 08:30 hs
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO 
A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL 
(AV. ALBERTO ANDALÓ, 3030), CONFORME PLANILHAS, 
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO 
ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. OBRAS. Valor total estimado R$ 
4.198.617,53 - Prazo de Execução: 240 dias - Local de Entrega 
dos envelopes e da sessão da licitação: Av. Alberto Andaló nº 
3030, 2º andar do Paço Municipal, Centro – Diretoria de Compras e 
Contratos. Outras informações no site: http://www.riopreto.sp.gov.br/
PublicaLicitacao/Visitante.action  
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 744/2022, 
processo 16.171/2022 objetivando Contratação de empresa com 
fornecimento de material e mão de obra para manutenção dos 
playgrounds do Parque Ecológico Educativo Danilo Santos de 
Miranda. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 11/01/2023. 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 766/2022, 
processo 16.274/2022 objetivando Registro de Preços para aquisição 
de materiais de marcenaria para o setor de manutenção escolar. 
Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 12/01/2023. 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 786/2022, 
processo 16.409/2022 objetivando o Registro de preços para 
aquisição de ração para cães adultos e filhotes, destinada a 
alimentação de animais apreendidos e mantidos pelo Centro De 
Controle de Zoonoses – CCZ - DEVISA. Secretaria Municipal de 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 12/01/2023. 
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 787/2022, 
processo 16.432/2022 objetivando o Registro de preços para 
aquisição de álcool etílico e gel, 70%, para atendimento das Unidades 
Escolares. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 12/01/2023. às 14h00min e abertura a 
partir das 14h02 min. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 791/2022, 
processo 16.451/2022 objetivando o registro de preços para aquisição 
de areia higiênica para gatos alocados no Centro de Controle de 
Zoonoses. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 13/01/2023. 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 793/2022, 
processo 16.453/2022 objetivando o registro de preços para 
aquisição de sabonete líquido para atendimento as unidades 
escolares. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 13/01/2023 às 14:30h e abertura a partir 
das 14:32h. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-
se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
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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 797/2022, 
processo 16.468/2022 objetivando a aquisição de veículos tipo 
mini furgão e tipo passeio para atender a frota e atendimento ao 
transporte de equipes e pacientes nas demandas diárias. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 11/01/2023. às 14:00h e abertura a partir das 14:02h. 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 801/2022, 
processo 16.474/2022 objetivando a aquisição de cabos para 
adequações na rede Elétrica de alta tensão do Recinto de Exposições 
Alberto Bertelli Lucato. Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
11/01/2023. às 14h00min e abertura a partir das 14h02 min. O edital, 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 802/2022, 
processo 16.475/2022 objetivando o Registro de preços para 
aquisição de copos descartáveis, para atendimento das Unidades 
Escolares. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 13/01/2023. 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 806/2022, 
processo 16.479/2022 objetivando o registro de preços para 
aquisição de materiais de laboratório. Secretaria Municipal de 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 16/01/2023 
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 807/2022, 
processo 16.480/2022 objetivando o registro de preços para aquisição 
de saneante, detergente enzimático e fita reagente. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 16/01/2023 às 14:30h e abertura a partir das 14:32h. O edital, 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
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EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2022
Objeto: Permissão de uso de 02 áreas 2,50m2 – Localizadas no 
TÉRREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), para a finalidade 
de Instalação de Caixas Eletrônicos.
A Comissão de Licitação da Empresa Municipal de Urbanismo 
São José do Rio Preto, adjudica a proposta da empresa licitante 
TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A, CNPJ sob nº 51.427102/0001-29, 
tendo oferecido Permissão de Uso mensal no valor de R$ 1.557,66 
(Um Mil, Quinhentos e Cinquenta e sete Reais e Sessenta e Seis 
Centavos); cumprindo de todas as condições editalícias nos termos 
do processo licitatório em questão, para o objeto supracitado. São 
José do Rio Preto, 27/12/2022.
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
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2022
Objeto: Permissão de uso de GUICHE T01/T02/T03/T04 – Localizada 
no TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 51,40 
m2, para a finalidade de Bilhetagem (venda de Passagens).
A Comissão de Licitação da Empresa Municipal de Urbanismo 
São José do Rio Preto, adjudica a proposta da empresa licitante 
GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S/A, CNPJ sob nº 
72.543.978/0001-00, tendo oferecido Permissão de Uso mensal 
no valor de  R$ 11.603,00 (Onze Mil, Seiscentos e três Reais); 
cumprindo de todas as condições editalícias nos termos do processo 
licitatório em questão, para o objeto supracitado. São José do Rio 
Preto, 27/12/2022.
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
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 021/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2022
Objeto: Permissão de uso de GUICHE T06 – Localizada no TERREO 
- ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 15,73 m2, para a 
finalidade de Bilhetagem (venda de Passagens).
A Comissão de Licitação da Empresa Municipal de Urbanismo 
São José do Rio Preto, adjudica a proposta da empresa licitante 
VIAÇÃO GARCIA LTDA, CNPJ sob nº 78.586.674/0001-07, tendo 
oferecido Permissão de Uso mensal no valor de  R$ 1.343,33 (Um 
Mil, Trezentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Três Centavos); 
cumprindo de todas as condições editalícias nos termos do processo 
licitatório em questão, para o objeto supracitado. São José do Rio 
Preto, 27/12/2022.
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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 022/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2022
Objeto: Permissão de uso de GUICHE T07 – Localizada no 

TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 9,68 m2, 
para a finalidade de Bilhetagem (venda de Passagens).
A Comissão de Licitação da Empresa Municipal de Urbanismo 
São José do Rio Preto, adjudica a proposta da empresa licitante 
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A; CNPJ Nº 
55.334.262.0001-84, tendo oferecido Permissão de Uso mensal no 
valor de  R$ 755,04 (Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e 
Quatro Centavos); cumprindo de todas as condições editalícias nos 
termos do processo licitatório em questão, para o objeto supracitado. 
São José do Rio Preto, 27/12/2022.
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
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2022
Objeto: Permissão de uso de GUICHE T08 – Localizada no 
TERREO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 9,68 m2, 
para a finalidade de Bilhetagem (venda de Passagens).
A Comissão de Licitação da Empresa Municipal de Urbanismo São 
José do Rio Preto, adjudica a proposta da empresa licitante NOBRE 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA; CNPJ Nº 02.353.699/0001-07, 
tendo oferecido Permissão de Uso mensal no valor de  R$ 792,79 
(Setecentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos); 
cumprindo de todas as condições editalícias nos termos do processo 
licitatório em questão, para o objeto supracitado. São José do Rio 
Preto, 27/12/2022.
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
RESUMO DE ATA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 040/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2022
Objeto: Permissão de uso de BOX TA4 – Localizada no TERREO 
- ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 21,25 Área + 21,25 
Mezanino = Área Total = 42.50 m2, para a atividade licita de 
“Sorveteria, Açaiteria e outros Gelados”.
A Comissão de Licitação da Empresa Municipal de Urbanismo 
São José do Rio Preto, adjudica a proposta da empresa licitante 
DIEGO BORGES LOURENÇO; CNPJ SOB Nº 48.592.817/0001-22, 
tendo oferecido Permissão de Uso mensal no valor de R$ 3.650,00 
(Três Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais); cumprindo de todas s 
condições editalícias nos termos do processo licitatório em questão, 
para o objeto supracitado. São José do Rio Preto, 27/12/2022.
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
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 041/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2022
Objeto: Permissão de uso de BOX TA5 – Localizada no TERREO 
- ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 59,49 m2, para a 
atividade licita de “Refeição/Restaurante.
A Comissão de Licitação da Empresa Municipal de Urbanismo 
São José do Rio Preto, adjudica a proposta da empresa licitante 
ELL RESTAURANTE RIO PRETO LTDA, CNPJ SOB Nº 
26.550.599/0001-20, tendo oferecido Permissão de Uso mensal 
no valor de R$ 8.418,62 (Oito Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais 
e Sessenta e Seis Centavos); cumprindo de todas as condições 
editalícias nos termos do processo licitatório em questão, para o 
objeto supracitado. São José do Rio Preto, 27/12/2022.
Patrícia Aragão Marcello
Presidente Comissão de Licitação
Eduardo de Souza Magalhães e Silva
Vice-Presidente Comissão de Licitação
Marcelo Alves de Souza
Membro Comissão de Licitação
Charles Luis Justino Fernandes
Membro - Suplente

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.283 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, EVA SOCORRO PARRO para substituir o(a) servidor(a) 
PEDRO SERGIO ROMEIRO – ocupante da função de confiança 
gratificada – Coordenador Executivo de Políticas Públicas – Nível 
II - FG.103.7, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, de 27/12/2022 a 05/01/2023.
AMAURY HERNANDES
Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.288 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022
CONCEDE, por força de decisão judicial proferida nos autos do 
Processo n.º 1047328-92-2021.8.26.0576, da Vara do Juizado 
Especial da Fazenda Pública do Município de São José do Rio Preto, 
a(o) servidor(a) abaixo relacionado(a), prêmio por assiduidade, 
conforme Lei Complementar n.º 05/90, artigo 119, com nova redação 
dada pela Lei Complementar n.º 147 de 14/05/2002 e artigo 4º da Lei 
Complementar nº 609/2019, nos termos do Decreto nº 18.621 de 23 
de junho de 2020:
LUCIANA DIAS MODESTO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 04/02/2017 a 
03/02/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo 
de 04/02/2022 a 03/02/2027.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto
P O R T A R I A   Nº 479
De 27 de dezembro de 2022
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de São José do Rio Preto – Estado 
de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de suas atribuições legais, 
DETERMINA:
Art. 1º – É DESIGNADO o servidor de carreira ADRIANO 
ANTONIO PAZIANOTO para substituir o servidor Jair Moretti, 
respondendo pelo cargo de provimento em comissão de DIRETOR 
SUPERINTENDENTE, do dia 03/01/2023 até a data do efetivo 
retorno do titular, período em que estará em usufruto de férias, nos 

termos do artigo 68 da Lei Complementar nº 05/1990, com redação 
dada pela Lei Complementar nº 346/2011. (processo administrativo 
nº 1511.02.127/2022.36).
Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 27 de dezembro de 2022.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por afixação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, publicada na imprensa oficial e arquivada 
no l ivro de Portarias da RIOPRETOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 51/2021 
CONCORRÊNCIA 01/2021 – PROC. nº 67/2021
Contratada: PWR SERVICOS ELETRICOS E ELETRONICOS 
LTDA
Objeto: Readequação qualitativa e quantitativa com acréscimo 
de valor referente ao detalhamento de projeto, fornecimento, 
montagem, instalação, comissionamento e start-up de equipamentos 
eletromecânicos e painéis elétricos para a Estação Elevatória de 
Esgoto de Talhado.
Valor do acréscimo: R$ 254.630,55 Valor Total: R$ 
4.495.219,12 Assinatura: 27.12.2022
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO 20/2022 – 
CONCORRÊNCIA nº 01/2022 – PROC. nº 05/2022. Contratada: J. 
NASSIF ENGENHARIA LTDA
Objeto: Prorrogação do prazo de execução referente a construção 
de interceptor de esgoto nas margens esquerda e direita do Córrego 
dos Macacos no município de São José do Rio Preto, incluindo 
fornecimento de materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos 
necessários à execução dos serviços. 
Prazo: 30 dias Assinatura 27.12.2022
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO - CONCORRÊNCIA 
08/2022 – PROCESSO SeMAE 118/2022. IMPUGNANTE: CTENGE 
OBRAS E SERVIÇOS LTDA. 
Vistos, etc, acolho as manifestações do Gestor bem como, da 
Coordenadoria Jurídica, a fim de conhecer da impugnação apresentada 
para, no mérito, julgá-la IMPROCEDENTE, determinando-se o 
prosseguimento do certame nos moldes propostos. 
S. J. R. P. 27.12.2022 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente
EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 37/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO 54/2022 – 
PROCESSO 63/2022
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto para 
fornecimento de combustíveis líquidos por um período de 12 meses 
para abastecimento dos veículos da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 23.12.2022. Valor do decréscimo: R$ 
35.511,58 Valor total: R$ 1.691.664,49.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2022 – 
PROCESSO SICOM 3435/2022
Objeto: Contratação de empresa para manutenção nos sistemas 
de separador trifásico e redes de distribuição dos reatores UASB da 
ETE Rio Preto.
Sessão pública realizada online no dia 15.12.2022, sendo declarado 
pelo pregoeiro o pregão FRACASSADO em razão do valor final 
alcançado estar acima da estimativa do edital. A empresa LUCAS 
NOVAES FRANCISCO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME apresentou 
intenção de recurso sendo NEGADO O PROVIMENTO tendo em 
vista a não apresentação das razões recursais. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”.
Alan Sinibaldi Cornachioni - Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2022 – PROCESSO SICOM 
3435/2022 
“DECLARO este processo licitatório FRACASSADO, em razão do 
valor final alcançado estar acima da estimativa do edital”
S. J. do Rio Preto, 27.12.2022 – Nicanor Batista Júnior - 
Superintendente.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, 
o Pregão Eletrônico SeMAE nº 101/2022, Processo SICOM 
3459/2022 objetivando a Aquisição de materiais de limpeza, 
higiene, descartáveis, itens para copa e cozinha a serem 
utilizados nas unidades do Serviço Municipal Autônomo de 
Água e Esgoto – SeMAE.
Prazo de entrega: 5 entregas em 270 dias, conforme cronograma. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 10.01.2023, às 
08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, no portal 
de compras. 
S. J. Rio Preto, 21.12.2022 - João Marcelino Ruiz - Diretor do Dep. 
Admin. Fin. e de Pessoal.
S.J. Rio Preto, 27.12.2022 – Nicanor Batista Junior – 
Superintendente do SeMAE.  

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA N° 52080/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL: PABLO NAZARE MUNIZ CORREA 
MARCONI ENDEREÇO: R. SUÍÇA COMPL.: SN LT 32 P S 1A BAIRRO: 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - VILA CIDADE: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15015-520 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 
3330250 PFJ: 1384791 CPF/CNPJ/RG: 12566350/0001-07. 
RELATÓRIO DE CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO O infrator acima 
qualificado deixou de atender a Notificação nº 22393 de 30/05/2022 
referente o(a) É proibido perturbar o sossego público com quaisquer 
tipos de ruídos ou sons excessivos e evitáveis., infringindo o(a) Art. 53 
LC nº 650/2021 sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE: 
CAPITULAÇÃO ART. 142 DA LC Nº 650/2021 BASE DE CÁLCULO 
20 UFM MULTA R$ 1.385,80 (um mil, trezentos e oitenta e cinco 
reais e oitenta centavos) OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO. O pagamento 
da multa imposta não isenta o infrator de regularizar o acima 
mencionado, sob pena de aplicação de multa de reincidência, não o 
fazendo, adotamos as medidas administrativas e judiciais cabíveis. 
INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado intimado a 
recolher o débito no montante acima discriminado, no prazo abaixo, 
ou optar pelo oferecimento de Impugnação, conforme os termos dos 
artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo para 
pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração e Imposição 
de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos 
do artigo 19 da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos 
descontos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): I - 
de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da notificação da lavratura do Auto de Infração e desde 
que não haja Impugnação; II – de 35% (trinta e cinco por cento), se 
apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou 
da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se não 
interposto Recurso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se 
interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao 
Reexame Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ciência da decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda 
em Recurso Voluntário. c) Para efetuar o pagamento do débito, o 
interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia de 
recolhimento ou imprimir o referido boleto através do link: https://
cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/
empro_dam.php. d) Em não havendo apresentação de defesa ou 
a quitação do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo 
será inscrito em dívida ativa, com posterior execução fiscal. Assinado 
pelo(a) Agente Fiscal de Posturas Adriana Antunes Carretero, uma 
vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, sob o número de registro do AR: 79340065 1 BR, 
acusando “NÃO PROCURADO”.
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22956/2022
FICA NOTIFICADA(O): ROLE EM CASA BAR LTDA ENDEREÇO: R. SIQUEIRA CAMPOS  
Nº: 3966 COMPL.: QUADRA 17; LOTE: HP BAIRRO: VILA SANTA CRUZ CIDADE: SAO 
JOSE DO RIO PRETO CEP: 15014-030 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3951000 
CPF/CNPJ/RG: 47487966/0001-69. De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º 
inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria 
a regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta Notificação, o abaixo relacionado: 
MOTIVO É expressamente proibido as desordens, algazarras, barulho ou perturbação do 
sossego público, tendo em vista que os proprietários dos estabelecimentos são responsáveis 
pela ordem dos mesmos; LEI VIGENTE Art. 52 e 53 LC nº 650/2021; PRAZO 0 dia(s) NÃO 
CUMPRIMENTO Multa de 20 UFM (x1 R$1.385,80); MOTIVO É expressamente proibido 
perturbar o sossego com ruídos e sons excessivos, evitáveis, providenciar isolamento acústico 
do empreendimento; LEI VIGENTE Art. 53 da LC nº 650/2021; PRAZO 30 dia(s) NÃO 
CUMPRIMENTO Multa de 20 UFM (x1 R$1.385,80); MOTIVO É proibido perturbar o sossego 
público com quaisquer tipos de ruídos ou sons excessivos e evitáveis; LEI VIGENTE Art. 53 
LC nº 650/2021; PRAZO 0 dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 20 UFM (x1 R$1.385,80); 
MOTIVO Execução de música por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro meio, sem 
autorização da Prefeitura Municipal; LEI VIGENTE Artigo 1.º da LC n.º 217/2005, ABNT 10151; 
PRAZO 0 dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 10 UFM (x1 R$692,90); MOTIVO Executar 
o isolamento acústico no estabelecimento que utilizem da música para entretenimento, para 
que os ruídos produzidos não perturbem a população circunvizinha; LEI VIGENTE Artigo 2.º, 
§ único da Lei Complementar n.º217/2005; PRAZO 30 dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa 
de 10 UFM (x1 R$692,90); MOTIVO Fica proibida a execução de música por radiodifusão, 
ao vivo, ou por qualquer outro meio, em calçadas ou recuos; LEI VIGENTE Artigo 1.º, § 
2.º da LC n.º 217/2005, ABNT 10151; PRAZO 0 dia(s) NÃO CUMPRIMENTO Multa de 10 
UFM (x1 R$692,90). OBSERVAÇÃO: CESSAR IMEDIATAMENTE PERTURBAÇÃO DO 
SOSSEGO PÚBLICO (RUÍDO EXCESSIVO/SOM ALTO). OS RUÍDOS/SONS NÃO PODEM 
EXTRAPOLAR OS LIMITES DO IMÓVEL. PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO PARA IMÓVEL 
ADEQUADO OU EXECUTAR ISOLAMENTO ACÚSTICO EFICIENTE. PROTOCOLAR 
CÓPIA NA SECRETARIA: 1-PROJETO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO COM ASSINATURA 
DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E DO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA E 2-ANOTAÇÃO 
DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
E DEVIDAMENTE RECOLHIDA PARA SERVIÇOS DE PROJETO.  ATENÇÃO Fica Vossa 
Senhoria ciente que o não cumprimento da presente NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o 
notificado ficará sujeito as seguintes penalidades impostas pela legislação vigente. Assinada 
pelo(a) Agente Fiscal de Posturas Moisés Augusto de Lima Aziz, uma vez que ocorreu a 
devolução da missiva, Motivo “NÃO PROCURADO” pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79340092 6 BR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
NOTIFICAÇÃO 22957/2022
FICA NOTIFICADA(O): ROLE EM CASA BAR LTDA ENDEREÇO: R. SIQUEIRA CAMPOS  Nº: 3966 
COMPL.: QUADRA 17; LOTE: HP BAIRRO: VILA SANTA CRUZ CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO 
CEP: 15014-030 INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CADASTRO: 3951000 CPF/CNPJ/RG: 47487966/0001-
69. De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo 
mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência 
desta Notificação, o abaixo relacionado: MOTIVO Armazenar e depositar adequadamente os resíduos 
gerados no empreendimento. Informar a destinação final desses resíduos; LEI VIGENTE Art 2.º, §3º, 
inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002; PRAZO 5 dia(s) 
NÃO CUMPRIMENTO Multa de 126 UFM (x1 R$8.730,54). OBSERVAÇÃO: Apresentar comprovante de 
destinação dos resíduos gerados na empresa (materiais recicláveis), pelo e-mail smaurb.fiscalizacao@
smaurb.sp.gov.br. ATENÇÃO Fica Vossa Senhoria ciente que o não cumprimento da presente 
NOTIFICAÇÃO no prazo estabelecido, o notificado ficará sujeito as seguintes penalidades impostas pela 
legislação vigente. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas Moisés Augusto de Lima Aziz, uma vez 
que ocorreu a devolução da missiva, Motivo “NÃO PROCURADO” pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR: BR 79340092 6 BR.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Centro Comercial e Imobiliaria Luiz Cavalheiro LTD
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento de Auto de 
Infração Covid (div 458) vencimento em 16/02/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, 
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:

•	 Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
•	 Call-center: (17) 3202-7740
•	 Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
•	 E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br

Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo 
de “ Não Procurado”, na data  24,28,30/11/2022.
São José do Rio Preto, 27 de dezembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Emilio Cardoso de Oliveira
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento de Multa da 
Vigilancia Sanitaria (div 72) vencimento em 03/03/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, 
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:

•	 Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
•	 Call-center: (17) 3202-7740
•	 Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
•	 E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br

Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo 
de “ Não Procurado”, na data  24,28,30/11/2022.
São José do Rio Preto, 27 de dezembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Evan Evangelista Bar e Restaurante ME
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento de Multa da 
Vigilancia Sanitaria (div 33) vencimento em 12/04/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, 
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:

•	 Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
•	 Call-center: (17) 3202-7740
•	 Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
•	 E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br

Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo 
de “ Não Procurado”, na data  24,29/11/2022 e 01/12/2022.
São José do Rio Preto, 27 de dezembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Instituto Espirita Nosso Lar
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento de IPTU 
Revisto Administrativamente exercício de 2022 (parcela 1).
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, 
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:

•	 Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
•	 Call-center: (17) 3202-7740
•	 Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
•	 E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br

Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo 
de “ Mudou-se”, na data  22/09/2022
São José do Rio Preto, 27 de dezembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Oliveira Junior Casa de Repouso/Carlos B Oliveira
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento de Multa da 
Vigilancia Sanitaria (div 33) vencimento em 12/04/2022.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, 
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:

•	 Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
•	 Call-center: (17) 3202-7740
•	 Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
•	 E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br

Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e a mesma voltou por motivo 
de “ Não Procurado”, na data  24,29/11/2022 e 01/12/2022.
São José do Rio Preto, 27 de dezembro de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 37/2022
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, e no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018, ficam as pessoas jurídicas 
abaixo relacionadas impedidas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 48.893.385/0001-90
Razão Social: ALLUNOX MÓVEIS LTDA 
Conforme processamento realizado, em 27 de Dezembro de 2022, pela Receita Federal do  Brasil as 
empresas acima mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral municipal irregular. Fundamentação Legal: inciso 
XVI do artigo 17 da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do artigo 15 da Resolução 
CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo 
de 30 (trinta) dias contados da data da publicação deste Termo. A  impugnação deverá ser dirigida ao 
Coordenador Executivo de Políticas Públicas da Inspetoria Fiscal Tributária e protocolada na unidade do 
POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 27 de Dezembro de 2022.
Carlos Alberto Paula Alves
Auditor-Fiscal Tributário Municipal
Coordenador Executivo de Políticas Públicas - IFT

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2022000387415 01659/22 CSA COMERCIO E SERVIÇOS EM 
ALIMENTAÇÃO LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2351

2022000330689 01714/22 CLINICA ODONTOLOGICA DENTAL 
CARD LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2349

PROTOCOLO RAZÃO SOCIAL

2022000341892 HPC FARMACIA DE 
MANIPULAÇÃO LTDA

2022000341892 HPC FARMACIA DE 
MANIPULAÇÃO LTDA

2022000341883 HPC FARMACIA DE 
MANIPULAÇÃO LTDA

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

Karina Elias de Souza
       São José do Rio Preto, 28 de Dezembro de 2022.

Coordenadora da Vigilância Sanitária

EDITAL DE TERMO DE INUTILIZAÇÃO DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
TERMO

TRM - P - C 000448

TRM - P - C 000449

TRM - P - C 000450

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

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
KEYLA GABRIELA SOUZA QUEIROZ 01953/22 AIF-M-P 000034
RUI PAGLIONI 01952/22 AIF-M-P 000035
SEBASTIAO GONCALVES DE OLIVEIRA 01950/22 AIF-S-E 000196

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

CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00918/20 AIP-S-E 000162
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00920/20 AIP-S-E 000164
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00919/20 AIP-S-E 000160
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00937/20 AIP-S-E 000159
CENTRO TERAPEUTICO AGUA VIVA LTDA 01041/20 AIP-S-E 000156
DC ODONTOLOGIA EIRELI 00446/20 AIP-S-E 000165
ORTO COMPANY CLINICA ODONTOLOGICA ASSESSORIA 
E TREINAMENTO LTDA 01274/20 AIP-S-E 000154

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

SEBASTIAO GONCALVES DE OLIVEIRA 01950/22 AIP-S-E 000153

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

CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00918/20 2020000304858 AIP-S-E 000017
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00920/20 2020000302629 AIP-S-E 000018
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00919/20 2021000134918 AIP-S-E 000058
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00937/20 2021000295095 AIP-S-E 000106
CENTRO TERAPEUTICO AGUA VIVA LTDA 01041/20 2021000243219 AIP-S-E 000074
DC ODONTOLOGIA EIRELI 00446/20 2021000267962 AIP-S-E 000078
ORTO COMPANY CLINICA ODONTOLOGICA 
ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA 01274/20 2021000244391 AIP-S-E 000072

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

R4 RIO PRETO COMERCIO E 
DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA 01246/20 2021000011440 AIP-P-C 000111

VIA BELA AUTOMOVEIS LTDA ME 01245/20 2021000018923 AIP-P-C 000110

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

ANTONIO DA SILVA 
LULA 02816/20

4.407,20 (QUATRO MIL, 
QUATROCENTOS E SETE REAIS E 

VINTE CENTAVOS)
NRM-P-C 000343

APARECIDA 
REGIANE FERREIRA 
22704126801

01861/20
1.204,80 (UM MIL, DUZENTOS 
E QUATRO REAIS E OITENTA 

CENTAVOS)
NRM-P-C 000353

AUTO POSTO PLAZA 
RIO PRETO LTDA 01183/20

4.819,20 (QUATRO MIL, 
OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS 

E VINTE CENTAVOS)
NRM-P-C 000345

BECO BAR RIO PRETO 
LTDA 02125/20 6.296,00 (SEIS MIL, DUZENTOS E 

NOVENTA E SEIS REAIS) NRM-P-M 000355

BORTOLUCI & 
ASSOLINE ANALISES 
CLINICAS LTDA ME

00254/20
2.518,40 (DOIS MIL, QUINHENTOS 
E DEZOITO REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS)
NRM-P-C 000341
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CASA DE REPOUSO 
VIVER BEM LTDA 00918/20

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

CENTAVOS)
NRM-S-E 000099

CASA DE REPOUSO 
VIVER BEM LTDA 00920/20

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

CENTAVOS)
NRM-S-E 000100

CASA DE REPOUSO 
VIVER BEM LTDA 00919/20

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

CENTAVOS)
NRM-S-E 000101

CASA DE REPOUSO 
VIVER BEM LTDA 00937/20

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

CENTAVOS)
NRM-S-E 000104

CENTRO 
TERAPEUTICO AGUA 
VIVA LTDA

01041/20
1.259,20 (UM MIL, DUZENTOS E 

CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE 
CENTAVOS)

NRM-S-E 000105

DC ODONTOLOGIA 
EIRELI 00446/20

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

CENTAVOS)
NRM-S-E 000097

DIGITAL ACESSORIA 
DE COBRANÇA S/S 
LTDA

01713/20
1.385,80 (UM MIL, TREZENTOS E 

OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA 
CENTAVOS)

NRM-P-C 000344

EDSON GOMES 
PEREIRA 01770/20

1.204,80 (UM MIL, DUZENTOS 
E QUATRO REAIS E OITENTA 

CENTAVOS)
NRM-P-C 000349

ELEMAR OLIVIO 
SOSSMEIER 
POMMERINNG

01859/20
1.204,80 (UM MIL, DUZENTOS 
E QUATRO REAIS E OITENTA 

CENTAVOS)
NRM-P-C 000354

FAMILIA FELIZ 
V COMERCIO 
DE ROUPAS E 
ACESSORIOS EIRELI

01829/20
1.204,80 (UM MIL, DUZENTOS 
E QUATRO REAIS E OITENTA 

CENTAVOS)
NRM-P-C 000352

L A FERREIRA 
AUTOMOVEIS 01769/20

1.204,80 (UM MIL, DUZENTOS 
E QUATRO REAIS E OITENTA 

CENTAVOS)
NRM-P-C 000348

LOPES 
SUPERMERCADOS 
LTDA

01765/20
3.915,60 (TRÊS MIL, NOVECENTOS 

E QUINZE REAIS E SESSENTA 
CENTAVOS)

NRM-P-C 000350

ORTO COMPANY 
CLINICA 
ODONTOLOGICA 
ASSESSORIA E 
TREINAMENTO LTDA

01274/20
1.259,20 (UM MIL, DUZENTOS E 

CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE 
CENTAVOS)

NRM-S-E 000095

R4 RIO PRETO 
COMERCIO E 
DISTRIBUIDORA DE 
AUTO PEÇAS LTDA

01246/20
1.204,80 (UM MIL, DUZENTOS 
E QUATRO REAIS E OITENTA 

CENTAVOS)
NRM-P-C 000346

SDS TRANSPORTES E 
LOGISTICAS LTDA 02100/20

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

CENTAVOS)
NRM-P-C 000342

SUPERMERCADOS 
KAWAKAMI LTDA 01807/20

3.777,60 (TRÊS MIL, SETECENTOS 
E SETENTA E SETE REAIS E 

SESSENTA CENTAVOS)
NRM-P-C 000351

VIA BELA AUTOMOVEIS 
LTDA ME 01245/20

1.204,80 (UM MIL, DUZENTOS 
E QUATRO REAIS E OITENTA 

CENTAVOS)
NRM-P-C 000347

São José do Rio Preto, 28 de Dezembro de 2022.
Karina Elias de Souza
Gerente da Vigilância Sanitária

ESPORTES Série A3
Com todas as partidas transmitidas pelo Paulis-
tão Play, a competição tem início na sexta-feira, 
20 de janeiro, com duas partidas às 20h

Quatro temporadas
O Cruzeiro apresentou ontem, o ata-
cante Wesley. O jogador de 23 anos de 
idade, que estava no Palmeiras

O América de Rio Preto vai 
disputar a Segunda Divisão 
do Campeonato Paulista (Be-
zinha) pelo nono ano seguido 
em 2023. O clube rio-pretense 
está na última divisão do fute-
bol paulista desde 2015 e mais 
uma vez teve uma campanha 
ruim na competição.

Antes do início da competi-
ção, o Rubro apostou as fichas 
na contratação do técnico 
português Tiago Miguel, mas 
menos de dez dias depois do 
anúncio, ele pediu demissão 
alegando problemas de gestão 
do clube.

Para o lugar de Tiago, o 
América contratou o técnico 
Netto Gonçalves, que coman-
dou o clube durante toda a 
pré-temporada. No entanto, a 
passagem do treinador durou 
apenas um jogo. Na estreia da 
Bezinha, o Rubro foi goleado 

Retrospectiva: América amarga mais um 
ano sem passar da 1ª fase na Bezinha

RUBRO

por 4 a 1 pela Inter de Bebe-
douro e Gonçalves pediu de-
missão. João Santos, ex- Rio 
Preto, assumiu o clube até o 
fim da temporada.

Na competição, o América 
não emplacou e foi eliminado 
na primeira fase pelo quarto 
ano consecutivo. Foram 10 
jogos, com duas vitórias, dois 
empates e seis derrotas, com 
14 gols marcados e 24 gols 
sofridos.

Fora dos gramados, o acon-

tecimento mais importante do 
clube foi criação da SAF (So-
ciedade Anônima de Futebol) 
em votação dos conselheiros. 
Na reunião ficou definido que 
o estádio Benedito Teixeira, 
assim como qualquer imóvel 
em posse do América, não en-
tram na SAF. O clube chegou 
a receber propostas, mas não 
concretizou a venda a ainda.

No Paulista Sub-20, o 
América fez uma campanha 
de altos e baixos e caiu na pri-

meira fase. Um dos principais 
motivos foi a perda de pontos 
para o Novorizontino, em uma 
partida que foi suspensa pela 
fato do Rubro não ter levado 
um médico do clube para o 
jogo.

Com poucos jogos do Amé-
rica na temporada, o Teixeirão 
foi palco de jogos do Rio Preto 
Weilers ao longo do ano e 
chegou a receber um evento 
sertanejo com Luan Santana 
e Jorge & Matheus.

Com poucos jogos do 
América na tempora-
da, o Teixeirão foi palco 
de jogos do Rio Preto 
Weilers ao longo do ano

O América de Rio Preto vai disputar a Segunda Divisão do Campeonato Paulista (Bezinha) 

Copinha: Mirassol tenta repetir boa campanha em 2023

Vinicius Lima
redacao@dhoje.com.br

Muller Merlotto Silva

Mirassol tenta repetir 
boa campanha em 2023

O Mirassol tenta superar 
sua melhor campanha na his-
tória da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior em 2023. O 
Leão nesta temporada chegou 
às quartas de final, eliminando 
potências do futebol nacional 
como Sport, Bahia e Atlético-
-MG. Acabou caindo para o 
Santos nos pênaltis, depois de 
buscar o empate quando placar 
estava 2 a 0 para o Peixe.

Com 15 anos de idade, o 
lateral esquerdo Rikelme é 
um dos mais jovens do elenco 
à participar da competição. 
Como a Copinha tem um limi-
te de idade de até 21 anos, o 
jogador falou sobre como tem 
sido a adaptação para enfrentar 
atletas mais velhos.

“É difícil para mim, sou um 
dos mais novos do time, mas 
eu tento me encaixar. O grupo 
também me ajuda bastante, me 
incentivam quando eu erro, fa-
lam para eu acertar na próxima 
e é uma grande oportunidade 
para mim estar com 15 anos 
jogando a primeira Copinha” 
afirmou.

O goleiro Lacerda, 17 anos, 
também jogará a competi-
ção e comentou participar do 
Paulistão Sub-17 ajudou a dar 
experiência para o torneio. “O 

Paulista Sub-17 foi muito bom, 
pela experiência que eu passei, 
ter participado de vários jogos. 
É uma competição de alto ní-
vel. Essa experiência foi muito 
boa e agora estou preparado 
para chegar na Copinha faz 
um ótimo campeonato”, disse 
o arqueiro.

Mais uma vez, o Mirassol 
jogará em Bálsamo e está no 
grupo 2 com União ABC do 
Mato Grosso do Sul, Inter Mi-
nas e Chapecoense. O técnico 
Mateus Naneti falou sobre os 
adversários e diz que o time 
gostou da experiência de jogar 
em Bálsamo neste ano.

“São adversários difíceis. 
O União ABC foi campeão do 
Mato Grosso do Sul, o Inter 
Minas semifinalista no campe-
onato mineiro e a Chapecoense 
campeã do catarinense, isso já 
demonstra a dificuldade que 
vamos enfrentar. Bálsamo é o 
caldeirão das crias. É um am-
biente que a torcida abraçou, 
a cidade incentiva, empurra, é 
aconchegante e nos sentimos 
muito bem. Isso traz um fator 
muito positivo para gente”, 
afirmou.

O Mirassol estreia no dia 
03/01 às 17h15 contra o União 
ABC. No mesmo horário no dia 
6, o Leão encara o Inter Minas. 
Por fim, a equipe da região 
fecha a fase de grupos contra a 
Chapecoense, no dia 9, às 20h.

COPINHA

Rio Preto estreia na Série A3 no dia 21 de janeiro

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) divulgou os dias 
e horários dos jogos da Série 
A3 do Campeonato Paulista 
de 2023. O Rio Preto fará sua 
primeira partida no dia 21 de 
janeiro (sábado), às 15h, con-
tra o São Bernardo no estádio 
Anísio Haddad.

Na segunda rodada, no 
dia 25 de janeiro, o Jacaré 
visita o Marília às 20h. Assim 
como nesse ano, o esmeraldi-
no encerrará a primeira fase 
encarando o Votuporanguense 
como visitante no dia 18 de 
março.

O regulamento da Série A3 
permanece sendo o mesmo 
dos anos anteriores, com as 
16 equipes se enfrentando 

em turno único ao longo de 
15 rodadas. Os oito melhores 
se classificam para a segunda 
fase, enquanto os dois piores 
são rebaixados para a Bezinha. 
Na segunda fase, os oito times 

são divididos em dois grupos 
com quatro. Os dois melhores 
de cada chave avançam para 
a semifinal e os finalistas ga-
rantem o acesso para a Série 
A2 de 2024.

Neste ano, Noroeste e Co-
mercial de Ribeirão consegui-
ram o acesso. O Rio Preto não 
consegue terminar no G8 da 
Série A3 desde da campanha 
do acesso em 2016.
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Valmir Israel será o comandante do Rio Preto na A3

Muller Merlotto Silva
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