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DADOS DO IBGE

SÃO 475.643 RIO-PRETENSES
Censo está sendo concluído e ontem IBGE divulgou a parcial indicando que a população cresceu em cerca de 6 mil habitantes desde 2021. CIDADES Pág.5

Divulgação

Edinho autoriza piscinão, recape e alargamento de Avenida
O prefeito Edinho Araújo (MDB) autorizou o início de três novas obras, nesta quarta-feira (28). Elas contemplam a mobilidade urbana e a infraestrutura. Um piscinão na cabe-
ceira do córrego Baixada Seca, o recapeamento asfáltico de 9 bairros e o alargamento da avenida José Ponce de Azevedo, no Distrito Industrial Ulysses Guimarães. Juntas, elas 
vão receber investimentos de R$ 12.268.218,36. POLÍTICA Pág.3

Na primeira parcial do Censo que está sendo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rio Preto tem hoje 475.643 habitantes; trabalhos estão sendo encerrados

EM CHÁCARA

Reação a 
roubo acaba 
com vítima 
baleada
CIDADES  Pág.4

QUANDO A
FASE É RUIM

Desde 2017, o Rio Preto não 
consegue mais se classificar 
entre os oito primeiros para 
disputar o acesso. 
ESPORTES Pág.B4

EM AVENIDA

Prefeitura 
acaba reparo 
em laje do 
rio Preto
A Secretaria de Serviços 
Gerais, terminou nesta se-
mana a pintura no piso 
da laje sobre o rio Preto, 
na avenida Philadelpho 
Gouveia Neto, em frente ao 
Terminal Urbano Professor 
Manoel Antunes. 
POLÍTICA  Pág.3

BOLSONARISTAS

Manifestantes 
deixam frente 
do Exército
em Brasília
O número de militantes 
diminuiu nos últimos dias. 
O governador do Distrito 
Federal, Ibaneis Rocha in-
formou que a Secretaria de 
Segurança Pública de Brasí-
lia conversa com os militares 
para acelerar a desmobiliza-
ção.   POLÍTICA  Pág.3

DOIS PRESOS

PM libera 
vítima de 
extorsão
sequestrada
Várias viaturas foram mo-
bilizadas na tarde desta ter-
ça-feira, 27, em um cerco no 
Residencial Vila Lobos. Dois 
dos três suspeitos de extor-
são mediante sequestro fo-
ram presos em flagrante. O 
terceiro cúmplice conseguiu 
fugir. CIDADES  Pág.4

PREFEITO

BRUNO SILVA
VOLTA AO TIME
No elenco do Tigre a re-
apresentação é mais que 
aguardada pelo volante 
Bruno Silva, recuperado 
de lesão que o tirou dos 
gramados no início de 
abril. ESPORTES Pág.B4

Muller Merlotto Silva

Ozzair Júnior
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Em 10 de dezembro de 2001 
— data em que se comemora, 
desde 1948, o reconhecimento 
pela Assembleia-Geral da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU) da Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos —, 
encontrava-me na cidade de 
Buenos Aires, Argentina. Era 
madrugada. Naquela ocasião, 
redigi um documento aos Le-
gionários da Boa Vontade que 
gostaria de compartilhar com 
vocês, prezados leitores:

Vivemos o mês em que cele-
bramos o Nascimento de Jesus, 
o Cristo Ecumênico, o Divino 
Estadista. Apesar de que, na 
nossa concepção, o Natal deva 
ser permanente. Esta é a segun-
da carta que lhes encaminho 
sobre o assunto.

O Templo da Boa Vonta-
de, a Pirâmide dos Espíritos 
Luminosos, a Pirâmide das 
Almas Benditas, é o doce lar da 
Família Espiritual e Humana. 
Ele une, de modo contínuo, 
pela força da Caridade de Deus, 
os seres de todas as crenças e 
descrenças, sob o pálio da So-
lidariedade Natalina.

O Celeste Labor do 
Divino Crucificado

Há, pelo mundo, quem fale 
em solidarismo, mas cujos atos 
são um desmentido brutal de 
suas palavras.

Jesus, o Divino Amigo de 
todos, exerceu, contudo, Seu 
Labor Celeste, até mesmo nos 
instantes da Cruz, quando foi 
torturado entre dois ladrões, 
aos quais dirigiu mensagem de 

ARTIGO

Natal Permanente e
Renovação Planetária
Paiva Netto Não se descobre em Sua Vida um ato

sequer de covardia na Missão que recebeu 
do Criador. Seu modelo é o da coragem.
Por isso, ressuscitou para continuar
ensinando e socorrendo solidariamente.
Solidariedade, Regeneração e 
Esperança.

Iluminou o convívio social 
com prédicas e exemplos que, 
até hoje, estão para ser inte-
gralmente compreendidos por 
muitos que pensam governar 
o planeta.

Valendo-se do mais pro-
fundo sentido da Religião, 
Jesus tem realizado o Divino 
Serviço de equilibrar mentes e 
corações.

Passou Seu Apostolado Re-
dentor erguendo os amigos 
para o entendimento do alto 
sentido do Reino do Pai.

Falou a todos os que O 
quiseram ouvir, para realizar a 
sublime sementeira. Ela desa-
brocha nos corações quando o 
solo se torna apto à fertilização 
promovida pela humildade, que 
Ele sobejamente exemplificou.

Humildade corajosa
O Cristo demonstrou, po-

rém, todas as vezes que foi 
necessário, que a humildade é, 
acima de tudo, corajosa. Não se 
descobre em Sua Vida um ato 
sequer de covardia na Missão 
que recebeu do Criador. Seu 
modelo é o da coragem. Por 
isso, ressuscitou para continuar 
ensinando e socorrendo solida-
riamente.

Suas ações foram coroadas 
pela persistência. Sua Fé Reali-
zante provocou a renovação do 
mundo, tendo a Fraternidade 
Ecumênica entre Seus discípu-
los como fundamento. Pregou 
a união pelo Amor Fraterno 
do Seu Novo Mandamento — 
“Amai-vos como Eu vos amei. 
Somente assim podereis ser 
reconhecidos como meus dis-
cípulos” (Evangelho, consoante 
João, 13:34 e 35). 

Sua Paciência e Trabalho 
perenes têm, pelos séculos, des-
pertado as Almas, altar santo da 
prece, mesmo que Seu esforço 
Lhe tenha custado lágrimas de 

sangue.
Sua Presença nos fortalece. 

Sua Generosidade nos mantém 
vivos. Sua Misericórdia é o que 
nos sustenta.

A Ele, o Libertador Celeste, 
devemos a decisão inderrotável 
de perseverar sempre no bom 
caminho, ainda que durante 
as mais terríveis procelas. Ele 
está no barco. Mais que isso: ao 
seu leme, dando “a César o que 
é de César e a Deus o que é de 
Deus” (Evangelho, consoante 
Mateus, 22:21).

Só nos pede a permanência 
na Fé Realizante e Divinizante 
que remove montanhas, con-
forme Ele mesmo nos ensinou: 
“Se tiverdes fé do tamanho de 
um grão de mostarda, direis 
aos montes: — Saiam daqui, 
lancem-se ao mar, e assim 
acontecerá. Nada vos será im-
possível” (Evangelho, segundo 
Mateus, 17:20). E o confirma ao 
prometer que estará conosco, 
“(...) todos os dias, até o fim do 
mundo” (Evangelho, consoante 
Mateus, 28:20).

Com isso, sem cessar, so-
pra-nos, para o Espírito, vida 
nova. Realmente, todo dia é dia 
de renovar nosso destino.

Sigamos o Cristo Ecumêni-
co, o Divino Estadista, unidos, 
solidários. Lutemos ao Seu 
lado. E a vitória, suplantando 
todas as ciladas do mal, será 
nossa, será a do Bem. Quem 
confia em Jesus não perde o seu 
tempo, porque Ele é o Grande 
Amigo que não abandona ami-
go no meio do caminho.

Que a Paz de Deus esteja 
agora e sempre nos seus co-
rações, heróis da Boa Vontade 
Divina. Com Jesus, venceremos 
sempre, sempre e sempre!

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

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

O prefeito  Edinho Araújo, durante a 
assinatura de  três ordens de serviço 
para obras em diferentes bairros de 
Rio Preto, todas relacionadas a mobi-
lidade urbana e infraestrutura

“

“           São obras importantes e aguardadas pela 
população, como a de macro e microdrenagem 
que será realizada na cabeceira do córrego Bai-
xada Seca, entre o Jardim Ouro Verde e o São 
Marcos. Uma intervenção necessária para con-
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Pensa numa espera. Na 
expectativa de ver acon-
tecer, e isso não se con-
cretiza! Frustrante, não 
acha? Há meses, dias e 
horas esperei pela floração 
do cacto, e sua flor desa-
brochou na madrugada, 
e quando amanheceu já 
tinha fechado para nunca 
mais abrir! É assim a flo-
ração deste tipo de cacto, 
sua passagem é efêmera. 
Abre durante a madrugada 
e fecha antes do nascer 
do dia. Está repleto de 
brotinho, quando apontar 
outra, ficarei de plantão, e 
não sossegarei enquando 
não ver e fotografar uma!

Aproveitei esse
desapontamento 

para um aprendizado 
de vida:

1. Esperar demais pelo 
o que desconheço é passí-
vel de decepção;

2. Devo procurar me 
informar com mais afinco 
sobre o que me interessa, 
se eu tivesse ciência de 
que era flor madrugadeira, 
teria ficado de vigília;

3. Nem tudo é como 
a gente quer, mas como 
deve ser,

4. Por fim, tive enten-
dimento de que se estou 
aberta para o conhecimen-
to, posso aprender todo dia 
com as pessoas, com os 
animas e com as plantas.

Mas que fiquei de mal 
do cacto por dois dias, eu 
fiquei!

NÃO SE FRUS-
TRE, APRENDA!

Afinal, como o período festivo 
de final de ano pode auxiliar 

nossa circulação?
Durante o ano, normal-

mente a preocupação de to-
dos os profissionais concen-
tra-se em aumentar a pro-
dutividade do seu trabalho, 
o que se refletirá no final do 
mês em maior lucratividade. 
Com as exigências do merca-
do atual, além da sobrecarga 
de trabalho, somam-se a 
competitividade e o estresse, 
fatores que podem prejudicar 
a saúde física e mental dos 
trabalhadores.

O descanso é necessário e 
o final do ano, compreendido 
entre as comemorações do 
Natal e do Ano Novo, repre-
senta um período importante 
de recesso. Além de restaurar 
as energias, o afastamento do 
trabalho melhora o humor, 
eleva a imunidade, oxigena 
o cérebro e, acima de tudo, 
é benéfico para o sistema 
circulatório.

Aproveite este período 
para se exercitar. Viagens 
constituem uma ótima oca-
sião para fazer caminhadas e 
conhecer novos panoramas. 
A atividade física, mesmo que 
realizada com baixa inten-
sidade, ativa a circulação, o 
que reduz o risco de trombose 
venosa profunda e melhora 
os níveis de oxigênio e san-
gue para as extremidades 
do corpo. Dores nas costas e 
dores nas pernas geralmente 
melhoram com a atividade 
corporal, o que certamente 
melhorará o seu bem-estar, 
a sua autoestima e a sua qua-
lidade de vida.

Procure diversificar sua 
alimentação. Apesar dos ex-
cessos de final de ano, com a 
mente leve é mais fácil contro-
lar a ingesta alimentar, com 
preferência por ingredientes 
naturais e ricos em antioxi-
dantes. Não é necessário re-
alizar dietas restritivas neste 
período. Recomenda-se a 
associação de atividade física, 
ingesta hídrica e alimentação 
balanceada e equilibrada. Ali-
mentar-se bem também cons-
titui uma forma de reduzir o 
estresse, melhorar o humor 
e aumentar a autoestima e a 
qualidade de vida.

Por fim, mantenha ciclos 
diários de repouso, além do 
habitual descanso noturno. O 
organismo precisa recarregar 
suas energias para exercer 
as funções vitais de maneira 
adequada. Além disso, o des-
canso reduz o estresse físico 
e mental, melhora a atividade 
imunológica, libera endor-
finas e protege o endotélio 
vascular, diminuindo o risco 
de lesões trombogênicas e 
ateroscleróticas.

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

SAÚDE VASCULAR

DR. STHEFANO 
ATIQUE

www.drsthefanovascular.com.br

Djanira Luz

CRONICA

ter a água da chuva, evitando
alagamentos e transtornos 
nestes locais 
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Política Caged
O Brasil criou em novembro 135.495 
postos de trabalho formal, segundo as 
Estatísticas Mensais do Emprego 

Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro sancionou 
com vetos o projeto de  que estabeleceu 
diretrizes para execução da LDO

O orçamento do estado de 
São Paulo para 2023 será de 
R$ 317 bilhões. Aprovado pela 
Assembleia, foi sancionado 
pelo governador e publicado 
no Diário Oficial nesta ter-
ça-feira ((27). Ele será 10,7% 
maior que o do exercício de 
2022. Estão incluídos nesse 
total, os recursos próprios das 
autarquias, fundações e em-
presas dependentes, além do 
orçamento para a seguridade 
social. São Paulo mantém o 
maior orçamento do Brasil e 
investimento recorde de R$ 
31 bilhões previsto para o ano 
que vem.

Orçamento do Estado de São Paulo 
será de R$ 317 bilhões em 2023

MAIOR DO PAÍS

O orçamento para 2023 da 
Secretaria da Educação totali-
za R$ 49,5 bilhões, incluindo 
verba para implementar a 
educação de ensino integral, 
entre outras políticas públi-
cas do Estado. Para a área da 

Saúde foram destinados R$ 
29,4 bilhões, com destaque 
para o programa Santas Casas 
Sustentáveis.

Segurança Pública tem 
garantido orçamento de R$ 27 
bilhões, enquanto Transportes 

Garcia sancionou o orçamento para 2023

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) autorizou o início de 
três novas obras, nesta quarta-
-feira (28). Elas contemplam 
a mobilidade urbana e a in-
fraestrutura. Um piscinão na 
cabeceira do córrego Baixada 
Seca, o recapeamento asfáltico 
de 9 bairros e o alargamento 
da avenida José Ponce de Aze-
vedo, no Distrito Industrial 
Ulysses Guimarães. Juntas, 
elas vão receber investimentos 
de R$ 12.268.218,36.

O prefeito Edinho Araújo 
e o secretário de Obras, Israel 
Cestari, receberam represen-
tantes das empresas vencedo-
ras das licitações e moradores 
do bairro São Marcos, uma das 
regiões que serão contempla-
das com o serviço.

“São obras importantes e 
aguardadas pela população, 
como a de macro e microdre-
nagem que será realizada na 
cabeceira do córrego Baixada 
Seca, entre o Jardim Ouro 
Verde e o São Marcos. Uma 
intervenção necessária para 
conter a água da chuva, evi-
tando alagamentos e transtor-
nos nestes locais”, destacou o 
prefeito Edinho Araújo.

O serviço na cabeceira do 
córrego Baixada Seca inclui 

Edinho autoriza piscinão, recape em 
9 bairros e alargamento de Avenida

INFRAESTRUTURA

Serviços irão contemplar 
12 bairros da cidade com 
obras de mobilidade ur-
bana e infraestrutura

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

a construção de um piscinão, 
com capacidade de mais de 7 
mil metros cúbicos, 1,2 km de 
redes (tubulações), galerias 
pluviais, 284 unidades de 
bocas de lobo e aproximada-
mente 50 metros de túnel, 
sob a avenida Potirendaba, 
para passagem da água. Os 
trabalhos neste trecho serão 
realizados pela Constroeste em 
12 meses, com valor estimado 

de R$ 8 milhões.
O segundo serviço anun-

ciado foi o de recapeamento 
asfáltico que será realizado 
em ruas de nove bairros. “São 
melhorias que vão além da 
estética, resolvendo problemas 
estruturais”, disse Cestari. O 
secretário detalhou ainda que 
o cronograma tem execução 
prevista em 90 dias, “contem-
plando 6,71km de vias e custo 

Serviços irão contemplar 12 bairros da cidade com obras de mobilidade urbana e infraestrutura

estimado de R$ 3.811.576,34”.
Por último, foi assinado 

o documento que autoriza o 
alargamento da avenida José 
Ponce de Azevedo entre as 
avenidas José Abas Casseb e 
Abelardo Menezes, no Distrito 
Industrial Ulysses Guimarães. 
Serão 630 metros de galerias 
pluviais, 1.520 metros de guias 
e sarjetas, 12 bocas de lobo 
no formato duplo, 5.250m² 

Prefeitura 
acaba reparo 
em laje do 
rio Preto

A Prefeitura de Rio 
Preto, por meio da Secre-
taria de Serviços Gerais, 
terminou nesta semana 
a pintura no piso da laje 
sobre o rio Preto, na ave-
nida Philadelpho Gouveia 
Neto, em frente ao Ter-
minal Urbano Professor 
Manoel Antunes.

No início de dezembro, 
a secretaria executou me-
lhorias como a recupera-
ção e impermeabilização 
do concreto nesse trecho, 
bem como em frente o an-
tigo ARE e também próxi-
mo ao Shopping Azul, na 
praça Cívica.

O local foi recuperado 
como forma de garantir 
proteção do piso de con-
creto contra as variações 
de temperatura, devido à 
exposição ao sol e à chuva, 
revitalizando o espaço.

De acordo com o en-
carregado do setor de 
pinturas da secretaria de 
Serviços Gerais, Marlon 
Torquato Monteiro, o piso 
e o passeio público rece-
beram tinta na cor cinza 
escuro.As laterais da laje, 
os bancos e as escadas 
foram pintados na cor 
concreto e as guias da via 
foram pintadas de branco, 
respeitando o padrão de 
cores do Terminal Urba-
no.O secretário Ulisses 
Ramalho informou que 
o serviço,  garante a con-
servação da laje e do piso.

Da REDAÇÃO

Metropolitanos, R$ 13 bilhões. 
A área de Desenvolvimento 
Social, que tem o Bolsa do 
Povo entre seus principais 
programas, terá cerca de R$ 
1,7 bilhão. E a Habitação con-
tará com R$ 1,4 bilhão para 
andamento das políticas ha-
bitacionais paulistas.A Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
de 2023 foi publicada nes-
ta terça-feira (27) no Diário 
Oficial e traz mais detalhes 
da destinação das verbas, já 
considerando as alterações 
incorporadas pelos deputados 
estaduais e prioridades do 
Governador eleito Tarcísio de 
Freitas. Durante o exercício 
de 2023, a receita poderá ser 
alterada de acordo com a sua 
efetiva arrecadação.

de reciclagem de pavimento 
e 6.560m² de pavimento as-
fáltico. 

O valor da obra é de R$ 
2.713.622,76 com conclusão 
prevista para quatro meses. 
A empresa Obras e Serviços 
Fator S/A será a responsável 
pelo serviço. Ao todo serão in-
vestidos R$ 12.268.218,36 nas 
melhorias anunciadas neste 
dia 28 de dezembro.

EM BRASÍLIA

Parte dos manifestantes 
deixa acampamento

Parte dos bolsonaristas 
que estão acampados na 
frente ao Quartel General 
do Exército em Brasília 
deixou o local. O número 
de militantes diminui nos 
últimos dias. O governador 
do Distrito Federal, Ibaneis 
Rocha informou que a Se-
cretaria de Segurança Públi-
ca de Brasília conversa com 
os militares para acelerar a 
desmobilização.

Os membros do futuro 
governo estão preocupados. 
Os futuros ministros da 
Justiça e Segurança Pública, 
Flávio Dino (PCdoB), José 
Múcio Monteiro, da Defesa, 
e o diretor-geral da Polícia 
Federal, Andei Passos, se 
reuniram para fazer um 
lobby para que o acampa-
mento seja desmobiliado 
antes da posse do presidente 
eleito.

Uma das manobras para 
tentar esvaziar o acampa-
mento é a escolha e posse 
do novo Comandante do 
Exército, general Júlio Cé-

sar de Arruda, antes da 
posse de Lula, dia 30. O 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) nomeou o escolhido 
por Lula. A publicação saiu 
nesta quarta-feira (28). O 
núcleo petista espera que o 
novo comandante faça um 
esforço para acabar com a 
mobilização.

Militantes bolsonaristas 
de várias regiões do país 
estão se dirigindo à Brasília 
para se juntar ao acampa-
mento e protestar contra a 
posse de Lula.

Os manifestantes estão 
reunidos desde a noite do 
dia 30 de outubro, quando 
saiu o resultado do segundo 
turno da eleição e Lula da 
Silva venceu. Eles não reco-
nhecem a vitória alegando 
que as urnas eletrônicas não 
são confiáveis. No entanto, 
esse não é o principal moti-
vo. Alegam que alguém que 
foi acusado de corrupção à 
frente do governo federal, 
não pode retornar. Querem 
intervenção militar.

Divulgação

Divulgação

Divulgação Redes Sociais

D
ivulgação

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:

EDUARDO OLIVEIRA SANT’ANA e BRENDA MARIA DO AMARAL, sendo ELE residente e domiciliado no 1º subdistrito desta cidade, filho de PAULO 
AUGUSTO SANT’ANA e de JANET DE OLIVEIRA SOUZA SANT’ANA e ELA filha de JERONIMO CARLOS DO AMARAL e de SANDRA IEDA FILO CAR-
DOSO;

LUIZ REINALDO CARMELO e CAMILA GARDINI BORDIGNON, sendo ELE filho de VALDECIR JOSÉ CARMELO e de CLAUDIA REGINA MACHADO CAR-
MELO e ELA filha de SAMUEL BORDIGNON e de NEUZA GENI GARDINI BORDIGNON;

FLAVIO PEREIRA DE MORAIS e GISELE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA, sendo ELE filho de JOSÉ CUSTÓDIO DE MORAIS e de SILVINA PEREIRA LIMA 
e ELA filha de CLEONILSON CAETANO DE SOUZA e de ANTONIETA FERREIRA DA SILVA E SOUZA;

LUIS HENRIQUE EVANGELISTA e EVELLYN SANTOS CAVALCANTE, sendo ELE filho de LUIS CARLOS EVANGELISTA e de LUCIANA REGINA PRADO 
EVANGELISTA e ELA filha de ERIVAN MIGUEL CAVALCANTE e de NEIRE SANTOS CAVALCANTE;

DORI ANDREI NEVES RIBEIRO e MARIA DIVINA DA SILVA, sendo ELE filho de CARLOS ROBERTO RIBEIRO e de TÂNIA CRISTINA NEVES e ELA filha 
de AUGUSTO SOARES DA SILVA e de ROSALDINA GOMES DA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 28/12/2022

Proclamas 
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CIDADES Fraude no PIX
Uma rio-pretense, de 59 anos, só não 
teve um prejuízo maior com golpistas 
porque o banco bloqueou o segundo

Antes do assalto
Desconfiados dos ocupantes de uma 
moto comerciantes acionaram a Polícia 
Militar, que prendeu os dois

Várias viaturas da Polícia 
Militar de Rio Preto foram 
mobilizadas na tarde desta 
terça-feira, 27, em um cerco 
no Residencial Vila Lobos. 
Dois dos três suspeitos de 
extorsão mediante sequestro 
foram presos em flagrante. O 
terceiro cúmplice conseguiu 
fugir.

A vítima
A vítima, um mecânico 

de Catanduva, de 30 anos, 
que faz compra e venda de 
veículos, foi encontrada com 

PM recebe denúncia de extorsão e 
sequestro, faz cerco e prende dois

FLAGRANTE

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Levado para dentro da 
obra, foi agredido e obri-
gado a fazer várias trans-
ferências bancárias

um ferimento num dos joelhos 
dentro de uma construção.

Para a guarnição, disse 
que negociou pelo WhatsApp 
a venda de uma motocicleta, 
que estava na carroceria de 
sua GM Montana, e que ao 

chegar no local, onde deveria 
encontrar o suposto compra-
dor, foi rendido por um bandi-
do armado com revólver.

Levado para dentro da 
obra, foi agredido e obrigado 
a fazer várias transferências 

bancárias e em certo momento 
digitou a senha errada, por 
três vezes, para bloquear a 
sua conta.

Os criminosos se revol-
taram e exigiram que o me-
cânico ligasse para parentes 

Várias viaturas da Polícia Militar de Rio Preto foram mobilizadas na tarde desta terça-feira

INSEGURANÇA

Dono de lanchonete é 
rendido ao chegar em casa

Um comerciante, de 24 
anos, teve dois celulares e 
R$ 1,7 mil roubados de sua 
lanchonete, localizada na 
área central de Rio Preto, 
por volta da 1 hora desta 
terça-feira, 27. A vítima foi 
rendida quando chegava 
em sua casa, no Parque 
Industrial, e obrigada a re-
tornar ao estabelecimento 
comercial.

No Plantão, a vítima con-
tou que todos os dias fecha 
a lanchonete e faz a sangria 
dos caixas, colocando o va-
lor total em uma envelope. 
Em seguida, vai para sua 
residência.

Ao parar seu carro na 
frente da moradia foi abor-
dado por dois motociclistas, 
que estavam em uma Honda 

e amigos e solicitasse novos 
PIXs.

Sócio
Como seu sócio sabia onde 

estaria para negociar a moto, 
fez com que entendesse que 
estava sob poder de marginais 
e ligasse para a PM.

Quando a primeira viatura 
chegou encontrou o trio em 
cima do muro, fingindo que 
estava trabalhando. Ao perce-
berem que seriam abordados 
saíram correndo e dois foram 
capturados.

Uma outra motocicleta, 
com queixa de furto, foi apre-
endida pelos militares na re-
sidência em construção.

Delegacia
Na delegacia, os suspeitos, 

de 23 e 27 anos, acompanha-
dos por uma advogada, nega-
ram os crimes de extorsão e 
receptação. Eles alegaram que 
negociaram a moto da vítima 
por R$ 2,6 mil e que o mecâ-
nico teria cobrado R$ 4 mil a 
título de frete, tendo havido 
uma discussão e agressões 
recíprocas.

Os indiciados tiveram as 
prisões confirmadas e foram 
levados à carceragem rio-pre-
tense, onde permaneceram à 
disposição da Justiça.

PM encontra 
três crianças 
sozinhas 
em casa

Uma denúncia anôni-
ma levou a Polícia Militar 
até uma residência, no 
Jardim Santo Antônio, 
na Região Norte de Rio 
Preto, na manhã desta 
terça-feira, 27. No local, 
foram encontradas sozi-
nhas uma menina, de 11 
anos, um garoto, de 9, e 
uma menina, de 3 anos. 
A tia das crianças apare-
ceu cinco minutos depois 
da chegada da viatura e 
disse aos pms que estava 
responsável por cuidar de-
las, mas que precisou sair 
brevemente. A mãe surgiu 
meia hora depois.

 Conselho Tutelar foi 
acionado para acompa-
nhar o caso, registrado 
na Central de Flagrantes 
como abandono de inca-
paz. 

CG 160, de cor azul, sendo 
que um deles estava arma-
do com uma pistola preta.
Um dos criminosos entrou 
no automóvel e mandou 
o comerciante voltar para 
a lanchonete, tendo a co-
bertura do cúmplice que 
seguiu na moto.

Após roubarem os te-
lefones e dinheiro na lan-
chonete, os marginais, que 
estavam com capacetes e 
viseiras fechadas e capas 
de chuva cobrindo os ros-
tos, fugiram para rumo 
ignorado.

De acordo com a víti-
ma, imagens do circuito 
interno de segurança po-
dem ajudar a identificar 
os bandidos. O 1º DP se-
gue investigando o assalto. 

REAGIU

Morador de chácara leva tiro ao 
entrar em luta com assaltantes

Uma tentativa de assalto 
ocorrida no final da manhã 
desta terça-feira, 27, na Estân-
cia São Carlos, em Rio Preto, 
terminou com o morador de 
uma chácara baleado de ras-
pão na cabeça. A vítima, de 49 
anos, foi internada em obser-
vação no hospital Beneficência 
Portuguesa.

A policiais militares, ele 
disse que estava trancando o 
portão da propriedade para 
ir embora quando chegaram 
dois desconhecidos, sendo 
que um deles segurava uma 
espingarda.

Os marginais anunciaram 
o roubo e a vítima entrou em 

EM RIO PRETO

Filho bate nos pais e é preso
Um homem, de 40 anos, 

foi preso em flagrante por 
policiais militares, na madru-
gada desta terça-feira, 27, após 
agredir e ameaçar o pai, de 
72 anos, e a mãe, de 69 anos, 
quebrar objetos e danificar um 
caminhão e uma caminhonete.

Quando a viatura chegou 
no endereço, na Vila Santa Isa-
bel, em Rio Preto, encontrou a 
casa toda revirada e os pais do 
lado de fora do imóvel.

Para a guarnição, o casal 
contou que o filho acordou, 
passou a xingar e a fazer que-
bra-quebra dentro da residên-
cia e, em seguida, danificou 
os dois veículos.Segundo os 
pais, o suspeito os acusou de 
esconder entorpecentes dele, 
empurrando as duas vítimas e 

apertando o pescoço da mãe.

Plantão
Os pms levaram o indiciado 

para o Plantão, onde o dele-
gado confirmou a prisão por 

Filho é preso após agredir pais idosos

Um Fiat Uno, que es-
tava com queixa de este-
lionato, foi apreendido 
por policiais militares de 
Rio Preto, após bater em 
uma árvore na avenida 
Philadelpho Gouveia Neto, 
na manhã desta terça-
-feira, 27.A passageira do 
automóvel, de 30 anos, 
esposa do motorista, de 
32, sofreu ferimentos le-
ves e foi socorrida pelo 
Samu para a UPA Tanga-
rá. O condutor saiu ileso. 
Como o veículo havia sido 
retirado do local do aci-
dente não foi acionada a 
perícia. Durante pesquisa, 
os pms descobriram que 
havia boletim de ocorrên-
cia de estelionato envol-
vendo o Uno e o licencia-
mento estava atrasado. 
O proprietário disse que 
entrou na justiça.

Estelionato

Dois dos três sus-
peitos de extorsão 
mediante seques-
tro foram presos 
em flagrante; um 
terceiro fugiu

luta corporal, sendo derrubada 
no chão.

Um dos criminosos colocou 
a arma de fogo na boca do rio-
-pretense e, em seguida, atirou 
na sua cabeça.

Logo após o disparo, os 
bandidos pegaram as chaves 
do Renault Clio da vítima e 
fugiram. O veículo foi locali-
zado pouco depois, na entrada 
do bairro, por uma guarnição 
do Baep. As investigações do 
crime serão feitas pelo 3º DP. 

Linha férrea
Um bandido, de 22 anos, 

foi preso em flagrante por 
policiais militares, na tarde 

desta terça-feira, 27, após 
roubar uma padaria no Jardim 
Soraia, em Rio Preto.

O criminoso foi encontrado 
andando na linha férrea, na di-
reção da BR-153, e tentou fugir 
ao perceber a viatura, mais foi 
capturado 350 metros depois.

A vítima, uma balconista, 
de 59 anos, estava em estado 
de choque quando a guarnição 
chegou no estabelecimento, 
mas conseguiu descrever o 
assaltante, dizendo que usava 
roupas pretas.

O suspeito jogou nos tri-
lhos uma touca balaclava, R$ 
40,70 em cédulas e moedas e 
a faca usada no crime.

dano, vias de fato, ameaça e 
violência doméstica.

A idosa solicitou medida 
protetiva de urgência contra o 
filho, que aguarda na carcera-
gem a decisão judicial.

SE DERAM MAL

PM flagra furto de bicicleta 
de R$ 8,6 mil e prende dois

A caminho de uma outra 
ocorrência, uma guarnição 
da Polícia Militar viu dois 
ladrões tentando retirar 
uma bicicleta, avaliada em 
R$ 8,6 mil, de uma residên-
cia, no bairro Boa Vista, em 
Rio Preto, às 21h15 desta 
terça-feira, 27. A dupla foi 
parar na cadeia.

De acordo com a corpo-
ração, os bandidos, de 32 e 
34 anos, confessaram que 
iriam trocar a bicicleta por 
entorpecentes.

A vítima, de 44 anos, que 
estava em Bálsamo, ficou 

sabendo do crime pelas 
câmeras de segurança da 
casa e viu pelo próprio ce-
lular quando a PM chegou 
no endereço.

Conforme o boletim de 
ocorrência, um dos margi-
nais estava no muro tentan-
do passar a bicicleta para 
o cúmplice, que estava no 
chão, quando foram abor-
dados.Os dois indiciados 
foram apresentados na 
delegacia, onde tiveram 
as prisões confirmadas e 
acabaram sendo encami-
nhados à carceragem local.

O sistema de monitora-
mento eletrônico de uma 
escola de teatro, na Vila 
Ercília, em Rio Preto, avi-
sou sua proprietária de que 
havia um invasor no local, 
na noite desta terça-feira, 
27. Ela acionou a Polícia 
Militar que ao chegar no 
endereço viu o ladrão, de 
29 anos, pulando telhados 
de residências. O bandido, 
de 29 anos, foi preso em 
flagrante. Ao vistoriarem 
o estabelecimento comer-
cial os pms viram que uma 
das portas havia sido ar-
rombada e havia vários 
objetos separados para se-
rem levados pelo marginal  
O criminoso confessou que 
havia colocado em uma 
mochila um Iphone, note-
book e tablet e que ao ver 
a viatura jogou os objetos 
durante o percurso. 

Filmado

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje
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Na primeira parcial do 
Censo que está sendo reali-
zado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), Rio Preto tem hoje 
475.643 habitantes. A infor-
mação é de Pedro Roberto 
Kruger, coordenador de área 
Censo 2022, responsável pelo 
recenseamento na cidade e ou-
tros 13 municípios do entrono. 
O número de habitantes con-
tabilizados até aqui em Rio 
Preto contraria a expectativa 
dos moradores, empresários 
e dos políticos. Eles dão como 
certo que Rio Preto tem mais 
de 500 mil habitantes. Proje-
ção do IBGE feitas em 2021, 
indicaram que Rio Preto tem 
469.173habitantes. A dife-

Rio Preto tem 475.643 habitantes,
segundo parcial divulgada pelo IBGE

POPULAÇÃO

Segundo a coordenação 
em Rio Preto, os traba-
lhos estão praticamente 
concluídos; na região ja 
acabou

Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Secretaria de Serviços 
Gerais, informa que as equipes 
de emergência seguem com 
os serviços de reparos dos 
estragos das chuvas fortes que 
desde domingo atingem a ci-
dade. De acordo com a Defesa 
Civil, na noite e madrugada de 

SERVIÇOS URBANOS

Reparos após estragos da chuva continuam
segunda para terça-feira (27) 
foram registrados volumes de 
até 114 milímetros de chuva em 
Rio Preto.

Com abertura do sol e me-
lhora do tempo na manhã 
desta quarta-feira (28/12), as 
equipes puderam começar a 
entrar nos loteamentos com 
vias de terra. O coordenador 
Marcos Rogério de Castro 
informou que desde cedo a 
equipe de manutenção de vias 
de terra trabalha em lotea-
mentos e bairros com maior 
necessidade e prioridade.

Um engenheiro da Secre-
taria de Serviços Gerais esteve 
cedo no núcleo habitacional 

Ponte Grande para avaliar a 
ponte de madeira e as vias de 
terra. “O Ponte Grande tem 
um córrego que passa atrás 
do loteamento e toda vez que 
chove forte o córrego transbor-
da. Mesmo com o solo ainda 
muito molhado, uma equipe de 
manutenção realiza os serviços 
possíveis nas ruas de terra, a 
fim de liberar a passagem”, 
explicou Marcos Rogério.

“Outros locais e bairros as 
equipes estão realizando con-
forme a necessidade, princi-
palmente nos loteamentos com 
maior dificuldade da passagem 
de ônibus”, completou o coor-
denador. Nos bairros Jardim 

Simões, Liberdade e Amizade 
entre outros foram executadas 
limpezas de bueiros entupidos 
e reparos em tampas de bocas 
de lobo.

O secretário Ulisses Ra-
malho disse que “as equipes 
com máquinas Patrol, pá car-
regadeira e seis caminhões 
estão fazendo desde cedo 
a manutenção nas vias de 
terra no Jockey Clube, Ponte 
Grande e Estância Gramado, 
e aguardam o solo secar um 
pouco mais para a entrada das 
máquinas pesadas em outros 
locais que tiveram estragos 
por conta da forte chuva dos 
últimos dias”.

Rio Preto chega a 475.643 mil habitantes na primeira parcial do IBGE

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Prefeitura amplia reparos após estragos causados pela chuva

rença entre os dois dados é de 
6.470 pessoas.

Segundo o coordenador, o 
IBGE está concluindo o Censo 
em Rio Preto. Os recensea-
dores estão trabalhando nos 
últimos setores, fazendo uma 
varredura em endereços em 
que os moradores não fo-
ram encontrados e tentando 
reverter a recusa daqueles 

que não receberam o IBGE. 
O Censo nas outras 13 cidades 
menores da região já termi-
nou. Segundo Kruger, o IBGE 
trabalha com um número de 
domicílios por cidade. Em Rio 
Preto, o número projetado foi 
ultrapassado. Mas ele não re-
vela quantas residências foram 
definidas pelo Instituto, visi-
tadas e quantas ainda faltam.

O coordenador diz que 
todas as atividades que falam, 
serão realizadas em janeiro de 
2023. Faltam recenseadores. 
“Tínhamos 444 vagas para o 
Município de Rio Preto, mas 
trabalhamos com números em 
torno de 300 recenseadores. 
Houve desligamentos e novas 
contratações durante o perío-
do”, afirma.

O Censo em Rio Preto co-
meçou em agosto. A projeção 
indicava 3 meses de coleta 
de dados. O principal motivo 
foi a falta de recenseadores. 
Kruger diz que a primeira 
providência foi fazer o Censo 
nas cidades com até 60 mil 
habitantes. Eles precisavam 
do resultado para garantir o 
recebimento atualizado de 

repasses do Fundo de Partici-
pação dos Municípios, que é 
pago de acordo com o número 
de habitantes.

Rio Preto fica foram, por-
que já recebe a maior trans-
ferência.

Brasil
A parcial divulgada do 

Censo em todo o Brasil divul-
gada nesta quarta-feira (28) 
pelo IBGE no Rio de Janeiro, 
mostra que a prévia da po-
pulação dos municípios com 
base nos dados coletados até 
aqui até o dia 25 de dezembro, 
é de 207.750.291 de habitan-
tes este ano.

Até aqui, o Sudeste tem 
87.348.223 de habitantes, 
o Nordeste, 55.389.382, o 
Sul, 30.685.598, o Norte, 
17.834.762, e o Centro-Oeste, 
16.492.326.

O IBGE explicou que a 
divulgação tem como objetivo 
cumprir a lei que determina 
ao instituto fornecer, anu-
almente, o cálculo da popu-
lação de cada um dos 5.570 
municípios do país para o 
Tribunal de Contas da União 
(TCU). Seguindo um modelo 
estatístico, o IBGE entrega 
um resultado prévio do ano 
de 2022 a partir dos 83,9% da 
população recenseada.

“Este modelo adotado foi 
bastante estudado e aprovado 
pela Comissão Consultiva 
do Censo 2022, que olhou 
detalhadamente o processo 
desenvolvido para forne-
cer ao TCU e à sociedade 
os melhores dados técni-
cos e reais possíveis”, dis-
se o diretor de Pesquisas 
do IBGE, Cimar Azeredo. 

FATEC

Vestibulinho convoca 
para as provas de aptidão

Os candidatos que dispu-
tam uma vaga nos cursos das 
Escolas Técnicas Estaduais 
(Etecs) com prova de aptidão 
podem conferir a convocação 
para o exame do site vestibu-
linhoetec.com.br, a partir das 
15 horas desta quarta-feira 
(28). A prova de habilida-
des do processo seletivo para 
os cursos técnicos de Canto, 
Dança, Regência e Teatro 
será aplicada nos dias 3 e 4 de 
janeiro. A prova de aptidão é 
aplicada para avaliar a parte 
prática dos cursos. O exame 
será realizado pelos até 90 
primeiros classificados.

O candidato deve seguir as 
orientações divulgadas junto à 

lista de convocação em relação 
ao local e horário. Também é 
preciso apresentar documento 
de identificação com foto – o 
mesmo usado no dia do Vesti-
bulinho.A lista de classificação 
geral do Vestibulinho das Ete-
cs, incluindo o resultado das 
provas de aptidão e a primeira 
convocação para matrículas, 
será divulgada em 10 de ja-
neiro, também pela internet. 
Mais informações podem ser 
conferidas na Portaria do 
Vestibulinho e no Manual do 
Candidato. O cronograma 
completo do Vestibulinho das 
Etecs do segundo semestre 
de 2022 pode ser consulta-
do aqui.

Para preservar e resgatar 
todo as obras de cunho histó-
rico da Estância Turística de 
Olímpia, a Estação Cultural 
– ECO acaba de ganhar mais 
um atrativo.

Trata-se de um vagão de 
trem de madeira, com cerca 
de 80 anos de história, que 
foi adquirido pelo município.

O compartimento de pas-
sageiros, que veio de Poços 
de Caldas-MG, é considerado 
raro devido a sua estrutura e 
chega para complementar o 
complexo cultural e turístico 
local, preservando a memória 
da época em que se utilizava o 
trem como meio de transporte. 
É um carro especial da série 
A-21, de 1939, da fabricante 

OLIMPIA

Estação Cultural recebe vagão histórico

Companhia Mogyana, com 
capacidade para 10 lugares.

A aquisição faz parte da 
nova fase da revitalização da 
antiga Estação Ferroviária de 

Olímpia, que é o maior projeto 
de restauração da cidade. Com 
a implantação do vagão junto 
à locomotiva, a ideia é colocar 
mesas e cadeiras para que os 

visitantes tenham uma expe-
riência histórica.

A chegada do vagão, acon-
teceu na tarde dessa terça-fei-
ra (27), e foi acompanhada 
pelo prefeito Fernando Cunha, 
que é o grande idealizador 
da restauração da Estação e 
de outros imóveis antigos da 
cidade. A instalação do veí-
culo contou também com a 
presença dos secretários Lean-
dro Gallina (Obras) e Priscila 
Foresti (Turismo e Cultura), 
envolvidos no projeto.

Na ocasião, os respon-
sáveis verificaram ainda o 
andamento das obras da ala 
gastronômica, iniciadas em 
setembro, com a construção 
de um novo espaço coberto.

Estação Cultural recebe vagão histórico

O número de habi-
tantes contabili-
zados até aqui em 
Rio Preto contraria 
a expectativa dos 
moradores, em-
presários e dos 
políticos; eles es-
peravam 500 mil

Equipes da prefei-
tura começaram a 
liberar acessos a 
loteamentos com 
vias de terra

Divulgação

Divulgação

Divulgação



SOCIAL
PARA OS AMIGOS DO ROBERTO

Grandes mudanças levam tempo.
Ninguém muda em um ano. 
Não se engane. 
Não seja estúpido, nem um crédulo iludido.
Mudanças significativas levam tempo. 
Levam anos. 
Mas todas as grandes caminhadas começam com o pri-
meiro passo.
E aqui vai uma pergunta:~Qual foi o passo que você 
deu hoje em direção a uma nova forma de viver sua vida? 
O que você pretende fazer a partir de hoje para mudar 
sua forma de lidar com a vida? 
Você terá 365 oportunidades de dar este primeiro passo 
em direção a este novo você.
O mundo não vai mudar. Esquece isso. 
Quem tem que mudar é você.
O que muda é a forma como você percebe o mundo. 
Se você mudar, o mundo muda, porque a sua forma de 
ver o mundo, muda. 
O mundo que você vê é apenas a sua percepção do mun-
do! 
Nada mais, nada menos. 
E sua percepção é criada pelos seus valores, crenças e pa-
radigmas. 
É você quem constrói o mundo à sua volta. 
Mas não se engane: 2023 não é caminhão de mudanças 
pra te trazer seus apetrechos. 
Corre atrás, cara. Enquanto você tá na praia, alguém está 
estudando. Enquanto você está dormindo, alguém está 
acordado, à base de energético, pensando em um novo 
negócio que pode mudar o mundo. 
O mundo é meritocrático. 
O mundo valoriza aqueles que agregam valor aos seus se-
melhantes. Simples assim! 
Ninguém te deve absolutamente nada. 
Corre atrás e faz o teu melhor pra não perder os amigos 
que você tem.
FELIZ ANO NOVO
ABRAÇOS DO ROBERTO

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Os advogados Dra. Iscilla Aidar Piton e Dr. Caia Piton feste-
jaram "Bodas de Prata", 25 anos de casamento em grande 
estilo, em Olímpia. A coluna marcou presença no jantar co-
memorativo. Foto de Luizinho Bueno
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DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

A BONITA RESIDÊNCIA de Juliana Estrella, ao lado 
das filhas, Alexandra e Bárbara, ficou toda iluminada na Ceia 
de Natal, para recepcionar os amigos, entre eles, o casal Os-
valdo e Mirthes Borges.

O BUFFET FELIX PETROLLI assina o cardápio 
todo especial na virada do ano “RÉVEILLON”, do Clube Monte 
Líbano, no próximo sábado. A animação da noite será da re-
quisitada Banda Madre Santo.

A LINDA MANSÃO de Pedrinho e Eliza Giglio ganhou 
uma luxuosa decoração para receber casais de amigos na 
noite da Ceia de Natal. Entre os convidados estavam o em-
presário Gilberto Passolongo e Julieta Mussi Passolongo.

CRISTINA MUSSI arrasou na Ceia de Natal para seus 
pais Ulisses e Cidinha Mussi, além dos familiares em sua bo-
nita residência em condomínio fechado.

A EMPRESÁRIA MIRTHES BORGES, ao lado do marido, 
Osvaldo, recepcionou seus familiares com um maravilhoso 
almoço de Natal, com direito a Karaokê.

OS PECUARISTAS e empresários João Carlos Teixeira Cos-
ta e Rose Valêncio receberam seus familiares para uma maravi-
lhosa Ceia de Natal em sua residência no Condomínio Damha 1.

 Virada do ano
O restaurante Coco Bambu no Shopping Iguatemi Rio Pre-
to, realiza festa para receber os clientes e celebrar a virada 
do ano “Réveillon”. O evento é dedicado para quem procura 
um espaço para comemorar a data com uma gastronomia 
refinada, além de excelentes atrações musicais.

 Mais um “niver”
A querida Alice Netinho, esposa do requisitado médico Dr. 
João Gomes Netinho, comemorou idade nova, com comes e 
bebes para suas amigas do consórcio e familiares em sua bo-
nita residência no Condomínio Débora Cristina. Parabéns e 
muitas felicidades.

 Réveillon Villa Conte
No próximo sábado, dia 31 de dezembro, o espaço Villa Conte 
será palco para um dos eventos mais aguardados dessa época 
do ano em Rio Preto, o “Réveillon da Aldeia 2023”. A festa, 
que é uma das maiores do gênero na região, terá cardápio todo 
especial assinado pelo Buffet Dair de Faria (dos irmãos Gus-
tavo e Fabinho Faria). Pool de DJs, bandas e cenário especial-
mente elaborado, tudo isso em torno de uma mega produção 
dividida em quatro palcos. Open bar e open food, no total são 
mais de 30 itens e ainda inclui Café da Manhã completo.

 Esquenta oficial
O Sampa Rio Preto recebe nesta quinta-feira, dia 29, o es-
quenta oficial do “Réveillon da Aldeia 2023”, a partir das 
21h. Rahd, Gui Scochi e Pedro Cruz animam a noite, que 
será open bar de chopp e gin até as 22h30. Vale lembrar que 
para quem tem o ingresso da virada, a entrada é gratuita.

Gabriel Queda 
Toledo e sua 

musa Dra. Maria 
Laura Romani, 

na formatura em 
medicina dela, 
no Villa Conte 

Buffet, e festa no 
Espaço Nerath 

Salão de Festas. 
A Dra. Maria 

Laura é filha do 
Dr. Carlos Ro-

mani e Jaqueline 
Romani. Foto de 
Arnaldo Mussi
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO 
DECISÃO
CONTRATADA: BOM IMPRESSO EIRELI
ATA 0136/22
Considerando a penalidade aplicada por descumprimento contratual 
por parte da empresa. Considerando que foi garantido à contratada 
o direito ao contraditório e a ampla defesa, DECIDO: MANTER NA 
ÍNTEGRA a decisão anteriormente prolatada, por não existir fatos 
novos que possam ensejar a modificação da decisão anterior, e 
por seus próprios e jurídicos fundamentos nego provimento ao 
recurso. Considerando que não há circunstância superveniente, 
declaro esgotada a discussão na esfera administrativa. O INTEIRO 
TEOR DESTA DECISÃO ESTARÁ ENCARTADO NOS AUTOS DO 
PROCESSO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, JUNTO À 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO 
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP
EMPENHO 25777/22
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega 
total do empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento 
no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do 
instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se 
tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual 
e penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A 
inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo 
da penalização. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA 
CONTRATADA: BEATRIZ FLAVIANA DIAS LUCIANELI NUNES
EMPENHOS 22812/22 E 22896/22
CONTRATADA: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO 
LTDA
EMPENHO 18510/22
Notifico Derradeiramente os representantes legais das contratadas, 
para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. 
O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços nº 22/22; Contrato: TOP/0029/22
Contratada: J.A. Tineli Marques & Cia Ltda
Nos termos do art. 65 §1º da Lei 8666/93 fica acrescido em 
aproximadamente 8,66139% e fica suprimido em aproximadamente 
0,35761%, ambos do valor inicial do contrato supramencionado. 
SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços nº 22/22; Contrato: TOP/0029/22
Contratada: J.A. Tineli Marques & Cia Ltda
Nos termos do art. 57 §1º da Lei 8666/93 fica prorrogado por mais 60 
dias o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMO – Israel 
Cestari Jr.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços nº 35/21; Contrato: TOP/0011/22
Contratada: Construtora Rio Obras Comercio de Materiais para 
Construção Eireli
Nos termos do art. 65 §1º da Lei 8666/93 fica acrescido em 
aproximadamente 7,23387% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SME – Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços nº 26/21; Contrato: TOP/0033/21
Contratada: LGR Construtora Ltda
De acordo com a cláus. 4ª, item 4.3 do contrato supramencionado, 
fica reajustado na ordem de 7,168600% sob o saldo contratual, 
correspondente ao IPCA/IBGE, apurado no período de Out/21 a 
Set/22. SMO – Israel Cestari Jr.
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 11/21; Contrato: COC/0001/22
Contratada: Madri Iski Construções Eireli
De acordo com a cláus. 5ª, item 5.3 do contrato supramencionado, 
fica reajustado na ordem de 7,168600%, correspondente ao IPCA/
IBGE, apurado no período de Out/21 a Set/22. SMA – Adilson Vedroni
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 102/21; Contrato: DIL/0045/21
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio 
Preto - Emurb
De acordo com a cláus. 5ª, item 5.2 do contrato supramencionado, 
fica reajustado em aproximadamente 6,470020% do valor atual, 
correspondente ao IPCA/IBGE, apurado no período de Nov/21 a 
Out/22. SMEL – Fabio F. D. Marcondes.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 678/2022
ATA Nº 1038/22
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S/A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos – Valores Unitários – Item 
1 – R$1.024,11; Item 2 – R$1.090,21 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 678/2022
ATA Nº 1039/22
CONTRATADA: CIAMED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos – Valores Unitários – Item 
5 – R$47.024,12; Item 6 – R$806,26 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 474/2022
ATA Nº 1040/22
CONTRATADA: AIRMED EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos para REMUME 
– Valores Unitários – Item 18 – R$1,800; Item 19 – R$2,400 – SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO

01 01 02 02

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 666/2022
ATA Nº 1041/22
CONTRATADA: L N C DISTR DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de insumos para endodontia – Valores 
Unitários – Item 1 – R$250,00; Item 4 – R$85,30; Item 8 – R$85,30 – 
SMS – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 666/2022
ATA Nº 1042/22
CONTRATADA: UNIVERSO ODONTO IMP., EXP. E DISTR DE 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de insumos para endodontia – Valores 
Unitários – Item 2 – R$25,00; Item 3 – R$25,00; Item 5 – R$25,00; 
Item 6 – R$25,00; Item 7 – R$25,00 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 683/2022
ATA Nº 1043/22
CONTRATADA: KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais de expediente – Valores 
Unitários – Item 4 – R$4,89; Item 13 – R$0,57; Item 14 – R$0,57; Item 
15 – R$0,57; Item 16 – R$1,83; Item 24 – R$1,14; Item 30 – R$0,17; 
Item 31 – R$0,23; Item 34 – R$4,99; Item 47 – R$73,10; Item 52 – 
R$3,30; Item 53 – R$3,30; Item 54 – R$3,30– SMA – Adilson Vedroni 
– Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 683/2022
ATA Nº 1044/22
CONTRATADA: GABRIEL SELEM SILVA 46757607832
OBJETO: Fornecimento de materiais de expediente – Valores 
Unitários – Item 19– R$9,00; Item 21 – R$9,00; Item 22 – R$9,00; 
Item 23 – R$9,10; Item 48 – R$1,85; Item 49 – R$1,81– SMA – 
Adilson Vedroni – Prazo de vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 683/2022
ATA Nº 1045/22
CONTRATADA: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais de expediente – Valor Unitário 
– Item 37 – R$21,50 – SMA – Adilson Vedroni – Prazo de vigência: 
12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2022
ATA Nº 1046/22
CONTRATADA: AIRMED EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados REMUME 
– Valor Unitário – Item 29 – R$1,600 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.    

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
LICITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
E NEGÓCIOS DO TURISMO
AVISO DE ABERTURA - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
03/2022-SEMDEC 
OBJETO: seleção para composição da programação do Carnaval 
Rio Preto 2023 (APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS) conforme 
especificações constantes do edital. A Secretaria Municipal de 
Desenvovimento Econpmico e Negócios do Turismo comunica 
que se acham abertas as inscrições voltadas a seleção de Blocos 
Carnavalescos para o Carnaval 2023. As inscrições estarão 
abertas no período de 30/12/2022 até às 15h do dia 10/01/2023, 
não prorrogáveis. Para inscrever-se o proponente deverá, 
obrigatoriamente, ser inscrito no Cadastro da Cultura de São José 
do Rio Preto (www.riopreto.sp.gov.br/cadastrocultura). As inscrições 
poderão ser realizadas no formato “on line” por meio do portal www.
riopreto.sp.gov.br/carnaval2023 , ou presencialmente, para aqueles 
que não possuirem acesso à internet, na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Negócios do Turismo, à Praça Paul 
S. Harris, 100 – (Prédio da Estação Ferroviária) - Fone: 3513-5001, 
neste caso, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. 
JORGE LUIS DE SOUZA - Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios do Turismo
AVISO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA nº 006/2022
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios de grupos formais da 
agricultura familiar por meio do Programa Alimenta Brasil-PAB, 
modalidade Compra Institucional, com dispensa de licitação, 
de acordo com o disposto no art. 5ª do Decreto Presidencial nº 
7.775/12, art. 3º da Resol. nº 50/12 do GGPAA da SESAN e Resol n.º 
GGALIMENTA 3, de 14/06/22.
HOMOLOGO este procedimento por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade ou ilegalidade e pelo fato de não terem sido apresentados 
recursos ou impugnações. ADJUDICO este procedimento a favor do 
vencedor, a saber: 1º CLASSIFICADO: Cooperiopreto - Coop. dos 
Prod. Rurais de S. J. do Rio Preto: abobrinha: 28.000kg/R$ 3,67; 
alface: 29.632mç/R$ 4,51; batata-doce: 30.440kg/R$ 2,77; couve: 
37.000mç/R$ 4,04; laranja: 130.000kg/R$ 2,23; limão: 14.350kg/R$ 
3,12; pepino: 25.770kg/R$ 3,97; repolho: 26.000kg/R$ 3,57. SMAA. 
A. Pedro Pezzuto Jr.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO, RETIFICAÇÃO DE EDITAL E 
PRORROGAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 688/2022, Processo 
15.752/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição com instalação de 
aparelhos de academia ao ar livre para praças, parques e áreas de 
lazer de domínio público Secretaria Municipal de Serviços Gerais.
Impugnante: BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
Declaro procedente a impugnação lançadas ao Edital, foi retificado  
no termo de referencia no cap V (PRAZOS), alínea “a”do Anexo I - 
do Edital. Será disponibilizado na nova versão  no sistema “Portal 
de Compras” link “Edital Completo e Anexos” à disposição dos 
interessados. Fica redesignada a data de processamento do pregão 
da seguinte forma:  O recebimento das propostas dar-se-á a até o dia 
13/01/2023, às 08h30min e abertura a partir das 08h32min. Sandra 
Cristina Dourado Neves Saeki – Pregoeira.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 745/2022 - Processo  Licitatório 

16.172/2022
Objeto: Registro De Preços Para Aquisição De Alimento Em Pó A 
Base De Soja E Fórmula Infantil De Seguimento Em Atendimento A 
Alimentação Escolar E Demais Orgãos Públicos. Secretaria Municipal 
De Agricultura E Abastecimento.
IMPUGNANTE : NUTRIPORTT COMERCIAL LTDA.
Declaro improcedente a impugnação (questionamento) lançada pela 
empresa NUTRIPORTT COMERCIAL LTDA..  Fica mantida a data 
de processamento do pregão da seguinte forma:  O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 29/12/2022, às 08h30min e abertura 
a partir das 08h32min. Sandra Cristina Dourado Neves Saeki – 
Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 687/2022 
– PROCESSO Nº 15.751/2022. 
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria 
da Mulher, Pessoa com Def. Igualdade Racial.  Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 03/01/2023 
às 15h00 para continuidade dos trabalhos – Sandra Cristina Dourado 
Neves Saeki - Pregoeira. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 053/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DA 
SALA DE RAIO X PANORAMICO DO CEO CENTRAL (RUA SÃO 
PAULO Nº 2350 (1º ANDAR), ESQ. COM AVENIDA PHILADELPHO 
M. GOUVEIA NETO) – SEC. MUN. SAÚDE. À vista dos autos e do 
parecer técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, que é 
utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte integrante desta 
decisão, a Comissão Municipal de Licitações prolata a classificação 
das propostas: 1º Colocado: J. P. DE FREITAS CONSTRUÇÕES 
EIRELI R$ 82.583,83 - 2º Colocado: MADRI ISKI CONSTRUÇÕES 
EIRELI R$ 82.770,94 - O inteiro teor dessa decisão se acha encartada 
nos autos do processo à disposição dos interessados. Publique-se 
para ciência.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 032/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO/
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLDEMAR STOBBE (RUA 
JOSÉ ELIAS ABRAHÃO, 105, JD. GABRIELA) – SEC. MUN. DE 
EDUCAÇÃO. À vista dos autos e do parecer técnico elaborado pela 
Secretaria Municipal de Educação, que é utilizado como razões de 
decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão, a Comissão 
Municipal de Licitações prolata a classificação das propostas: 1º 
Colocado: CONHIDRO CONSTRUÇÃO EIRELI EPP R$ 2.971.733,27 
- 2º Colocado: J.A. TINELI MARQUES & CIA LTDA R$ 3.196.636,62 
- 3º Colocado: CONSTRUTORA POLACHINI LTDA R$ 3.226.699,08 
- 4º Colocado: CONSTRUTORA RIO OBRAS COM. DE MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO EIRELI R$ 3.351.484,55 - 5º Colocado: LGR 
CONSTRUTORA LTDA EPP R$ 3.580.450,68 - 6º Colocado: MADRI 
ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 3.580.451,43 - O inteiro teor dessa 
decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição dos 
interessados. Publique-se para ciência.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 788/2022, 
processo 16.433/2022 objetivando a contratação de empresa para 
prestação de serviços com fornecimento de material e instalação 
de gôndola tipo porta-palete no Depósito de Gêneros Alimentícios 
da Merenda Escolar. Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
16/01/2023 às 08:30h e abertura a partir das 08:32h. O edital, na 
íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 790/2022, 
processo 16.450/2022 objetivando o registro de preços para aquisição 
de capas de chuva para os agentes comunitários de saúde e de 
combate a endemias. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 18/01/2023 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
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 796/2022, 
processo 16.467/2022 objetivando o registro de preços para aquisição 
de material hospitalar. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 16/01/2023 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 800/2022, 
processo 16.473/2022 objetivando o registro de preços para 
aquisição de materiais de expediente. Secretaria Municipal de 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 16/01/2023 
às 08:30h e abertura a partir das 08:32h. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 805/2022, 
processo 16.478/2022 objetivando o registro de preços para 
aquisição de materiais, testes, insumos para o Laboratório Municipal 
de Patologia Clínica do Complexo Pro Saúde. Secretaria Municipal de 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 17/01/2023 
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às 08:30h e abertura a partir das 08:32h. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 808/2022, 
processo 16.481/2022 objetivando o registro de preços para aquisição 
de materiais de limpeza de canis e gatis do Centro de Controle 
de Zoonoses. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 18/01/2023 às 08:30h e abertura a partir 
das 08:32h. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-
se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico nº 818/2022, 
processo 16.504/2022 objetivando a aquisição de forno turbo 
elétrico para o Hospital Municipal. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 12/01/2023 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.
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 821/2022, 
processo 16.507/2022 objetivando a aquisição de caixa de 
instrumentais cirúrgicos para o Hospital Municipal. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 13/01/2023 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.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o parecer da Assessoria Jurídica e da Comissão 
de Licitações em relação à proposta apresentada, HOMOLOGO a 
adjudicação do objeto da presente Concorrência Pública a empresa 
EXPRESSO ITAMARATI S.A., CNPJ sob nº 59.965.038/0001-41, 
tendo oferecido Permissão de Uso mensal no valor de R$ 3.466,00 
(Três Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais) mensais, para 
PERMISSÃO DE USO PARA SALA VIP - SV 01 – Localizada no 
SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 52,25 
m2, para a finalidade de Sala de Espera, nos termos do processo 
licitatório em questão, apresentando a melhor oferta,, extraindo-se o 
competente contrato com as cláusulas de estilo.
São José do Rio Preto, 28/12/2022.                                        
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor – Presidente da Emurb

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o parecer da Assessoria Jurídica e da Comissão 
de Licitações em relação à proposta apresentada, HOMOLOGO a 
adjudicação do objeto da presente Concorrência Pública a empresa 
VTR TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA 
– CNPJ 18.538.045/0001-80, tendo oferecido Permissão de Uso 
mensal no valor de R$ 3.866,50 (Três Mil, Oitocentos e Sessenta 
e Seis Reais e Cinquenta Centavos) mensais, para PERMISSÃO 
DE USO PARA SALA VIP - SV 04 – Localizada no SUBSOLO 
- ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 52,25 m2, para a 
finalidade de Sala de Espera, nos termos do processo licitatório em 
questão, apresentando a melhor oferta, extraindo-se o competente 
contrato com as cláusulas de estilo.
São José do Rio Preto, 28/12/2022.                                      
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor – Presidente da Emurb

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o parecer da Assessoria Jurídica e da Comissão 
de Licitações em relação à proposta apresentada, HOMOLOGO a 
adjudicação do objeto da presente Concorrência Pública a empresa 
VTR TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS LTDA 
– CNPJ 18.538.045/0001-80, tendo oferecido Permissão de Uso 
mensal no valor de R$ 3.892,63 (Três Mil, Oitocentos e Noventa 
e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos) mensais, para 
PERMISSÃO DE USO PARA SALA VIP - SV 05 – Localizada no 
SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), com 52,25 
m2, para a finalidade de Sala de Espera, nos termos do processo 
licitatório em questão, apresentando a melhor oferta, extraindo-se o 
competente contrato com as cláusulas de estilo.
São José do Rio Preto, 28/12/2022.                                       
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor – Presidente da Emurb

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o parecer da Assessoria Jurídica e da Comissão 
de Licitações em relação à proposta apresentada, HOMOLOGO a 
adjudicação do objeto da presente Concorrência Pública a empresa 
VIAÇÃO COMETA S/A, CNPJ sob nº 61.084.018/0001-03, tendo 
oferecido Permissão de Uso mensal no valor de R$ 3.500,00 (Três 
Mil e Quinhentos Reais) mensais, para PERMISSÃO DE USO 
PARA SALA VIP - SV 06 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO), com 52,25 m2, para a finalidade de 
Sala de Espera, nos termos do processo licitatório em questão, 
apresentando a melhor oferta,, extraindo-se o competente contrato 
com as cláusulas de estilo.
São José do Rio Preto, 28/12/2022.                                        
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor – Presidente da Emurb

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o parecer da Assessoria Jurídica e da Comissão 
de Licitações em relação à proposta apresentada, HOMOLOGO a 
adjudicação do objeto da presente Concorrência Pública a empresa 
VIAÇÃO COMETA S/A, CNPJ sob nº 61.084.018/0001-03, tendo 
oferecido Permissão de Uso mensal no valor de R$ 3.500,00 (Três 
Mil e Quinhentos Reais) mensais, para PERMISSÃO DE USO 
PARA SALA VIP - SV 07 – Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA (CADERNO), com 52,25 m2, para a finalidade de 
Sala de Espera, nos termos do processo licitatório em questão, 
apresentando a melhor oferta,, extraindo-se o competente contrato 
com as cláusulas de estilo.
São José do Rio Preto, 28/12/2022.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor – Presidente da Emurb
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EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2022
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o parecer da Assessoria Jurídica e da Comissão 
de Licitações em relação à proposta apresentada, HOMOLOGO a 
adjudicação do objeto da presente Concorrência Pública a empresa 
EXPRESSO ITAMARATI S.A., CNPJ sob nº 59.965.038/0001-41, 
tendo oferecido Permissão de Uso mensal no valor de R$ 6.784,00 
(Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro Reais) mensais, para 
PERMISSÃO DE USO PARA SALA VIP/CARGAS - SV 15 – 
Localizada no SUBSOLO - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA (CADERNO), 
com 102,27 m2, para a finalidade de Sala de Espera e Cargas, nos 
termos do processo licitatório em questão, apresentando a melhor 
oferta, , extraindo-se o competente contrato com as cláusulas de 
estilo.
São José do Rio Preto, 28/12/2022.                                      
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor – Presidente da Emurb

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO-SP
AVISO DE RETIFICAÇÃO
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO torna publico que onde leu-se “ RESUMO DE ATA” Leia-
se “TERMO DE ADJUDICAÇÃO” referente a  CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 040/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2022
Objeto: Permissão de uso de BOX TA4, publicada no Diário Oficial do
Município de São José do Rio Preto – Dhoje em 28/12/2022.
São José do Rio Preto, 28/12/2022.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.284 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, EDINEI RODRIGUES para substituir o(a) servidor(a) 
LARYSSA SILVA LUI – ocupante da função de confiança gratificada 
– GERENTE DE UNIDADE – NÍVEL III – FG.103.5, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de férias, de 28/12/2022 a 06/01/2023.
PORTARIA N.º 37.285 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, ROMEU CARLOS ALVARES para substituir o(a) 
servidor(a) RAFAELA DINIS SILVA RODRIGUES – ocupante da 
função de confiança gratificada – Coordenador Executivo de 
Políticas Públicas – Nível III – FG.103.6, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
licença prêmio, de 29/12/2022 a 07/01/2023.
ALDENIS ALBANEZE BORIM
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 37.286 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
DESIGNA, LUCIMEIRE APARECIDA ZANIBONI para substituir o(a) 
servidor(a) ANA BEATRIZ FRATA BRONCA – ocupante da função 
de confiança gratificada – Coordenador Executivo de Políticas 
Públicas – Nível I – FG.103.8, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de 
27/12/2022 a 05/01/2023.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

DECRETO Nº 19.364
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022.
Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade de 
Ademar Batista Pereira e outros, objeto da matrícula nº 86.310 do 
1º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, a fim de serem 
adquiridas mediante desapropriação amigável ou judicial, as 
áreas constituídas de parte do imóvel de propriedade de Ademar 
Batista Pereira e outros, objeto da matrícula nº 86.310 do 1º O.R.I., 
necessárias ao alargamento da Rua Leônidas da Cunha Viana, 
conforme abaixo descritas:
I - Área de 3.507,51 metros quadrados, dentro das seguintes 
medidas e confrontações: “Começa no ponto 01 de coordenadas 
(N:7702297.470 e E:666652.362) localizado na divisa com a 
área objeto da Matricula 86.309 do 1º O.R.I., deste segue nesta 
confrontação com o azimute 96º58’32” e distância de 19,07 metros, 
até encontrar o ponto 01a de coordenadas (N:7702295.154 e 
E:666671.292) localizado na divisa com o Remanescente desta 
mesma área, deste segue nesta confrontação com o azimute 
219°56’39” na distância de 146,80 metros até encontrar o ponto 
04b de coordenadas (N:7702182.608 e E:666577.041) localizado 
ainda na divisa com o Remanescente desta mesma área, deste 
segue nesta confrontação em curva com raio de 67,86 metros, 
desenvolvimento de 18,09 metros e corda com azimute de 
212º18’25” na distância 18,04 metros até encontrar o ponto 04a de 
coordenadas (N:7702167.363 e E:666567.401) localizado na divisa 
com a área objeto da Matricula 92.800 do 1º O.R.I., deste segue 
nesta confrontação com o azimute 222º58’32” na distância de 53,16 
metros até encontrar o ponto 05 de coordenadas (N:7702128.469 
e E:666531.163) localizado no alinhamento da Avenida Elias Tarraf, 
deste segue pelo citado alinhamento com o azimute 283º08’22” e na 
distância de 7,71 metros até encontrar o ponto 06 de coordenadas 
(N:7702130.221 e E:666523.656) deste segue em curva com raio de 
6,00 metros, desenvolvimento de 12,23 metros e corda com azimute 
de 341º32’31” na distância 10,22 metros até encontrar o ponto 07 
de coordenadas (N:7702139.917 e E:666520.420) localizado no 
alinhamento da Rua Leonidas da Cunha Viana, deste segue por 
este alinhamento com o azimute 39º56’39” na distância de 205,50 
metros até encontrar o ponto 01 de coordenadas (N:7702297.470 e 
E:666652.362), ponto inicial da descrição.”
II - Área de 850,05 metros quadrados, dentro das seguintes 
medidas e confrontações: “Começa no ponto 08 de coordenadas 
(N:7702114.305 e E:666498.766) localizado no alinhamento da 
Rua Leonidas da Cunha Viana, deste segue em curva com raio 
de 9,00 metros, desenvolvimento de 9,40 metros e corda com 
azimute 71º25’39” e distância de 8,98 metros, até encontrar o ponto 
09 de coordenadas (N:7702117.164 e E:666507.275) localizado 
no alinhamento da Avenida Elias Tarraf, deste segue por este 
alinhamento com o azimute 101º20’36” na distância de 11,48 
metros até encontrar o ponto 10 de coordenadas (N:7702114.907 e 
E:666518.527) deste segue com o azimute 222º58’32” na distância de 
66,66 metros - sendo: 46,02 metros confrontando com a área objeto 
da Matricula 92.800 do 1º O.R.I. e 20,64 metros confrontando com 
a área objeto da Matricula 77.394 do 1º O.R.I. até encontrar o ponto 
11 de coordenadas (N:7702066.134 e E:666473.084) localizado no 
alinhamento da Avenida Antônio Marcos de Oliveira, deste segue 
por este alinhamento com o azimute 292º12’42” na distância de 4,99 
metros até encontrar o ponto 12 de coordenadas (N:7702068.021 
e E:666468.461) deste segue em curva com raio de 6,00 metros, 
desenvolvimento de 11,45 metros e corda com azimute 346º51’42” 
na distância de 9,79 metros até encontrar o ponto 13 de coordenadas 
(N:7702077.553 e E:666466.236) localizado no alinhamento da Rua 
Leonidas da Cunha Viana, deste segue por este alinhamento com o 
azimute 41º30’42” na distância de 49,08 metros até encontrar o ponto 
08 de coordenadas (N:7702114.305 e E:666498.766), ponto inicial da 
descrição.”
III - Área de 108,69 metros quadrados, dentro das seguintes 
medidas e confrontações: “Começa no ponto 14 de coordenadas 

(N:7702055.259 e E:666446.143) localizado no alinhamento da 
Rua Leonidas da Cunha Viana, deste segue em curva com raio de 
6,00 metros, desenvolvimento de 7,68 metros e corda com azimute 
75º46’56” e distância de 7,17 metros, até encontrar o ponto 15 
de coordenadas (N:7702057.019 e E:666453.089) localizado no 
alinhamento da Avenida Antônio Marcos de Oliveira, deste segue 
por este alinhamento com o azimute 112º26’53” na distância de 8,99 
metros até encontrar o ponto 16 de coordenadas (N:7702053.588 e 
E:666461.395) localizado na divisa com a área objeto da Matricula 
92.803 do 1º O.R.I., deste segue por esta confrontação com os 
seguintes azimutes e distâncias: 222º58’32” na distância de 5,21 
metros até encontrar o ponto 17 de coordenadas (N:7702049.773 e 
E:666457.840); 281º24’32” na distância de 8,40 metros até encontrar 
o ponto 18 de coordenadas (N:7702051.434 e E:666449.606); 
205º44’32” na distância de 7,98 metros até encontrar o ponto 19 
de coordenadas (N:7702044.246 e E:666446.140) localizado no 
alinhamento da Rua Joséfa Voltareli Sanfelice, deste segue por 
este alinhamento com o azimute 322º07’45” na distância de 2,36 
metros até encontrar o ponto 20 de coordenadas (N:7702046.107 
e E:666444.693) deste segue em curva com raio de 6,00 metros, 
desenvolvimento de 8,06 metros e corda com azimute 00º37’22” na 
distância de 7,47 metros até encontrar o ponto 21 de coordenadas 
(N:7702053.576 e E:666444.774) localizado no alinhamento da Rua 
Leonidas da Cunha Viana, deste segue por este alinhamento com o 
azimute 39º06’59” na distância de 2,17 metros até encontrar o ponto 
14 de coordenadas (N:7702055.259 e E:666446.143), ponto inicial 
da descrição.”
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de natureza 
urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os 
proprietários satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com filiação quinzenária e certidão 
negativa de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente 
Decreto correrão por conta de verbas próprias do orçamento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 28 de dezembro de 2022, 170º 
Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
MAURO JOSÉ BISPO DE ARAÚJO
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO EM EXERCÍCIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação 
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa local. 

DECRETO Nº 19.365
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022.
Altera dispositivo do Decreto nº 18.980, de 30 de julho de 2021, 
que enquadra o “EMPREENDIMENTO HABITACIONAL JOSÉ 
BERNARDO COELHO”, nesta cidade, no Programa Municipal de 
Habitação de Interesse Social, nos termos da Lei Complementar nº 
564/18.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo 
com o inciso VI do artigo 64 da LOM; e
D E C R E T A:
Art. 1º O artigo 1º do Decreto nº 18.980, de 30 de julho de 2021, 
passa a vigorar alterado com a seguinte redação:
Art. 1º O “EMPREENDIMENTO HABITACIONAL JOSÉ BERNARDO 
COELHO”, objeto da matrícula nº 41.813, do 1º ORI, nesta cidade, 
fica enquadrado no Programa Municipal de Habitação de Interesse 
Social, vinculado ao “Programa Minha Casa, Minha Vida” do Governo 
Federal, criado pela Lei Federal nº 11.977, de 07 de julho de 2009, 
conforme previsto na Lei Complementar nº 564, de 07 de junho de 
2018, com:
I - 1.052 (um mil e cinquenta e dois) lotes destinados à população 
com renda familiar de até 03 (três) salários mínimos;
II – 117 (cento e dezessete) lotes destinados à população com renda 
familiar de 03 (três) a 05 (cinco) salários mínimos;
III – 90 (noventa) lotes sem enquadramento. NR
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 28 de dezembro de 2022; 170º 
Ano de Fundação e 128º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
MANOEL DE JESUS GONÇALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PEDRO NIMER FILHO
DIRETOR PRESIDENTE DA EMCOP
MAURO JOSÉ BISPO DE ARAÚJO
PROCURADOR – GERAL DO MUNICÍPIO EM EXERCÍCIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida, publicado por 
afixação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ENTREGA DOS ENVELOPES 
E ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – 
CONCORRÊNCIA 08/2022 – PROC. nº 118/2022
Objeto: Execução de obras/serviços de reparos de vazamentos; 
substituições; desobstruções; ampliações; extensões e melhorias 
de redes e ramais prediais; substituição e instalação de cavaletes, 
caixas padrão e hidrômetro; manutenção, melhoria e ampliação de 
instalações próprias e outros serviços complementares necessários 
ao sistema público municipal de abastecimento de água, coleta 
e afastamento de esgoto, com fornecimento de mão de obra 
especializada, materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas 
próprias, no município de São José do Rio Preto, incluindo distritos 
de Talhados e Engenheiro Schmidt.
As empresas POLEMICA SERVICOS BASICOS LTDA, 
CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A e PONTO FORTE 
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA entregaram seus 
envelopes dentro do prazo legal. Foram abertos os envelopes de 
habilitação e a sessão foi encerrada para análise da documentação. 
Após o julgamento, a Comissão designará a data da sessão de 
abertura dos envelopes das propostas comerciais. 
S. J. Do Rio Preto, 28.12.2022 – Sonia Maria Franco da Silva 
Gomes – Presidente da C.L.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA - Em obediência ao artigo 5º da 
Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 08/06/94, justificamos 
que o pagamento em questão está sendo efetuado independente 
de sua ordem cronológica, para dar continuidade aos serviços 
essenciais desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões 
de interesse público. # CREDOR Nº 0164562 – Rosangela Moura 
de Campos S J do Rio Preto Eireli EPP. Valor: R$ 51.586,62; # 
CREDOR Nº 0164562 – Rosangela Moura de Campos S J do Rio 
Preto Eireli EPP. Valor: R$ 32.447,05; # CREDOR Nº 0164562 – 
Rosangela Moura de Campos S J do Rio Preto Eireli EPP. Valor: 
R$ 65.539,71; # CREDOR Nº 0689228 – White Martins Gases 
Industriais Ltda. Valor: R$ 22.689,59. Motivo: Para que não haja 
prejuízo na execução de serviços essenciais desta autarquia. 
Publicada por afixação no local de costume, e pela imprensa local. 
S. J. R. P., 28.12.2022 – João Marcelino Ruiz – Diretor do Dep. 
Administrativo, Financeiro e de Pessoal / Nicanor Batista Junior 
- Superintendente.
Extrato de Portaria nº 155 de 27/12/2022 - Considerando o 
requerimento, protocolado junto ao SeMAE, solicitando a exoneração 
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a pedido da servidora LETICIA DESIDERIO RUIZ, Agente de Saneamento, matrícula 911 sendo o último 
dia trabalhado em 27 de dezembro de 2022. R E S O L V E: ART. 1º Exonerar a pedido, a servidora 
LETICIA DESIDERIO RUIZ, matrícula 911, cargo de Agente de Saneamento, lotada na Divisão de 
Monitoramento de Obras Públicas do SeMAE. ART. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, surtindo efeito a partir de 28 de dezembro de 2022.
EXTRATO DE PORTARIA SeMAE n° 156/2022 de 28/12/2022. Designa comissão especial para análise 
das propostas da Concorrência nº 10/2022 – Processo SeMAE nº 128/2022, RESOLVE: Art. 1º - 
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para integrar a COMISSÃO ESPECIAL, incumbida de 
realizar a análise das propostas da Concorrência nº 10/2022, referente ao Processo SeMAE nº 128/2022: 
I) Presidente: MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA, matricula n. 1013, agente administrativo, lotada 
no Departamento Administrativo, Financeiro e de Pessoal; II) Membros: a) GIULIANO CLEBER COLTRO, 
matricula n. 449, analista contábil, lotado no Departamento Administrativo, Financeiro e de Pessoal; 
b) JOÃO VITOR VIEIRA SANGA, matricula n. 737, agente administrativo, lotado na Controladoria; c) 
LEANDRO BECHARA CARNEIRO ASSUNÇÃO, matricula n. 502, analista administrativo, lotado no 
Departamento Administrativo, Financeiro e de Pessoal; d) RAYNNER CHRISTHYAN CHAIM, matricula 
n. 255, agente administrativo, lotado no Departamento Administrativo, Financeiro e de Pessoal. Art. 
2º - Compete à comissão: I) Analisar as propostas apresentadas pelas licitantes, conforme regras 
estabelecidas no Edital e respectivo Termo de Referência, a fim de determinar a classificação do certame. 
Art. 3 º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
S.J. Rio Preto, 28.12.2022 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.  

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

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
CATRICALA E CIA LTDA 01957/22 AIF-A-O 000012
CENTRO DE NUTRICAO INTELIGENTE MELIUS NUTRITION 
LTDA 01956/22 AIF-A-M 000319

CONDOMINIO EDIFICIO REYNOLDS 01954/22 AIF-M-C 000300
DAL BELLO’S CASA DE REPOUSO LTDA 01946/22 AIF-S-E 000195
JAQUELINE A DE PAULA MERCEARIA 01949/22 AIF-A-N 000431
P H C RIO PRETO LTDA 01947/22 AIF-P-C 000366
R T MARTIN RESTAURANTE LTDA 01955/22 AIF-A-M 000320
REDE MAIA DROGARIA LTDA ME 01948/22 AIF-P-H 000181

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

ACKL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 01172/20 AIP-S-E 000155
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00939/20 AIP-S-E 000161
CENTRO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL INSTITUTO 
DHALION LTDA 00925/20 AIP-S-E 000157

CLINICA ODONTOLOGICA DENTAL CARD SS LTDA 00952/20 AIP-S-E 000163
RESIDENCIAL SENIOR LP INSTITUIÇÃO DE LONGA 
PERMANENCIA PARA IDOSOS LTDA ME 00989/20 AIP-S-E 000158

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO PARCIAL DE 
ESTABELECIMENTO

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
CONDOMINIO EDIFICIO REYNOLDS 01954/22 AIP-M-C 000003

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO PARCIAL DE 
ESTABELECIMENTO E SUSPENÇÃO DE ATIVIDADE

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
P H C RIO PRETO LTDA 01947/22 AIP-P-C 000318

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENÇÃO DE VENDA E FABRICAÇÃO 
DE PRODUTO

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO
CENTRO DE NUTRICAO INTELIGENTE MELIUS 
NUTRITION LTDA 01956/22 AIP-A-M 000335

EDITAL DE TERMO DE LIBERAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

HPC FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 01464/22 TRM-P-L 000004

EDITAL DE TERMO DE LIBERAÇÃO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTO
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

CENTRO DE NUTRICAO INTELIGENTE MELIUS 
NUTRITION LTDA 01956/22 TRM-A-M 00015

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

ACKL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 01172/20 2021000241908 AIP-S-E 000071
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00939/20 2021000295086 AIP-S-E 000108
CENTRO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL 
INSTITUTO DHALION LTDA 00925/20 2021000124383 AIP-S-E 000053

CLINICA ODONTOLOGICA DENTAL CARD SS 
LTDA 00952/20 2021000218724 AIP-S-E 000065

RESIDENCIAL SENIOR LP INSTITUIÇÃO DE 
LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS LTDA 
ME

00989/20 2021000222207 AIP-S-E 000068

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

HPC FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 01464/22 2022000347883 AIP-S-L 000001

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

ACKL CLINICA 
ODONTOLOGICA LTDA 01172/20

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

VINTE CENTAVOS)
NRM-S-E 000096

CASA DE REPOUSO VIVER 
BEM LTDA 00939/20

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

VINTE CENTAVOS)
NRM-S-E 000103

CENTRO DE REABILITAÇÃO 
PSICOSSOCIAL INSTITUTO 
DHALION LTDA

00925/20
1.259,20 (UM MIL, DUZENTOS 

E CINQUENTA E NOVE REAIS E 
VINTE CENTAVOS)

NRM-S-E 000106

CLINICA ODONTOLOGICA 
DENTAL CARD SS LTDA 00952/20

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

VINTE CENTAVOS)
NRM-S-E 000098

RESIDENCIAL SENIOR LP 
INSTITUIÇÃO DE LONGA 
PERMANENCIA PARA 
IDOSOS LTDA ME

00989/20
1.204,80 (UM MIL, DUZENTOS 
E QUATRO REAIS E OITENTA 

CENTAVOS)
NRM-S-E 000102

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR 01405/20 AIF-A-N 000228
CHRISTINE ROSE AMARO GIACIAN 61202517668 02476/20 AIF-A-N 000281
CLEIDE BARBOSA PIRES 01903/20 AIF-P-C 000210
CONDOMINIO COMPLEXO IGUATEMI RIO PRETO BLOCO 
SHOPPING CENTER 01875/20 AIF-P-C 000196

E C CABRAL MINIMERCADO EPP 01509/20 AIF-A-N 000237
KIYOSHI YAMAGUCHI 02471/20 AIF-S-F 000138
KLEBER RODRIGUES RESTAURANTE LTDA ME 02296/18 AIF-A-N 000121

LOTERICA OLIVEIRA RIO PRETO LTDA ME 01437/20 AIF-S-H 000147
LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S/A 01752/20 AIF-A-N 000258
MAKRO ATACADISTA S/A 01761/20 AIF-P-C 000174
NATALIA DE ALMEIDA OLIVEIRA PANIFICADORA ME 00905/19 AIF-A-V 00107
PARDO ODONTOLOGIA EIRELI 01320/20 AIF-S-H 000121

São José do Rio Preto, 29 de Dezembro de 2022.
Karina Elias de Souza
Gerente da Vigilância Sanitária
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São José do Rio Preto, 28 de dezembro de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 180/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança, tendo em vista a guia rebaixada em desacordo com o Projeto de Construção do imóvel 
aprovado pela Secretaria Municipal de Obras infringindo o Art. 3º do Decreto Municipal 18926/21, NOTIFICA 
MAXSOL COMERCIO DE PRODUTOS PARA ENERGIA SOLAR EIRELI , CNPJ: 22.931.747/0001-04, a 
adequar todas as guias do imóvel localizado na Av. Ernani Pires Domingues, 4780 – Res. Macedo Teles I, 
no prazo de 60 dias, conforme descrito no Auto de Constatação e Notificação 24543 enviado por e-mail.
CHEYLA DE TOLEDO BERNARDO
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 28 de dezembro de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 181/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança, comunica EDEMILSON MAZUCHI 45660267874, CNPJ 47.793.605/0001-40, responsável 
pelo imóvel localizado na Rua Bianca Kosseki Zanon, nº 243 – Residencial da Fraternidade 2, para 
que providencie neste endereço, a sinalização de pedestres de acordo com o artigo 5º, I, II e II do 
Decreto Municipal 18926/2021, conforme descrito no Auto de Constatação e Notificação 9874, que foi 
encaminhado por e-mail.
Atenciosamente,
CHEYLA DE TOLEDO BERNARDO
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 28 de dezembro de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 182/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança, comunica CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL VERONICA I, CNPJ 03.553.499/0001-
52, localizado na Rua João Della Coleta, 236 – residencial Vetorasso, para que providencie a sinalização 
de pedestres de acordo com o artigo 5º, II do Decreto Municipal 18926/2021, conforme descrito no Auto 
de Constatação e Notificação 24805, que não pode ser entregue pelo correio.
Atenciosamente,
LARISSA MARCHI DA SILVEIRA TORREGLOSSA
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 28 de dezembro de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 183/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança, comunica EDIFICIO JULIANE, CNPJ 34.406.910/0001-16, localizado na Rua Santa Paula, 
4970 - Eldorado, para que providencie a sinalização de pedestres de acordo com o artigo 5º, I e III do 
Decreto Municipal 18926/2021, conforme descrito no Auto de Constatação e Notificação 25115, que não 
pode ser entregue pelo correio.
Atenciosamente,
LARISSA MARCHI DA SILVEIRA TORREGLOSSA
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 28 de dezembro de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 184/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança, comunica CARLOS MESSIAS DE CARVALHO 12152872835, CNPJ 19.720.711/0001-
69, localizado na Av. Dr. José Jorge Júnior, nº 340 – Conj Hab Jd Belo Horizonte - CECAP, para que 
providencie a sinalização de pedestres de acordo com o artigo 5º, I, II e III do Decreto Municipal 
18926/2021, conforme descrito no Auto de Constatação e Notificação 25117, que não pode ser entregue 
pelo correio.
Atenciosamente,
LARISSA MARCHI DA SILVEIRA TORREGLOSSA
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 28 de dezembro de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 185/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança, comunica 1 IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE RIO PRETO, CNPJ 
46.616.454/0001-92, localizado na Rua Voluntários de São Paulo, nº 3479 - Centro, para que providencie 
a sinalização de pedestres no estacionamento pela Rua Saldanha Marino, nº 3139 – Centro, de acordo 
com o artigo 5º, I, II e III do Decreto Municipal 18926/2021, conforme descrito no Auto de Constatação e 
Notificação 24718, que não pode ser entregue pelo correio.
Atenciosamente,
JHEYZON NASCIMENTO PAULINO
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 28 de dezembro de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 186/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança, comunica RESIDENCIAL DO VALE, CNPJ 17.525.257/0001-60, localizado na Rua Carolina 
de Morais Baptista, nº 2050 – Res Nato Vetorasso, para que providencie a sinalização de pedestres de 
acordo com o artigo 5º, III do Decreto Municipal 18926/2021, conforme descrito no Auto de Constatação 
e Notificação 24692, que foi encaminhado por e-mail.
Atenciosamente,
ANA PAULA MASSA VASQUES
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 28 de dezembro de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 187/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança, comunica IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE RIO PRETO VILA ROMANA, 
CNPJ 65.708.620/0001-25, localizado na Rua Josefina Silva Pereira, nº 31 – João da Silva II, para 
que providencie a sinalização de pedestres de acordo com o artigo 5º, I, II e III do Decreto Municipal 
18926/2021, conforme descrito no Auto de Constatação e Notificação 24730, que foi encaminhado por 
e-mail.
Atenciosamente,
ANA PAULA MASSA VASQUES
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 28 de dezembro de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 188/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança, COMUNICA VICTOR BILIATTO GALERA 43708185838, CNPJ 30.343.075/0001-36, 
transportador escolar, que infringiu o art. 20, inciso V, da Lei Municipal 9563/05 flagrado em 19/10/2022, 
exercendo atividade na Escola Municipal Profª Alzira Valle Rolemberg com veículo de transporte sem a 
devida autorização, conforme descrito no Auto de Constatação e Notificação 25009, que não pode ser 
entregue pelos Correios.
Atenciosamente,
LAIANE ARÃO PREMULI
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 28 de dezembro de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Inspetoria Fiscal de Posturas
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EDITAL SMTTS Nº. 189/2022.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança, NOTIFICA GERLANIA ARAUJO DA COSTA, CPF 018.822.19139, proprietário do veículo 
FORD KA, placa BLX 3179 encontrado em situação de abandono, na Rua Maristela N. de Oliveira, 159 
- Solidariedade, deverá retirar o veículo no prazo de 10 dias nos termos do Art. 81 da Lei Complementar 
650/2021, conforme descrito na Notificação nº 22824.
JULIANO FERNANDES MARCONDES DE GODOY
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 28 de dezembro de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 190/2022.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança, NOTIFICA INGRID JULIANA ALVES HAEUSSLER, CPF 022.910.310-31, proprietário do 
veículo SR/RANDON SR CA, placa GXH 1020 encontrado em situação de abandono, na Rua Antonio 
Carlos de Oliveira Bottas, 2001, oposto – Vila Borguese, deverá retirar o veículo no prazo de 10 dias nos 
termos do Art. 81 da Lei Complementar 650/2021, conforme descrito na Notificação nº 24685.
ANA PAULA MASSA VASQUES
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 28 de dezembro de 2022.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL SMTTS Nº. 191/2022.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança, NOTIFICA RENATO RODRIGUES DA FONSECA GARCIA NARDI, CPF 260.698.128-67, 
proprietário do veículo VW/GOL, placa BOA6455 encontrado em situação de abandono, na Rua José 
Henrique Rodrigues da Silva, 286o – Nova Esperança, deverá retirar o veículo no prazo de 10 dias nos 
termos do Art. 81 da Lei Complementar 650/2021, conforme descrito na Notificação nº 24942.
LAIANE ARÃO PREMULI
Agente Fiscal de Posturas

Editais
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ASSEMBLEIA GERAL 

CONVOCAÇÃO 

São convocados todos os associados da Associação de Moradores da Estancia Suiça, para a 
Assembleia Geral a ser realizada no dia 16/01/2023, sendo a primeira chamada as 19:30 horas 
com quórum de 2/3 dos associados e a segunda chamada as 20:00 horas com qualquer 
número de associados presentes a se reunir em Assembleia Geral. O local da realização será 
nas  dependências Clube Recreativo dos Trabalhadores Metalúrgicos de São José do Rio Preto, 
situado na Avenida Alfredo Antonio de Oliveira, nº 418, Estância Suiça, São José do Rio Preto - 
SP a fim de deliberar sobre as seguintes ordens do dia: 

1) Apresentação das exigências da Prefeitura Municipal para Regularização do 
Loteamento. Em especial, as exigências relacionadas as definições das larguras das ruas 
e das áreas de proteção permanente dos córregos. 

2) Apresentação do custo estimado para o cumprimento das exigências da Prefeitura 
Municipal e definição de valor do boleto para o ano de 2023. 

3) Aprovação da execução do projeto de acordo com as exigências da Prefeitura Municipal 
de São José do Rio Preto. 

4) Aprovação da forma de divisão do custo e do valor do boleto mensal. 

5) Prestação e Aprovação de Contas Biênio 2019-2021; 

Exortamos quanto à importância da presença dos senhores associados, para que se cumpram os 
requisitos legais e estatutários dessa associação, conforme estabelecidos no Estatuto. 

São José do Rio Preto – SP 19 de Dezembro de 2022 

 
Associação de Moradores da Estancia Suiça  

JOÃO ARAÚJO SENA 
Presidente 



B6| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, quinta-feira, 29 de dezembro de 2022PUBLICIDADE LEGAL

ATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL, no uso das 
prerrogativas que lhe são conferidas, em cumprimento às disposições 
contidas na Lei 8.666/93, decide REVOGAR O PROCESSO 
LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL SOB 
Nº. 96/2022.
1º - CONSIDERANDO que o ato administrativo revogatório é 
resultante do poder discricionário no qual permite a Administração 
rever suas atividades para que se destinem ao seu fim específico; 
2º - CONSIDERANDO que o interesse público nada mais é do que 
o interesse da coletividade e que cada ato da Administração Pública 
deve ter por escopo a satisfação e o interesse de todos os cidadãos; 
3º - CONSIDERANDO que o edital em questão carece de adaptações 
e melhoramentos em especial na descrição dos serviços e na 
quantidade mínima de profissionais médicos exigidos.
Resolve REVOGAR PREGÃO PRESENCIAL Nº. 96/2022.
Publique – se nos meios corriqueiros, para ampla publicidade deste 
ato.
Monte Aprazível, 28 de dezembro de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt

TOMADA DE PREÇO N°. 003/2022 PROCESSO LICITATÓRIO N° 
033/2022 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações, 
HOMOLOGO, o procedimento e ADJUDICO o objeto da presente 
Licitação referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE, NO RESIDENCIAL MENEZES 
04, NA AVENIDA PROJETADA 02 LD, NO MUNICÍPIO DE BADY 
BASSITT - SP, em prol da empresa KLARILED ILUMINAÇÃO 
ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n° 25.046.107/0001-00, com sede na Rua Jeronimo Narciso Ramos, 
656, Centro, CEP 15.270-000, na Cidade de Macaubal, Estado de São 
Paulo, pelo valor global de R$ 998.737,65 (novecentos e noventa e oito 
mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), nos 
termos e condições da proposta apresentada, lavrando-se se for o caso, 
competente contrato com as cláusulas de estilo. Bady Bassitt – SP, 28 
de dezembro de 2022. Luiz Antonio Tobardini – Prefeito Municipal
TOMADA DE PREÇO N°. 003/2022 PROCESSO LICITATÓRIO N° 

033/2022 – EXTTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO 
DO ESPAÇO SAÚDE, NO RESIDENCIAL MENEZES 04, NA 
AVENIDA PROJETADA 02 LD, NO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT 
– SP. CONTRATADO: KLARILED ILUMINAÇÃO ENGENHARIA & 
CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 25.046.107/0001-
00. VALOR: R$ 998.737,65 (novecentos e noventa e oito mil, setecentos 
e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos). ASSINATURA: 28 de 
dezembro de 2022. Luiz Antonio Tobardini – Prefeito Municipal
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
Termo de Fomento no: 01/2023
Concedente: Prefeitura Municipal De Bady Bassitt 
Proponente: Associação Lar Para os Velhos São João
Valor: R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)
Objeto: Acolhimento de idosos com 60 anos ou mais de ambos os 
sexos, do município de Bady Bassitt.
Data da assinatura: 28/12/2022
Data do início: 01/01/2023
Data do término: 31/12/2023
Luiz Antônio Tobardini
Prefeito Municipal
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
Termo de Fomento no: 02/2023
Concedente: Prefeitura Municipal De Bady Bassitt 
Proponente: Associação de Reabilitação da Criança Deficiente - ARCD
Valor: R$ 88.152,00 (oitenta e oito mil, cento e cinquenta e dois reais)
Objeto: Atendimento multidisciplinar e multiprofissional em Habilitação 
e Reabilitação às pessoas com deficiências físicas, visando total 
integração no meio familiar e social.
Data da assinatura: 28/12/2022
Data do início: 01/01/2023
Data do término: 31/12/2023
Luiz Antônio Tobardini
Prefeito Municipal
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
Termo de Fomento no: 03/2023
Concedente: Prefeitura Municipal De Bady Bassitt 
Proponente: Associação Bem Comum - ABC
Valor: R$222.300,00 (duzentos e vinte e dois mil e trezentos reais)
Objeto: Oferecer acolhimento e atendimento de proteção integral de até 
10 crianças e adolescentes que, por determinação judicial, necessitem 
de acolhimento institucional.
Data da assinatura: 28/12/2022
Data do início: 01/01/2023
Data do término: 31/12/2023
Luiz Antônio Tobardini
Prefeito Municipal
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
Termo de Fomento no: 04/2023
Concedente: Prefeitura Municipal De Bady Bassitt 
Proponente: Associação Alma Autista
Valor: R$878.364,00 (oitocentos e setenta e oito mil e trezentos e 
sessenta e quatro reais)
Objeto: Atendimento ambulatorial de média complexidade em habilitação 
e reabilitação de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e 
transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).
Data da assinatura: 28/12/2022
Data do início: 01/01/2023
Data do término: 31/12/2023
Luiz Antônio Tobardini
Prefeito Municipal
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
Termo de Fomento no: 05/2023
Concedente: Prefeitura Municipal De Bady Bassitt 
Proponente: Associação de Assistência às Famílias - AFAS
Valor: R$2.051.335,20 (dois milhões e cinquenta e um mil e trezentos e 
trinta e cinco reais e vinte centavos)
Objeto: Atendimento a crianças e adolescentes de 06 a 17 anos 

matriculados na rede escolar, onde serão atendidas no contraturno, 
adultos e a terceira idade, promovendo a inclusão social, estimulando a 
coordenação motora, por meio de práticas esportivas, ensinando valores 
como ética, trabalho em equipe, superação, respeito, autoestima e 
saúde e oferecer o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, 
junto à criança e adolescente, familiares e comunidade.
Data da assinatura: 28/12/2022
Data do início: 01/01/2023
Data do término: 31/12/2023
Luiz Antônio Tobardini
Prefeito Municipal
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
Termo de Fomento no: 06/2023
Concedente: Prefeitura Municipal De Bady Bassitt 
Proponente: Associação Renascer
Valor: R$ 148.840,00 (cento e quarenta e oito mil e oitocentos e quanta 
reais)
Objeto: Promover o atendimento educacional, em ensino especial 
ou fundamental de 1º a 3ª série, para educandos com deficiência 
intelectual do município de Bady Bassitt.
Data da assinatura: 28/12/2022
Data do início: 01/01/2023
Data do término: 31/12/2023
Luiz Antônio Tobardini
Prefeito Municipal
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
Termo de Fomento no: 07/2023
Concedente: Prefeitura Municipal De Bady Bassitt 
Proponente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Valor: R$148.048,00 (cento e quarenta e oito mil e quarenta e oito reais)
Objeto: Construção de novas áreas de recepção, baias e banheiros, 
de forma a ampliar o atendimento de equoterapia em mais 06 vagas.
Data da assinatura: 28/12/2022
Data do início: 01/01/2023
Data do término: 31/12/2023

Luiz Antônio Tobardini
Prefeito Municipal

ESPORTES Pacotão de reforços
Uma das mais ativas neste momento é o Bahia, 
que este ano vendeu parte de sua Socieda-
de Anônima do Futebol (SAF) ao City Football 
Group, proprietário do Manchester City.

Estreia com derrota
A seleção brasileira masculina de handebol 
estreou com derrota de 28 a 22 para a Coreia 
do Sul no Torneio Quatro Nações, nesta quarta-
-feira (28) na Cracóvia (Polônia). 

Retrospectiva: Jacaré termina mais
uma vez no meio da tabela da A3

RIO PRETO
Divulgação

Desde que foi rebaixado 
para Série A3 do Campeonato 
Paulista em 2017, o Rio Preto 
tem carregado uma marca ne-
gativa de não ter conseguido 
mais se classificar entre os 
oito primeiros para disputar 
o acesso. Em 2018 ficou em 
9º lugar. Nos dois anos se-
guintes, terminou em 11º. Em 
2021, o Jacaré lutou contra o 
rebaixamento até a penúltima 
rodada e ficou 13º. Já neste 
ano foi 12º.

Diferentemente das tempo-
radas anteriores, o Rio Preto 
manteve o mesmo treinador 
do início ao fim da competição. 
O comandante foi Rodrigo 
Fonseca, que já tinha passado 
pelo clube em 2018. Durante a 
pré-temporada, a diretoria do 
Rio Preto chegou a se reapro-
ximar da diretoria do América 
e o Jacaré treinou no Teixeirão 
nas primeiras semanas. Poste-
riormente, o auxiliar técnico 
João Santos foi emprestado 
para comandar o Rubro na 
Bezinha deste ano.

O Rio Preto começou osci-
lando na Série A3. Jogando em 
casa, o time chegou a vencer os 

três primeiros jogos, porém 
não conseguia pontuar longe 
do Riopretão. Na reta final, 
a equipe não conseguiu mais 
manter o bom desempenho 
como mandante e foi se afas-
tando da briga pelo G8. Na 
última rodada, o esmeraldino 
ainda tinha chances remotas 
de classificação, mas acabou 
perdendo para o Votuporan-
guense e não se classificou.

Em 15 jogos, foram quatro 
vitórias, quatro empates e sete 
derrotas, com 11 gols marcados 
e 18 gols sofridos. No segundo 
semestre, por não ter calendá-
rio, o esmeraldino não entrou 
em campo nenhuma vez.

Durante o período, o clube 
reativou as categorias de base 
e foi escolhido como uma 
das sedes da Copa São Paulo, 
voltando a disputar a compe-
tição depois de seis anos. Para 
2023, o Rio Preto anunciou 
Oliveira como treinador, mas 
após sua saída ainda na fase de 
planejamento, foi contratado o 
técnico Valmir Israel.

O Jacaré estreia na Série 
A3 de 2023 no dia 21 de ja-
neiro, às 15h, contra o São 
Bernardo em casa.

Olímpia
O Olímpia disputou a Série 

A3 deste ano junto com o Rio 

Preto, mas teve um desempe-
nho abaixo do esmeraldino. 
Nos três primeiros jogos so-
mou um empate, uma derrota 
e uma vitória. A partir daí, o 
Galo Azul não venceu mais 
na competição. Em meio aos 
resultados ruins, o técnico 
Marcelo Henrique Dias foi 
demitido e Vilson Taddei as-
sumiu o comando do clube. 
Ainda assim, não conseguiu 
evitar o rebaixamento do clube 
para a Bezinha como lanterna 
da A3.

Foram 15 jogos com uma 
vitória, cinco empates e nove 
derrotas, com 8 gols marcados 
e 20 gols sofridos.

Diferentemente das 
temporadas anteriores, 
o Rio Preto manteve o 
mesmo treinador do iní-
cio ao fim da competição

Rio Preto tem carregado uma marca negativa de não ter conseguido mais oacesso.

Vinicius Lima
redacao@dhoje.com.br

Muller Merlotto Silva

Recuperado, Bruno Silva 
fala dos desafios em 2023

O Grêmio Novorizontino se 
reapresentou nesta terça-feira 
(27) e segue sua preparação 
para estreia no Paulistão A2, 
em 15 de janeiro, contra a Por-
tuguesa Santista, em Santos. 
No elenco do Tigre do vale essa 
data é mais que aguardada pelo 
volante Bruno Silva, recupe-
rado de lesão que o tirou dos 
gramados no início de abril, na 
estreia do time no Brasileirão 
Série B, contra o Vila Nova, em 
Goiânia. Bruno Silva segue no 
clube até o final de 2023.

“A expectativa é muito gran-
de, eu que tive, particularmen-
te, um ano muito difícil, me 
lesionei na minha estreia aqui 
no Novorizontino, agora estou 
recuperado, trabalhando com 
o grupo e esperamos fazer um 
grande ano. Poder subir com o 
Novorizontino é um sonho para 
todos nós”, disse Bruno Silva.

O meio-campista de 34 
anos chegou ao time de Novo 
Horizonte vindo do Guarani, 
de Campinas, e trouxe na baga-
gem a experiência de jogar em 

grandes clubes como Vasco da 
Gama, São Paulo, Ferroviária. 
“Essa será minha primeira A2, 
mas já acompanhei outras edi-
ções, é um campeonato muito 
disputado, competitivo e a 
gente espera fazer uma grande 
A2 e levar o Novorizontino de 
volta a Série A1”, emendou o 
jogador.

Em bate-papo com a TV 
Novorizontino o jogador falou 
das dificuldades na recupera-
ção e a alegria de voltar aos 
gramados para fazer o que mais 
gosta. “Momento muito difícil 
na carreira de qualquer atleta, 
o principal é o psicológico. No 
começo dá aquela abalada, 
mas a gente tem de tirar força, 
a família é fundamental nesse 
momento, os amigos, o clube, 
que foi fundamental, deu todo 
suporte, o pessoal do depar-
tamento médico. Todo dia a 
gente chegava aqui para traba-
lhar e recebia uma palavra de 
incentivo”, disse Bruno Silva.

“Foi uma recuperação bri-
lhante, agora quero voltar, 
jogar e honrar essa camisa com 
muita raça e determinação”, 
completou.

TIGRE
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