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Obesos têm direito 
a assento especial 
Lei que dispõe reserva de assentos especiais para pessoas com obesidade mórbida em salas 

de cinema, restaurantes e instituições de ensino superior foi sancionada nesta quarta-feira, 
dia 4, em Rio Preto. Cota é de 5% da quantidade total de assentos disponíveis.    Pág. A3

Corrida de rua 
interdita avenida 
JK por 9 horas 
neste sábado

Veículos que transitarem 
em direção à BR-153 poderão 
utilizar apenas a faixa mais à 
esquerda no trecho que vai 
do cruzamento com a avenida 
Waldemar Haddad até a rota-
tória em frente ao Shopping 
Iguatemi. Atletas vão usar a 
outra faixa.  

                            Pág. A4

Saúde de Rio 
Preto investiga 
se jovem está 

com coronavírus
Um novo caso suspeito de 

COVID-19 foi notificado pela 
Secretaria de Saúde de Rio Pre-
to. A informação foi divulgada 
ontem.  

O paciente é um homem, 
de 25 anos, que retornou no 
dia 28 de fevereiro de viagem 
à Europa.
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Divulgação

Divulgação

Divulgação

Deslizamento na Baixada Santista provocou mortes e deixou desaparecidos  

Onze bombeiros de Rio Preto viajam para 
ajudar no resgate de vítimas no litoral 
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7º HOMICÍDIO DO ANO
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Pedreiro é morto 
no Lealdade e DIG 

investiga caso
Cuidados com as 
pernas femininas 

aumentam 
depois dos 50
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Time de futebol 
americano faz 

coletiva amanhã 
em shopping
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Empresas pagam 
e sindicato 

suspende greve 
de terceirizados
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TJ nega agravo 
e reconhece 
excelência do 
Orienta-SUS
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CINEMA Elfos, bruxas e dragões entram em cartaz hoje em Rio Preto  Pág. A6

CCZ tem 26 
cães e gatos
esperando 

pela adoção 
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Com muita alegria come-
moramos o Dia Internacional 
da Mulher. Além de mães, 
esposas, namoradas e com-
panheiras, as mulheres são 
protagonistas no núcleo fa-
miliar e representam o apoio 
necessário ao sucesso de 
todo homem.

Cuidar da saúde vascular 
das nossas mulheres é fun-
damental. Tudo começa com 
o check-up vascular. Entre 
20 e 40 anos, a atenção é 
direcionada para o sistema 
venoso. Dores nas pernas, 
inchaço e sensação de peso 
representam sintomas ca-
racterísticos da insuficiência 
venosa e das varizes.

Na maioria das vezes, as 
varizes são acompanhadas 
por microvasos, conhecidos 
como ‘vasinhos’. O incômo-
do estético é frequente na 
presença dos ‘vasinhos’. A 
avaliação médica permite 
tanto o diagnóstico das va-
rizes quanto o tratamento 
estético dos ‘vasinhos’.

O tratamento estético dos 
‘vasinhos’ pode ser realizado 
no consultório, sem cirurgia, 
sem cortes, sem cicatrizes, 
sem repouso, sem parar a 
academia e sem deixar de 
trabalhar. A associação do 

Saúde vascular feminina

Divulgação

laser transdérmico com a es-
cleroterapia líquida resfriada 
oferece às nossas mulheres 
a possibilidade de tratar suas 
pernas com uma técnica mo-
derna, eficaz, pouco dolorosa e 
sem efeitos indesejáveis.

Além disso, é muito impor-
tante cuidar da saúde vascular 
das nossas grávidas! Toda mu-
lher grávida apresenta maior 
risco de desenvolver flebites 
em veias superficiais e trom-
bose venosa profunda. A ava-
liação médica com o cirurgião 
vascular é muito importante, 
especialmente nos casos de 
dores nas pernas, veias ‘infla-
madas’, edema e dificuldade 
para caminhar.

A partir dos 50 anos, o sis-
tema arterial deve ser avaliado 
com detalhes. A parede das 
nossas artérias é sensível aos 
efeitos da pressão alta, do dia-
betes, do fumo, do sobrepeso e 
da obesidade e do estresse di-
ário. Placas de gordura podem 
se formar em nossas artérias 
prejudicando a circulação das 
pernas e dos principais órgãos 
do corpo. 

O ultrassom Doppler é o 
melhor exame na avaliação do 
sistema circulatório das nossas 
mulheres. Além de rápido, o 
ultrassom não exige punções, 

A associação do laser transdérmico com a 
escleroterapia líquida resfriada oferece às nossas 

mulheres a possibilidade de tratar suas pernas com uma 
técnica moderna, eficaz, pouco dolorosa e sem efeitos 

indesejáveis

“ 
”não utiliza contraste, não 

emite radiações e pode ser re-
alizado no próprio consultório. 
Doenças como ‘má circula-
ção’, varizes, trombose venosa 
profunda, aneurismas, doença 
das artérias carótidas e todas 
as demais alterações que aco-
metem o sistema circulatório 
podem ser diagnosticadas com 
o ultrassom Doppler.

Cuidar da saúde vascular 
da sua mulher também é sinô-
nimo de carinho, preocupação 
e dedicação. 

Prof. Dr. Sthefano Ati-
que Gabriel - Doutor em 
Pesquisa em Cirurgia pela 
Faculdade de Ciências Mé-
dicas da Santa Casa de 
São Paulo, especialista nas 
áreas de Cirurgia Vascular, 
Angiorradiologia e Cirurgia 
Endovascular e coordenador 
do curso de Medicina da 
União das Faculdades dos 
Grandes Lagos (Unilago).

ARTIGO  

Julo GAVINHO*

O que está em jogo com o jogo no Brasil?

Escrevi um artigo há uns 
três anos sobre o jogo no Bra-
sil intitulado ‘O jogo no Brasil 
e o sofá do corno’. Minha 
perspectiva era comparável a 
do marido traído pela esposa 
no sofá da sala com o vizinho 
e que, para evitar novas trai-
ções, jogou fora o sofá. Meu 
argumento é a contra a ideia 
de que o jogo vai inaugurar 
uma fase de violenta evasão 
fiscal, como se a receita 
federal não existisse para 
coibir exatamente isso. Não 
aceito, muito pessoalmente, 
o argumento de que não po-
dendo fiscalizar os cassinos, 
eles devem ser proscritos. 
Tertúlia flácida para adorme-
cer bovinos.

O legislativo está sentado 
sobre um projeto de lei que 
regula os jogos de azar no 
patropi desde 1991. São 
29 gloriosos anos em que o 
debate foi o menos presente 
dos elementos democráti-
cos no congresso nacional 

brasileiro. É como se não 
existissem jogos ilegais, como 
se eles não alimentassem o 
monstro da violência mafiosa 
no Rio, como se os bingos 
não vivessem a sombra da 
realidade e enfim, como se 
a sociedade não participasse 
deste feroz conluio criminoso 
comprando nossas carteli-
nhas de R$ 5,00 nos bingos 
clandestinos ou ‘colocando’ 
nossas moedas de R$ 1,00 
na águia ou no veado. Es-
tamos todos com as mãos 
comprometidas, pintadas da 
tinta azul dos carimbos ou 
cartelas ilegais de bingo.

Entre legalizar o que já 
deveria ser legal e distribuir 
licenças por meio de um pac-
to federativo no mínimo inefi-
ciente, o legislativo e a Caixa 
Econômica Federal (braço 
executivo da jogatina) devem 
olhar para o jogo no Brasil 
como olham os investidores. 

Estes possíveis futuros 
donos/investidores em cas-
sinos ou bingos olham pri-
meiramente para uma sigla 

chamada GGR (receita bruta 
de jogo em português). Ela 
determina o apetite ou não 
por vultuosos investimentos 
em uma certa cidade ou re-
gião e, a partir daí, calculam 
o volume de investimento a 
ser feito.

Por exemplo, um cassino 
em São Paulo com um hotel 
de 1 mil apartamentos e 
parrudo centro de eventos 
tomaria cerca de R$ 2,5 bi de 
investimentos. Muita grana, 
não é? Sim e é diretamen-
te proporcional as receitas 
de jogo, hospedagem, ali-
mentação e eventos de um 
complexo como este. Aonde 
mais poderíamos considerar 
números e investimentos 
desta dimensão? Talvez em 
um ou dois resorts de praia 
no NE.

Gravitam ao redor deste 
racional, pequenos bingos em 
diversas cidades do Brasil, ge-
rando impostos e empregos 
aonde existem impostos e 
empregos a serem gerados. 
Esta porém não é uma reali-

dade estática como advogam 
alguns usando o exemplo de 
Las Vegas – desenvolvida sob 
o signo de ilegalidade, bem 
no mafioso século passado. 
Quando há a discussão sobre 
a distribuição de licenças de 
jogo a sombra (não a luz!) 
do pacto federativo, não só 
criamos produtos e oportu-
nidades que não interessam 
ao capital investidor como 
limitamos a possibilidade de 
maiores investimentos para 
os grandes centros turísticos. 
Esta análise de viabilidade 
não pode ser feita jogando 
dados políticos e torcendo por 
um resultado favorável.

Além do entendimento 
da operação que queremos, 
estamos naquele momento 
crítico de definir como fica-
mos mais bonitos e atraentes 
aos grandes galãs do jogo no 
mundo. A Caixa Econômica 
Federal precisa estudar e 
definir um pacote de apoios e 
incentivos nos mesmos mol-
des de grandes fábricas etc.

Uma operação deste ní-

vel e deste setor enfrentará 
desafios monumentais para 
lograr êxito. As barreiras vão 
desde projetos arquitetônicos 
e construção civil até o muro 
quase intransponível da mão 
de obra turística brasileira. 
Recrutar e selecionar funcio-
nários para um hotel cassino 
relevante será um desafio 
talvez tão grande quanto trei-
nar e desenvolver as mesmas 
equipes de cassino, de hos-
pedagem e de alimentação.

O Brasil é a última grande 
fronteira do jogo mundial. 
Algo assim como a refilma-
gem da série dos anos 1960 
“Star Trek”, só que com di-
nheiro de sobra para efeitos 
especiais.

Receber os investimentos 
dos grandes “cassineiros” 
como Apollo Investments, do 
mega-fichas Stanley Ho ou o 
one-man-show Sheldon Adel-
son significa colocar terras 
bazucas sob os holofotes da 
imprensa mundial – especiali-
zada em turismo ou não.

Veja só: os Portugueses 

que fincaram o pé em Macau 
ao redor de 1560, legaliza-
ram o jogo chamado por lá, 
chamado de ‘sorte ou azar’ 
em 1847. 1847! 

Hoje, 20 anos depois 
que foi declarada em acordo 
sino-lusitano ‘região adminis-
trativa especial de Macau’, a 
receita de impostos do jogo 
cresce a cada ano e é uma 
das mais relevantes. Não 
vou gastar tinta de impres-
sora para falar de empregos, 
transformação social, receita 
de impostos, blábláblá.

O que vou fazer é pedir, 
gentilmente a subcomissão 
do jogo no Congresso que por 
favor use o sofá ou desocu-
pe-o de uma vez para acabar 
com essa ansiedade toda.

 

* É diretor na Lyon Capi-
tal Investimentos Imobiliá-
rios; professor do curso de 
MBA em Hotelaria de Luxo 
e do curso de MBA em 
arquitetura de luxo da Fa-
culdade Roberto Miranda.
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Reforma light
Sobre a manifestação de um grupo de servidores que 

contesta o reajuste da contribuição para o regime próprio 
de previdência social do município, de 11% para 14%, o 
superintendente Jair Moretti declarou que ela não pode 
ser comparada a que o governador João Doria fez no 
sistema estadual. “É uma reforma light”, diz, se referindo 
a contribuição dos servidores.

Revoada
A part i r  de hoje 

políticos detentores 
de mandatos podem 
transferir de partido 
com o objetivo de dis-
putar as eleições em 
outubro. A janela aber-
ta pela Justiça Eleitoral 
se estende até 3 de 
abril, portanto, neste 
período vereadores ou 
prefeitos podem mudar 
de siglas, sem correr 
risco de perderem seus 
mandatos. A revoada 
também acontece na 
Câmara de Rio Preto.

Abuso de 
poder

Em relação ao reajuste 
salarial de 4,31% concedido 
pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB) aos servidores este 
ano, a Secretaria de Comu-
nicação esclareceu que o 
percentual não pode exceder 
o índice inflacionário. Os 
servidores acham pouco. Se 
o prefeito conceder aumento 
real, por ser ano eleitoral, 
cometeria crime de abuso 
de poder econômico.

Viajante
Quando vai para outros estados e o viajante diz que é de 

São José do Rio Preto, um número pequeno de pessoas diz 
que já ouviu falar, outras desconhecem. Só não acontece 
com pessoas que moram em cidades limítrofes ao estado 
de São Paulo. É uma prova que a grafia enxuta ajuda na 
divulgação, por exemplo, Ribeirão Preto, Santos, Campinas, 
Bauru.   

Objeção  
A vereadora Cláudia Giuli disse que só tem uma objeção 

para não se filiar ao MDB no próximo sábado. Ou seja, só 
concorda com a filiação de mais um vereador, seja Celso 
Peixão ou Jean Dornellas. Se filiar mais dois, diz que vai pro-
curar outra sigla. Com quatro vereadores na chapa, Giuli diz 
que fica inviável. “Neste caso, estou fora”, frisa. O vereador 
Jean Charles já é do MDB.

Tapinha
Renato Pupo (PSD) está 

entusiasmado com sua 
pré-candidatura a prefeito. 
Segundo um observador 
político, cada tapinha que 
ele recebe nas costas, se 
sente cada vez mais perto 
de realizar seu sonho de ser 
prefeito de Rio Preto. “Isso 
faz parte do jogo político”, 
disse o observador. Com a 
abertura da janela eleitoral, 
o vereador vai se filiar ao 
PSDB nos próximos dias.  

Só Rio Preto
A Câmara perdeu a 

chance de não manter 
apenas “Rio Preto” na 
grafia de propaganda 
oficial do município. É o 
que previa proposta do 
vereador Zé da Acade-
mia (DEM), que excluía 
São José. Fábio Mar-
condes (PL) apresentou 
substitutivo que obriga 
a grafia completa. Em 
outros estados, por ter 
nome extenso, quase 
ninguém conhece Rio 
Preto. A religião ainda 
interfere na política...

Lei que obriga assentos a obesos em 
estabelecimentos é sancionada em Rio Preto

Após veto total rejeitado 
pelos representantes do Legis-
lativo, lei que dispõe reserva de 
assentos especiais para pesso-
as com obesidade avançada foi 
sancionada nesta quarta-feira 
(4), em Rio Preto. 

A lei, de autoria do vereador 
Pedro Roberto (Patriota), obriga 
salas de cinema, teatro, restau-
rantes e instituições de ensino 
a disponibilizar 5% de seus 
assentos para pessoas obesas.  
Considera-se obesa a pessoas 
que possui o índice de massa 
corporal (IMC) acima de 30. 

As empresas terão o prazo 
de 180 dias, a partir da publica-
ção na edição do Diário Oficial, 
para se adequarem às novas 
normas. 

A lei destaca ainda que os 
assentos serão adquiridos de 
acordo com as determinações 
da Associação Brasileira de 
Normas e Técnicas (ABNT). 
Caso a lei seja descumprida, o 

estabelecimento será advertido, 
a multa será aplicada após 30 
dias úteis da advertência caso 
não solucionado o problema, 
em caso de reincidência a mul-
ta terá o valor dobrado. 

Obesidade
A obesidade é uma doença 

caracterizada pelo excessivo 
acúmulo de gordura corporal e 
normalmente está associada a 
problemas de saúde, compro-
metendo ainda mais o estado 
do indivíduo. A obesidade é um 
fator de risco para várias doen-
ças dentre elas estão o câncer, 
a hipertensão arterial, doen-
ças cardiovasculares, doenças 
cerebrovasculares, apneia do 
sono e diabete tipo dois.

No Brasil, mais da metade 
da população tem excesso de 
peso, representado por 55,7%. 
O aumento foi maior entre as 
faixas etárias de 18 a 24 anos, 
já a incidência dos casos em 
homens apresentou o cres-
cimento de 21,7% e para as 
mulheres 40%.

Mariane DIAS
redacao@dhoje.com.br

SESSÃO DE TERÇA

Decisão vale para cinemas, teatros, restaurantes, instituições de ensino e financeiras

Cláudio LAHOS

Sacrifício
Jair Moretti disse que o governo municipal se preo-

cupou em dividir “o sacrifício” para não onerar a con-
tribuição, que compete aos servidores. A contrapartida 
da Prefeitura, que consta na proposta do Executivo que 
será analisada pela Câmara, foi elevada de 22%, para 
25%. Moretti diz que a reforma tem o objetivo de reduzir 
o déficit atuarial do sistema, R$ 1,6 bilhão.   

A pressão dos trabalhadores 
do setor de limpeza que iriam 
cruzar os braços a partir de hoje, 
dia 5, por conta do atraso no 
pagamento da cesta básica e do 
tíquete refeição que se tornou 
constante nos últimos meses, deu 
resultado, pois as empresas que 
prestam serviços para a Prefeitura 
de Rio Preto estão efetuando o 
depósito dos créditos devidos aos 
trabalhadores. 

Por conta destas liberações, 
em nota o SETH (Sindicato dos 
Empregados em Turismo e Hospi-
talidade) afirma que a paralisação 
das atividades fica suspensa tem-
porariamente. 

Segundo Sergio Paranhos, 
presidente do SETH, as três em-
presas envolvidas Alt Tec – Servi-
ços Técnicos em Geral, Alternativa 
Serviços e Terceirização e Geral e 
Strategia Segurity – Consultoria e 
Serviços, encaminharam ontem, 
dia 4, um comunicado do seu 
departamento jurídico que repre-
senta o grupo informando que os 
depósitos estão sendo feitos nas 
contas dos trabalhadores.

Paranhos ressalta que recebeu 
algumas informações desencon-
tradas nos valores que estão 
sendo depositados nas contas dos 
trabalhadores e se os mesmos es-
tão certos ou não, por conta disso 
o sindicato solicitou às empresas 
que encaminhem os comprovan-
tes e relatórios individualizados 
para analise do jurídico do SETH. 

As empresas se compromete-
ram a fazer estes esclarecimentos  
nesta quinta-feira.

São cerca de 500 trabalha-
dores terceirizados que atuam 
nestas três empresas que prestam 
serviços para a Prefeitura, sendo 
quase 90% ligados a Secretaria 
de Educação. 

Em contato com a empresa 
a reportagem foi informada que 
os pagamentos foram efetuados 
ontem e que o pagamento dos 
salários e outros benefícios de-
vem ser feitos conforme rege a 
legislação no 5º dia útil, que será 
amanhã.

“Vamos aguardar para ver o 
que acontece e se os pagamen-
tos serão feitos corretamente na 
data desta sexta-feira”, finaliza 
Paranhos. 

Greve dos terceirizados 
é suspensa após 
empresa pagar 

atrasados
Sérgio SAMPAIO

TJ reconhece excelência do Orienta-SUS de Rio Preto

O Tribunal de Justiça do Esta-
do de São Paulo rejeitou agravo 
em ação movida contra o municí-
pio de Rio Preto, por um paciente 
insatisfeito com o Orienta-SUS, 
órgão que oferece orientação so-
bre atenção médico-hospitalar, 
fornecimento de medicamentos, 
insumos, serviços e outros. 

Além de rejeitar a argumenta-
ção do autor, o TJSP reconheceu 
a excelência do órgão que se 
manteve rigorosamente fiel aos 
seus princípios de funcionamen-
to e de atenção aos usuários.

Na ação, o paciente recla-
mava que não foi atendido, pelo 
fato de não haver procurado pes-
soalmente o órgão, como exige 

o protocolo. O desembargador 
Marcelo Semer, relator na ação, 
rebateu a queixa: “De acordo 
com o serviço ‘Orienta-SUS’, 
implantado no município de São 
José do Rio Preto, os pacientes 
que necessitam de medicamen-
tos devem, pessoalmente ou por 
meio de procuradores, apresen-
tar a prescrição médica na Praça 
Laranja do Poupatempo, na rua 
Antônio de Godoy, 3.033, em 
frente ao Mercado Municipal, no 
centro de Rio Preto”. 

Além da unidade do Poupa-
tempo, o Orienta SUS também 
atende na Prefeitura Regional 
Norte, localizada no Shopping 
Cidade Norte.

Como o paciente não com-
pareceu pessoalmente, apenas 

encaminhou por terceiro a solici-
tação, o relator completou, “Ora, 
o acolhimento do pedido (...) 
sem atender aos requerimentos 
mínimos exigidos de todos os de-
mais cidadãos do município (...) 
violaria o princípio da isonomia, 
pois seria concedido tratamento 
privilegiado a um único paciente, 
em detrimento dos demais”. 

Para o advogado Matheus 
Costa, do Departamento Jurídico 
da Secretaria Municipal de Saú-
de, o TJSP reconheceu, com a 
decisão nos autos, a excelência 
do Orienta-SUS em sua ação de 
mediação sanitária.

Rapidez e eficácia
O Orienta SUS funciona 

desde o dia 1º de outubro de 

Mariane DIAS

A part i r  de hoje 
políticos detentores 
de mandatos podem 
transferir de partido 

putar as eleições em 

ta pela Justiça Eleitoral 
se estende até 3 de 
abril, portanto, neste 
período vereadores ou 
prefeitos podem mudar 
de siglas, sem correr 
risco de perderem seus 
mandatos. A revoada 
também acontece na 

Só Rio Preto

2018. O usuário, de posse de 
prescrição médica, recorre 
ao serviço e é orientado a 
se dirigir ao local correto de 
atendimento, o que garante 
rápida e eficaz atenção às 
suas necessidades, que vão 
de serviços específicos de 
atenção médico-clínica a me-
dicamentos, dietas, insumos 
e demais serviços de saúde.

A satisfação crescente 
dos usuários diante da me-
lhora no atendimento do 
Orienta SUS já pôde ser 
confirmada por vários fatos 
e evidências, mas o dado 
mais expressivo foi a queda 
no número de ações judiciais 
movidas contra a Secretaria 
de Saúde.

Divulgação

Desembargador Marcelo Semer
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Saúde rio-pretense investiga suspeita 
de coronavírus em homem de 25 anos

A Secretaria de Saúde no-
tificou um novo suspeito de 
COVID-19, em Rio Preto. A 
informação foi divulgada nesta 
quarta-feira (4). 

Segundo a secretaria, o 
caso investigado é de um 
homem, de 25 anos, que re-
tornou no dia 28 de fevereiro 
deste ano, de viagem à Europa, 
e apresentou sintomas respira-
tórios no dia 1° de março.

Desta forma, Rio Preto 
contabiliza quatro notifica-
ções para COVID-19, sendo 
três descartadas e uma em 
investigação que permanece 
em isolamento domiciliar. A 
Vigilância Epidemiológica está 
monitorando o surgimento de 
sintomas em pessoas que ti-
veram contato com o suspeito.

A Saúde informa ainda que 
os dois casos suspeitos de 

coronavírus (COVID-19) tive-
ram resultados negativos pelo 
Instituto Adolfo Lutz, sendo, 
portanto, classificados como 
‘descartados’ para COVID-19.

O caso da mulher de 38 
anos teve identificação como 
Influenza B, enquanto o da 
mulher de 25 anos não foi 
identificado, uma vez que os 
resultados para Influenza A e 
B e COVID-19 foram negativos.

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto enviou o plano de 
contingência do coronavirus ao 
promotor Carlos Romani que 
irá analisar todo o planejamen-
to feito pelas equipes. 

Segundo o promotor, são 
mais de 200 documentos que 
serão avaliados por ele. Ro-
mani ainda aguarda os planos 
da Santa Casa e do Hospital 
de Base, que estão dentro do 
prazo para ser entregues. Após 
todos os planos em mãos o 
promotor irá avaliar cada caso.

Mariane DIAS 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

O deputado Vinicius Car-
valho (Republicanos) solicitou 
torres de internet para Talhado, 
que até então não tinha. 

Segundo a assessoria, o 
parlamentar notou a neces-
sidade de melhoria do sinal 
de internet na região que, 
atualmente, ainda é 3G. “Ao 
percorrer o interior do Estado, 
percebemos a necessidade que 
a população tem de um serviço 
de qualidade e por isso levamos 
a demanda para Claro/NET que 
agora anuncia esta grande 
novidade para os amigos de 
Talhado”, disse o deputado. 

Distrito de 
Talhado passa a 
contar com 4G

Mariane DIAS 

Palestra explica sobre as principais mudanças 
na declaração do Imposto de Renda

Para facilitar aos 
contadores e pessoas 
interessadas nesse 
serviço, a Delegacia 
da Receita Federal 
promoveu uma palestra 
nesta quarta-feira, dia 4, 
com o tema 'Imposto de 
Renda Pessoa Pessoa 
Física 2020 – Principais 
Alterações e Novidades 
na Legislação e no 
Programa IRPF 2020'. 
Evento aconteceu 
das 14h30 às 16h, no 
auditório da Receita 
Federal, no Jardim 
Morumbi. 
Vale lembrar que no 
momento da declaração 
você pode optar pela 

Destinação Solidária, um 
programa que destina 
3% do imposto pago 
para o Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e 3% 
para o Fundo Municipal 
dos Direitos do Idoso, 
permitindo a realização 

de ações integradas 
em benefício dessas 
pessoas. Contribuinte 
não paga a mais. Apenas 
destina uma parte que 
iria para o governo 
federal para projetos 
municipais. 

Vinte e seis cães e gatos 
aguardam por um lar no CCZ

O Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) de Rio Preto 
está com 26 animais, sendo 
18 cães e oito gatos, à espera 
de um lar. Para adotar, basta 
comparecer ao local com docu-
mento pessoal e comprovante 
de residência. Apesar de o 
processo ser simples, antes 
da adoção é preciso levar em 
consideração as seguintes 
condições:

– Toda a família deve estar 
de acordo com a adoção, afinal, 
o tempo de vida médio de um 
cão ou gato é de 12 anos.

 
– É preciso ter espaço ade-

Da REPORTAGEM quado para o animal, de acordo 
com o porte e as características 
de cada um.

– Os animais precisam de 
cuidados periódicos, como 
vacinação, banho, alimentação 
e castração para evitar as crias 
indesejadas.

– Os animais precisam da 
atenção e do carinho dos do-
nos.

O veterinário do CCZ, Ubira-
jara Lavor, reforça a importância 
da posse responsável. “A pessoa 
tem de avaliar se vai conseguir 
cuidar do animal. Os cães e 
gatos são sempre companhei-
ros agradáveis, mas é preciso 

prever que eles podem ficar do-
entes e que é responsabilidade 
do dono cuidar deles”, explica.

Os animais disponíveis para 
adoção no CCZ estão castra-
dos, vacinados contra raiva e 
com os exames de leishma-
niose em dia. Além disso, 
estão microchipados, ou seja, 
possuem um microchip de 
identificação.

Assim, caso sejam adotados 
e, depois, abandonados, o CCZ 
poderá localizar o responsável e 
acionar os órgãos competentes 
para tomar as providências 
legais.

Em média, 15 animais são 
adotados por mês no CCZ. Ape-
sar dos cuidados diários com os 
cães e gatos que se encontram 
no local, o Centro de Zoonoses 
não funciona como abrigo, ou 
seja, não recolhe animais de 
famílias que não querem mais 
cuidar do pet.

“Esses animais são trazidos 
pelo Corpo de Bombeiros. Nor-
malmente são animais aban-
donados em locais públicos e 
que são agressivos ou estão 
em situação de maus-tratos”, 
reforça o veterinário.

SERVIÇO

Centro de Controle de Zoo-
noses (CCZ)

Endereço: Av. Projetada 2, 
1.721 – Estância Jockey Club

Horário de funcionamento: 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h

Telefone: 3231-6494

Trânsito orienta para motoristas evitarem avenida

Avenida 
JK será 

parcialmente 
interditada 

neste 
sábado

A avenida Presidente Jus-
celino Kubitschek de Oliveira 
será parcialmente interditada 
no próximo sábado, dia 7, das 
12h e às 21h. O motivo é a 
realização de uma corrida de 
rua no local.

Por causa do evento, os 
veículos que transitarem em 
direção à BR-153 poderão 
utilizar apenas a faixa mais à 
esquerda no trecho que vai 

do cruzamento com a avenida 
Waldemar Haddad até a rota-
tória em frente ao Shopping 
Iguatemi. A outra faixa, no 
mesmo sentido de direção, 
ficará reservada aos atletas.

O percurso da corrida tam-
bém incluirá as ruas que mar-
geiam o centro de compras 
e que passam por traz dos 

Da REDAÇÃO

condomínios residenciais 
da região. As vias foram si-
nalizadas com faixas nesta 
quarta-feira, dia 4.

A orientação da Secreta-
ria de Trânsito, Transportes 
e Segurança de Rio Preto é 
para aqueles motoristas que 
puderem evitem passar pela 
avenida no horário do evento. 

Até o momento, há 531 casos suspeitos de coronavírus no Brasil, com três confirmações para a doença

UNIVERSO FEMININO

1º Empodera Rio 
Preto acontece 
neste sábado

O 1º Empodera Rio Preto será 
realizado neste sábado, dia 7, a 
partir das 16h, no Catarina Skate 
Bar, em Rio Preto. O evento tem 
como objetivo mostrar toda a força 
da mulher nas diversas áreas de 
atuação da vida, seja no mercado 
de trabalho, no universo social ou 
familiar.

O evento é idealizado pelas 
integrantes do grupo musical rio-
-pretense The Monnas (Paola 
Scafe, Thaís Sichin, Talita Campos 
e Yasmin Tranjan), com apoio do 
Coletivo Crowd e do Catarina Music 
Skate Bar, traz à cena a represen-
tatividade feminina em todos os 
setores.

Por meio de bate-papos, pa-
lestras, workshops, apresentações 
artísticas, grandes mulheres da 
cidade, entre elas advogadas, 
professoras, mães, tatuadoras, 
jornalistas, psicólogas, empresá-
rias, artistas e influenciadoras, 
compartilham suas histórias e os 
seus saberes.

“O Empodera não é apenas 
um evento para homenagear as 
mulheres. É uma ação que visa 
instigar homens e mulheres para 
um olhar mais atento sobre o papel 
da mulher na sociedade, a repre-
sentatividade feminina em diversos 
âmbitos – no trabalho, na família, 
em comunidade -, além trazer 

informações sobre assuntos tão re-
levantes como igualdade de gênero, 
defesa pessoal, maternidade e vida 
profissional, entre outros temas”, 
destaca Talita Campos, organizadora 
do Empodera Rio Preto. 

“O evento é aberto ao público. 
Homens e mulheres, crianças, 
jovens e adultos, estão todos con-
vidados a participar dessa ação. A 
entrada é um quilo de alimento não 
perecível, que será revertido para o 
projeto ‘As Valquírias’”, acrescenta 
Talita.

Uma das convidadas é a jornalis-
ta Thais Alves com o tema ‘A mulher 
como desbravadora do mundo’. 
Thais é formada há mais de 15 anos 
e trabalha na área de comunicação 
desde os 17 anos. Curiosa e viajante 
em todos os sentidos das palavras. 
Já desbravou 14 diferentes mundos 
(países), na maioria das vezes ‘sozi-
nha’, acompanhada por suas ideias 
e pelo caminho de outros viajantes. 

“Muito mais do que estar em 
outro lugar, gosto de vivenciar, de 
me conectar com as pessoas, com 
as histórias e uma nova cultura.
Nesse bate-papo vou dividir um 
pouco dessa experiência de viajar 
sozinha pelo mundo, compartilhar 
o universo feminino tão diverso que 
descobri nesse caminho, falar dos 
medos, dos desafios do ir e vir para 
a mulher. É desafiador quando deci-
dimos desbravar o mundo sozinha”, 
finaliza Thais.

Isabela MARTINS 

EVENTO DA RECEITA CORRIDA DE RUA

Divulgação

Animais estão vacinados, castrados e aptos para adoção

INTERNET

Divulgação

Da REDAÇÃO Divulgação
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César Nascimento, 35 anos, 
foi encontrado morto na ma-
drugada desta quarta-feira, 4, 
dentro da casa onde morava no 
bairro Lealdade, em Rio Preto. 
Com a morte da vítima, Rio 
Preto já tem o sétimo homicídio 
registrado em 2020. 

No boletim de ocorrência, 
consta como primeiro nome 
Junio, mas ao DHoje a Polícia 
Civil informou que o pedreiro se 
chamava Samuel.

Segundo informações do 
delegado responsável pelo caso, 
Wander Solgon, ainda está sen-
do investigada a causa da morte 
da vítima, que aparentemente ti-
nha um cordão no pescoço, que 
pode ser sinal de enforcamento. 

“Só o necroscópico pode 
falar pode se realmente a morte 
foi por asfixia, ou lesão interna”, 
explicou o delegado.

A respeito do suposto video 
da vítima brigando com dois 
homens, o delegado afirma que 
precisa ser investigado para sa-
ber se briga tem alguma relação 
com o crime. “Se essa briga tem 
ou não conexão com a morte 
dele, a gente precisa checar. 
Ainda não dá para afirmar”, 
contou Wander.  

Sobre a hipótese de latrocí-
nio, roubo seguido de morte, o 
delegado diz que não há indícios 
de que o local foi invadido para 
furto. “A motivação da morte não 
foi para furtar, os objetos estão 
lá.  Não teve nada a ver com 
roubo, a intenção era matar”.

Em conversa com vizinhos da 
vítima, foi levantado que Nasci-
mento não trabalhava. Em con-
versa com o delegado a respeito 
se a vítima tem antecedentes 
criminais, ele confirmou que a 
vítima realmente tinha histórico 
de crimes. “Tem antecedentes 
criminais, não posso divulgar 
o que, mas tem antecedentes 
criminais”, frisou. 

O caso foi encaminhado para 
a Delegacia de Investigações 
Gerais (DIG) de Rio Preto, que 
iniciou a procura pelo suspeito. 

Rio Preto registra 7º homicídio 
do ano e DIG tenta localizar autor
Luciano RAMOS
redacao@dhoje.com.br

Se essa briga tem 
ou não conexão 

com a morte dele, 
a gente precisa 

chegar, ainda, não 
dá para afirmar

“

”

Mecânico paga R$ 6 mil para 
golpista e fica sem motoneta

Um mecânico, de 25 anos, 
residente em Frutal/MG, 
é a mais nova vítima do 
golpe do anúncio clonado 
no site OLX. Ele viu uma 
motoneta anunciada por R$ 
6 mil, se interessou, veio 
até Mirassol conferir e fez o 
depósito na conta indicada 
pelo estelionatário.
Como o verdadeiro dono 
não recebeu, cancelou a 
venda e não entregou o 
veículo, uma Honda Biz 125 
para a vítima, que procurou 
a Central de Flagrantes de 
Rio Preto na tarde desta 
terça-feira para registrar a 

ocorrência de estelionato.
À polícia, o jovem 
informou que o golpista se 
apresentou como advogado 
e que o vendedor da Biz 
seria seu cliente, o qual 
lhe deveria honorários 
advocatícios, sendo 
a motoneta usada no 
pagamento dessa suposta 
dívida.
Caso segue sendo 
investigado, mas não há 
pistas da autoria ou do 
paradeiro do marginal. Em 
todo o país, quadrilhas 
especializadas nesse tipo 
de golpe fazem vítimas 
diariamente.

Forte chuva que caiu no litoral paulista provocou mais uma tragédia com mortos e desaparecidos

Vítima foi encontrada morta na casa onde morava, no Lealdade, e polícia trabalha com hipótese de estrangulamento

Uma desconhecida ligou 
para uma aposentada, de 94 
anos, moradora no bairro Boa 
Vista, em Rio Preto, na manhã 
desta terça-feira, e se passou 
por neta dela. A golpista fingiu 
ser a jovem e alegou que havia 
sido sequestrada.

A idosa acreditou e foi até 
sua agência bancária, onde 
sacou dinheiro, indo em se-
guida até uma lotérica, onde 
fez o depósito solicitado pela 
estelionatária. 

Mais tarde, a neta da ví-
tima entrou em contato com 
ela, que descobriu que havia 
caído em um golpe.

O caso foi registrado na 
Central de Flagrantes e segue 
sendo investigado, sem pistas 
até o momento.

Idosa de 94 anos 
é enganada e 

paga para falso 
sequestrador 
liberar neta

Comerciante vê vídeo 
sobre golpe e escapa 
de perder R$ 11,3 mil

Depois de anunciar 
na OLX uma motocicleta 
por R$ 11,3 mil, um co-
merciante, de 30 anos, 
morador na Vila Diniz, em 
Rio Preto, foi procurado 
por um estelionatário, que 
havia clonado o anúncio 
original da vítima e pu-
blicado, no mesmo site 
outro, com valor de R$ 
8,5 mil.

Após ter uma pessoa 
interessada em comprar 
a moto pelo preço mais 
barato do que o praticado 
em mercado, o golpista 
conversou com o verda-
deiro vendedor e combi-
nou de irem até um car-
tório, onde veria o veículo 

e se gostasse seria feita a 
transferência de imediato.

O comerciante disse 
que só passaria a moto 
para outro nome se o di-
nheiro estivesse em sua 
conta.

Neste intervalo, a víti-
ma viu um vídeo no you-
tube que alertava para o 
golpe da venda de veí-
culos após clonagem de 
anúncios na OLX e alertou 
o comprador para que não 
fizesse o depósito, pois 
o intermediário seria um 
bandido.

Comerciante compare-
ceu na Central de Flagran-
tes rio-pretense, onde foi 
feito boletim de ocorrência 
de estelionato. Caso se-
gue sendo investigado.

Daniele JAMMAL

Comerciante escapou de ser mais uma vítima do golpe PM aciona canil e apreende crack 
e cocaína em máquina de lavar

Uma denúncia feita ao cen-
tro de operações da PM (Co-
pom) levou uma guarnição a 
prender em flagrante por tráfico 
de entorpecentes, por volta das 
16 horas desta terça-feira, o 
ajudante A.M.R.P., 19.

Após receberem o chamado, 
os policiais militares foram até o 
endereço, no João Paulo II, na 
Região Norte de Rio Preto, onde 
encontraram o suspeito.  Em re-
vista pessoal, houve apreensão 
de R$ 200. 

O canil da corporação foi 
acionado e um animal encon-
trou, escondidas dentro de 
uma máquina de lavar, uma 
porção de crack e outras 30 
de cocaína.

No quarto do acusado, os 

pms confiscaram R$ 2.693,00. 
No Plantão, o delegado Rober-
val Costa Macedo converteu a 

Daniele JAMMAL

 Com ajuda de cães, pms localizaram drogas apreendidas

Divulgação

Divulgação
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EMBARCAM HOJE

ESTELIONATOANÚNCIO CLONADO

NO JOÃO PAULO II

Cláudio LAHOS

Um grupo de integrantes do 
13° Grupamento de Bombeiros 
de Rio Preto segue na manhã de 
hoje (5) para a Baixada Santis-
ta. Ao todo, são 11 bombeiros 
que vão ajudar no trabalho de 
resgate das vítimas que ficaram 
soterradas, após a forte chuva 
que caiu, no litoral de São Paulo, 
que provocou deslizamentos de 
terra em morros da região na 
madrugada desta terça-feira (3). 

Profissionais do Noroeste 
Paulista se voluntariaram para o 
serviço e irão se revezar nas bus-
cas. O deslizamento provocou a 
morte de 24 mortos e deixou 30 
pessoas desaparecidas. Dentre 
as vítimas, estão dois bombeiros 
que trabalhavam nas buscas em 
Guarujá. 

Bombeiros rio-pretenses integram equipe de 
busca em deslizamento na Baixada Santista

Daniele JAMMAL

Enquanto caminhava 
no Calçadão de Rio Preto, 
por volta das 15 horas des-
ta terça-feira, uma dona 
de casa, de 44 anos, foi 
abordada por uma mulher 
que mostrou uma carteira 
e perguntou se era dela. 
Após negar, apareceu outra 
desconhecida, que afirmou 
que o objeto era dela.

A dupla passou a fa-
lar sobre emprego e que 
tinha vaga para oferecer. 
A vítima se interessou e 
não percebeu que uma 
das ladras havia pego sua 
bolsa que estava no banco 
da praça. 

Quando notou o sumiço 
do acessório, as crimino-
sas haviam fugido. À polí-
cia, a dona de casa contou 
que uma das marginais era 
de pele parda, tinha cabelo 
castanho claro, estatura 
mediana, aparentava en-
tre 30 e 40 anos e usava 
calça jeans de cor clara e 
blusa de seda rosa.

A outra bandida era 
negra, alta, magra, vestia 
blusa preta e calça jeans, 
tinha cabelo preto de franja 
e aparentava ter 50 anos.

Foram levados da vítima 
R$ 2.290,00 em dinheiro, 
celular, documentos pes-
soais e cartões bancários. 
Foi feito o bloqueio dos 
cartões e o caso, registra-
do como furto qualificado, 
segue sendo investigado.

Dona de casa tem 
bolsa com 

R$ 2,2 mil furtada 
por ladras no 

Calçadão
Daniele JAMMAL

Daniele JAMMAL Divulgação

prisão em preventiva. P. deve 
aguardar julgamento na carce-
ragem da DIG/Deic.
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A estreia desta quinta-feira, 
5, nos cinemas de Rio Preto é 
a animação ‘Dois Irmãos – Uma 
Jornada Fantástica’ que, com 
um misto de magia e realidade, 
promete ser uma divertida e 
cativante história para toda a 
família.

Ambientado em um subúrbio 
de um mundo de fantasia, onde 
as coisas fantásticas parecem 
ficar cada vez mais distantes 
de tudo, o novo filme da Dis-
ney-Pixar apresenta os irmãos 
Ian e Barley Lightfoot, dois elfos 
adolescentes que embarcam em 
uma jornada para tentar desco-
brir se ainda existe um pouco de 
magia no mundo.

Desde a estreia de Toy Story, 
algumas animações conversam 
com a geração de adultos de 
um jeito mais profundo, escon-
didas o bastante para que as 
crianças não captem – ao me-
nos enquanto elas ainda forem 
crianças. 

O roteiro intercala questiona-
mentos sobre a capacidade de 
os indivíduos usarem ou não sua 
magia (o que pode ser traduzido 
para o mundo real em algo como 
usar a própria voz) e entrarem 
em contato com seu próprio 
eu. Enquanto isso, também fala 
sobre o peso que uma relação 
familiar tem. As palavras “preste 
mais atenção” ecoam por toda 
a narrativa nesta animação que, 
de infantil, só tem uma espécie 
de blindagem colorida.

A animação apresenta uma 
bela composição visual e temá-
tica, cheia de bruxas, elfos e 
dragões e tudo que um universo 
mágico precisa. Inclusive, a 
escolha criativa de falar sobre 
jogos de magia, seja em tabu-
leiros ou em cartas, mostra um 
território inexplorado até então. 
De fato, nunca uma animação 
do estúdio abordou este tipo de 
entretenimento.

O filme conta com direção 
de Dan Scanlon e produção de 
Kori Rae, equipe responsável 
pela animação ‘Universidade 
Monstros’, de 2013. 

Em nova animação, dois irmãos 
elfos procuram a magia do mundo

Ingrid GUARESCHI
redacao@dhoje.com.br

Hora do Conto divulga projetos 
selecionados para este ano

O projeto de incentivo à 
leitura 'A Hora do Conto', 
da Secretaria Municipal de 
Cultura, desenvolvido por 
meio da Biblioteca Pública 
Municipal 'Dr. Fernando Costa', 
selecionou nove projetos de 
contações de histórias para a 
programação 2020. 
Nesta edição foram inscritos 
28 projetos entre 31 de 
janeiro e 14 de fevereiro.
Os selecionados vão integrar 
a programação de contações 
de histórias para crianças, 
que acontecem na Biblioteca 
Pública Municipal, ao longo do 
ano letivo.  
O projeto selecionado para o 
mês de março, com primeira 
sessão agendada para o dia 

12, às 9h, foi 'A verdadeira 
história da fada do dente 
e sua caixa colorida', com 
autoria e apresentação 
de Alessandra Benicchio 
Muramatsu.
A contação aborda a 
temática da alfabetização, 
desenvolvimento da criança e 
psicologia da Educação, tem 
classificação livre e duração 
de 40 minutos.
Por conta a Exposição 
'Naif, mas nem tanto', as 
apresentações do Hora 
do Conto que realizadas 
no saguão da Biblioteca 
Municipal, acontecerão até 
17 de abril no 1º andar, no 
auditório do Centro Cultural 
'Profº Daud Jorge Simão', 

que fica no mesmo prédio. O 
endereço é Praça Leonardo 
Gomes, 001- Centro.
Contações
Puderam se inscrever, artistas 
como atores, contadores de 
histórias, músicos, além de 
profissionais de educação 
e terapeutas, interessados 
em promover sessões com 
atividades lúdicas com as 
crianças, por meio de teatro, 
música e contação de estórias. 
O objetivo é o de formar novos 
leitores, incentivando o hábito 
de leitura entre as crianças 
de uma maneira lúdica e 
prazerosa. Cada grupo ou 
artista poderá fazer até quatro 
apresentações na edição 
2020.

Estudantes de escola 
municipal participam de 

ação de educação ambiental

Da REPORTAGEM

Os estudantes da Escola 
Municipal Professor Riscieri 
Berto participam nesta quarta e 
quinta-feira, 4 e 5 de março, da 
ação de educação ambiental, 
coordenada pela Secretaria de 
Saúde de Rio Preto, por meio 
da Vigilância Ambiental. No 
total, 700 crianças do ensino 
fundamental I estão conhe-
cendo na prática um pouco 
mais sobre dengue, escorpião 
e leishmaniose.

O convite para a ação partiu 
da diretora da unidade, Andreia 
Blaz Marchioreto. “Nos meses 
de fevereiro e novembro, nós 
sempre trabalhamos a dengue 
com os estudantes. Já faz parte 
do nosso calendário, mas este 
ano quisemos fazer uma ação 
diferente, mais prática. É um 
reforço a mais daquilo que 
eles já aprendem nas salas de 
aula”, disse.

Durante o encontro, a equi-
pe da Saúde proferiu uma 
minipalestra, explicando o ciclo 

do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, zika e 
chikungunya e as formas de 
prevenção e combate ao vetor. 
Também foram abordadas as 
formas de prevenir acidentes 
com escorpiões e as formas 
para evitar a leishmaniose.

Depois, cada estudante 
passou por uma bancada, onde 
pôde observar os ovos e a larva 
do Aedes no microscópio e o 
mosquito a olho nu. Um escor-
pião também pôde ser observa-
do com o uso de uma lupa. Por 
fim, cada aluno saiu com um 
kit, composto por material edu-
cativo e lúdico, produzido para 
as crianças, e para os adultos, 
voltado aos familiares.

“A educação é a melhor 
ferramenta para o combate a 
essas doenças e acidentes. En-
tão, a gente procura levar essas 
orientações de forma prática. 
Normalmente, os alunos gostam 
bastante e absorvem o conteú-
do, levando para os familiares”, 
afirmou o gerente da Vigilância 
Ambiental, Luiz Feboli Filho.

Animação apresenta uma bela composição visual e temática, repleta de bruxas, elfos e dragões e tudo que um universo mágico precisa

Alunos aprendem sobre leishmaniose, dengue e escorpião

Copyright The Walt Disney COMPANY 
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INCENTIVO À LEITURA

TALENTOS DA CIDADE700 CRIANÇAS

Exposição 'Naïf, 
mas nem tanto' é 
aberta ao público

Obras do Museu de Arte Naïf passaram 
por curadoria e foram organizadas em 
recortes que destacam talentos rio-

pretenses no estilo

A Exposição ‘Naïf, mas nem 
tanto’ já está aberta à visitação 
do público no Centro Cultu-
ral ‘Prof.º Daud Jorge Simão’. 
Promovida pela Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Cultura, a mostra teve o olhar 
curatorial de Ricardo Resende, 
Aracy Amaral e Paulo Portella, 
num recorte da coleção do Museu 
de Arte Naïf de Rio Preto.

A exposição, que foi aberta 
com um vernissage na noite da 
última segunda, dia 2, fica no 
local até o dia 17 de abril. 

A visitação acontece, com  
monitoria, e pode ser feita de 
segunda a sexta, das 8 às 18h, 
e aos sábados, das 8h às 14h. 
Grupos e escolas podem agendar 
visitas pelo telefone (17)3202-
2313.

Arte Naïf
A Arte Naïf já foi definida como 

ingênua, por não ser acadêmica. 
O termo foi, pela primeira vez, 
utilizado para identificar os traba-
lhos de artistas autodidatas, onde 
estes superam as dificuldades 
técnicas e criam uma linguagem 
inédita, pessoal e singular. Por 

meio da Arte Naïf, expressam com 
liberdade temas da vida cotidiana, 
memórias e emoções.

A cidade é reconhecida como 
um celeiro da Arte Naïf, assim 
como o Museu que leva o nome 
de José Antônio da Silva, tido 
como um dos maiores artistas 
autodidatas do Brasil e do mundo 
no estilo.

Naïf, mas nem tanto

A Exposição ‘Naïf, mas nem 
tanto’, foi pensada em três mo-
mentos: Recorte I- ‘Ceia dos 
pintores primitivistas de Rio Preto’ 
que traz o trabalho emblemático 
e documental da cena artística 
da cidade, no qual estão repre-
sentados Daniel Firmino, Olinda 
Silva, Deisy Araújo, Waldrix, José 
Antônio da Silva, o autor (Edgard 
di Oliveira), Deraldo Clemen-
te, Orlando Fuzineli e Florêncio 
Duarte;  Recorte II -Da Coleção 
com um recorte dos curadores, 
composto por 29 obras, cons-
truídas em linguagens singulares 
e expressões de sensibilidades, 
vivências e memórias pessoais de  
18 artistas, da coleção do Museu 
de Arte Naïf e o Recorte III, com a  
Sala Especial Zico Seixas.

Zico Seixas

Em meio aos artistas que pri-
vilegiam como tema os afazeres 
lúdicos e/ou a contemplação da 
vida cotidiana, os curadores se 
impressionaram com o trabalho 
de Zico Seixas (Santa Fé do Sul/
SP 1958 – São José do Rio Preto/
SP 2011).

Zico Seixas desenvolveu seu 
talento tardiamente. Aos 47, so-
freu três derrames, que deixaram 
o lado direito do corpo paralisa-
do, teve perda da voz e da visão 
esquerda e a partir daí passou a 
se expressar por meio da pintura. 

São 15 telas do artista que 
causaram um forte impacto na 
comissão curatorial, por sua sin-
gularidade, contundência temáti-
ca e pictórica, e que provocou um 
estudo de caso e texto da Profa. 
Dra. Aracy Amaral. 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

“Distante dessas temáticas 
usuais, este criador de carreira 
bastante breve nos projeta um 
universo mental e doloroso, que 
comunica através da pintura. 
Introvertido, indiferente ao meio 
prospero que o rodeava, trouxe à 
tona possivelmente seu sofrimen-
to individual como ser humano. 
Embora a paisagem ou interiores 
sejam sua temática usual, o tra-
tamento e o cromatismo de suas 
telas passam forte impressão no 
observador. Personagens enigmá-
ticos – um ou dois – frontalmente 
nos encarando em primeiro 
plano, olhos fixos no espectador, 
surgem sempre compostos de 
forma sintética. Há em Seixas 
algo que nos aproximaria talvez 
do clima depressivo do norueguês 
Edvard Munch”, escreveu Aracy 
sobre a obra de Zico.

Hora do Conto
Iniciado em 2009, o projeto 
'A Hora do Conto' tem por 
objetivos dinamizar as 
atividades de leitura na 
Biblioteca e formar novos 
leitores. As contações 

acontecem de março a 
novembro, às quintas-feiras, 
das 9 às 10h.
Nesses onze anos de 
atividades a Hora do Conto 
atendeu cerca de 12.300 
crianças da rede municipal de 
ensino.

Divulgação
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O time do Rio Preto 
Weilers está em contagem 
regressiva para o início da 
temporada 2020. 

A equipe, que é a atual 
Campeã Paulista, será a 
anfitriã para a partida de 
abertura desta temporada 
da São Paulo Football Lea-
gue (SPFL). 

Para promover a partida, 
uma coletiva de impren-
sa será concedida nesta 
sexta-feira, 6, no Riopreto 
Shopping. 

Durante a coletiva, o 
Weilers irá apresentar seus 
reforços e os objetivos para 
esta temporada. 

Os dirigentes da SPFL 
também vão estar presen-
tes para falar sobre a Liga, 
que agora conta com 30 
equipes, em três divisões. 

De acordo com Matheus 
Camargo, presidente do 
Rio Preto Weilers, o obje-
tivo da coletiva era ter o 
dois times, mas por conta 
do outro time ser de São 
Paulo, ainda não tem a 
confirmação se algum re-
presentante da outra equi-
pe estará presente. 

“O objetivo é justamente 
tornar o esporte mais co-
nhecido e difundir o futebol 
americano por toda nossa 
cidade e região”, afirmou 
Matheus. 

O jogo de abertura da 

Weilers concede coletiva para 
anunciar jogo de estreia no Teixeirão

Luciano RAMOS
redacao@dhoje.com.br

Pelo terceiro ano a Plak-
ton Cosméticos realiza ama-
nhã, dia 6, o Dia da Beleza, 
na Viamor. O evento vai ce-
lebrar o Dia da Mulher com 
bem-estar e autoestima para 
as mulheres em situação 
de rua.

Aproximadamente 40 
mulheres atendidas pela 
Viamor vão receber um dia 
repleto de cuidado, beleza e 
carinho, proporcionado pela 
empresa. 

A Viamor é uma OSC 
(Organização da Sociedade 
Civil) que busca acolher e 
ressocializar pessoas em 
situação de rua, dando a 
estas a oportunidade de um 
recomeço.

 A entidade oferece almo-
ço, atendimento psico-social, 
oficinas recreativas e cursos 
profissionalizantes.

“A ideia foi uma sugestão 
dos próprios colaboradores. 
Fizemos uma ação menor no 
primeiro ano e deu certo. A 

Plakton Cosméticos promove dia da beleza 
para mulheres em situação de rua

Bloco do Sargento 
Pimenta se apresentará 

em Votuporanga

Por meio do Circuito SP, Vo-
tuporanga receberá, logo após 
o Carnaval, no sábado, dia 7, 
o show do Bloco Sargento Pi-
menta na Concha Acústica, às 
20h30.

A apresentação é resulta-
do de uma parceria entre a 
Prefeitura de Votuporanga, por 
meio da Secretaria da Cultura 
e Turismo, com o Governo do 
Estado de São Paulo, por meio 
da Secretaria da Cultura e Eco-
nomia Criativa.

O Bloco do Sargento Pimen-
ta foi criado em 2010 como um 

grupo de 13 amigos que tinham 
duas paixões em comum: os 
Beatles e o carnaval. O grupo 
mostra que esse encontro re-
sulta em samba e em muitos 
outros ritmos que estão no 
repertório como o maracatu, 
funk, marchinha, baião, ijexá, 
jongo e ciranda.

Sargento Pimenta é compos-
to pela banda – que ataca com 
duas guitarras, baixo, saxofone, 
trombone e dois trompetes – e 
pela bateria, com os tradicionais 
instrumentos de uma escola de 
samba, como surdo, caixa, re-
pique, tamborim e agogô, além 
da pandeirola.

Da REPORTAGEM
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Rio-pretenses participam de coletiva para divulgar esporte e as novidades da equipe

Ação social com OSC busca valorizar a beleza feminina 
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Shopping vai ao Teatro 
com 'Era uma vez… A 
Cigarra e a Formiga'

A clássica história da Cigar-
ra e da Formiga ganha uma re-
leitura especial para os clien-
tes do Riopreto Shopping no 
dia 15 de março, às 16h, no 
teatro do Sesi. O espetáculo 
faz parte do projeto ‘Riopreto 
Shopping vai ao teatro com a 
Cia Fábrica de Sonhos’ e tem 
a faixa etária livre.

Na trama, a Cigarra é uma 
artista que exerce o seu traba-
lho durante todo o ano, mas 
sua profissão nunca foi com-
preendida ou bem vista pelos 
amigos animais. Ao contratar 
um novo empresário, o Sr. For-
miga, a Cigarra se depara com 
a necessidade de apresentar 
a ele esse universo mágico e 
encantador da arte.

O espetáculo ainda traz à 
cena uma importante reflexão 

sobre o trabalho do artista 
e destaca a importância do 
processo colaborativo para o 
sucesso na vida de qualquer 
pessoa.

Para participar do proje-
to, os clientes devem trocar 
cupons fiscais de compras 
realizadas no Riopreto Sho-
pping no valor de R$ 25 por 
ingresso, em frente à Lupo. O 
estande segue o horário de 
funcionamento do shopping.

Projeto mensal
Por meio de ações mensais 

de teatro, o projeto ‘Riopreto 
Shopping vai ao teatro com a 
Cia Fábrica de Sonhos’, busca 
levantar temas e aproximar o 
público infantil do teatro pro-
fissional. O projeto teve início 
em outubro de 2019 e todo 
mês traz espetáculos teatrais 
para os clientes do shopping.

Da REPORTAGEM

Releitura especial será encenada no teatro do Sesi

Divulgação

RELEITURA DO CLÁSSICO

NESTA SEXTA-FEIRA

NA CONCHA ACÚSTICA

O objetivo é justamente tornar o esporte 
mais conhecido e difundir o futebol americano

 por toda nossa cidade e região
“

”

FUTEBOL 
Jacaré arranca empate 

contra o Marília

Com um belo gol de Iago 
Pereira, o Rio Preto empatou 
em um a um com o Marília 
nesta quarta-feira (4) pela 
nona rodada da série A3 do 
Campeonato Paulista. O re-
sultado ainda mantém o es-
meraldino fora do G-8, mas ao 
menos livra a equipe de entrar 
na zona do rebaixamento. Atu-
almente o Jacaré ocupa a 12ª 
posição na tabela.

O Marília começou melhor 
na partida e quase abriu o 
placar aos 11 minutos, com 
Bruno Ribeiro recebendo cru-
zamento da direita dentro da 
área e isolando a bola. Logo 
em seguida Alan obrigou o 
goleiro Ramon a fazer grande 
defesa. No rebote, os man-
dantes fizeram o gol, mas o 
auxiliar assinalou impedimento 
na jogada. A melhor chance do 
Rio Preto foi com Thiaguinho 

cobrando falta e o zagueiro 
Hítalo salvando em cima da 
linha. 

No segundo tempo, o MAC 
conseguiu marcar com Dener. 
Edu Pina cruzou esquerda e 
o atacante do time da casa 
mandou de cabeça para as 
redes. O Jacaré acordou para 
o jogo depois do gol e passou 
o empate, que não demorou 
para sair. Aos 20 minutos, 
Iago Pereira cortou a perna 
esquerda e acertou o ângulo 
do goleiro Thiago Moraes. O 
Marília ainda quase marcou 
o segundo com Dener no-
vamente. O atacante driblou 
Ramon e mandou para o gol, 
mas o zagueiro Bruno Miguel 
salvou em cima da linha.

Este foi o primeiro empate 
do esmeraldino na competi-
ção. No próximo sábado, o 
Rio Preto recebe o Desportivo 
Brasil em casa, a partir das 
16h.

Vinicius LIMA

temporada do Paulistão de 
futebol americano será re-
alizado no próximo sábado, 

7, às 14h30, no estádio 
Teixeirão. O Weilers vai en-
frentar o Scelta Guardians, 

de Barueri, que é o atual 
campeão da segunda divi-
são do Paulista. 

partir de então o dia da beleza 
entrou para o calendário da 
Plakton Cosméticos. Somos 
responsáveis por levar toda 
estrutura para a Viamor prati-
camente montamos um salão 
para atender as mulheres. 
Além de elas ficarem ainda 
mais lindas, trocamos energia, 
fazemos amizades e compar-
tilhamos um momento feliz”, 
ressalta Giba Júnior, diretor da 
Plakton Cosméticos.

As ações são realizadas 
somente em Rio Preto. “Mas, 
como temos distribuidores dos 
nossos produtos por todo Bra-
sil, apoiamos todas as ações 
sociais deles, mas aí já são 
eles quem organizam tudo”, 
explica o diretor.

Este evento é somente 
para as mulheres que re-
cebem os atendimentos da 
Organização, mas se algum 
profissional da beleza tiver 
interesse em participar, pode 
entrar em contato. 

“Será um grande prazer 
ter mais gente compartilhan-
do este momento e fazendo 

o bem. O objetivo do evento 
é permitir que as mulheres 
em situação de rua tenham 
a experiência de um dia de 
beleza, com muito cuidado e 
bem-estar. O Dia da Mulher 
está próximo e essas mulhe-
res vão celebrar a data com a 
autoestima lá em cima e isso 
é lindo demais”, finaliza Giba 
Júnior.

SERVIÇO

DIA DA BELEZA NA VIA-
MOR

Data: Sexta-feira, 6 de 
março.

Horário: das 9h às 15h
Local: Rua Tiradentes, 

3361 – Centro – São José 
do Rio Preto.

 Isabela MARTINS 

Divulgação
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Roberto
 Toledo

DiáriodoBob
Nova residência. Usamos aqui o título da música do Michel 

Teló para informar aos incautos que a Secretaria do Trabalho, 
sob o comando do Edmilson Favaron, já está em novo endereço. 
Deixou a esquina lateral da Igreja da Redentora e foi para o Sho-
pping Cidade Norte. A distância da prefeitura é bem maior, mas 
a comodidade bem melhor. Entre tapas e beijos a proposta de 
mudanças na aposentadoria dos servidores públicos do Estado 
foi aprovada no muque. Os deputados da região, Carlão Pignatari 
e Itamar Borges, defenderam a proposta e votaram favoravel-
mente. O valor gasto com os mais de mil aposentados nativos 
e inativos do Estado é na ordem de R$ 34 bilhões. Camisa 
costurada. O grupo de varejo vestuário Camisaria Colombo, hoje 
com apenas uma loja mal vestida no Plaza Avenida Shopping, 
entrou com pedido de recuperação judicial. A dívida da empresa 
totaliza R$ 1,89 bi. Rescaldo público. Quem passou em frente 
a Assembleia Legislativa na entrada do lado do lago do Ibirapuera 
levava um susto. Porta de vidro estraçalhada, entulhos de montão 
ao chão e policiais a dar com pau. Dentro do prédio o pânico 
fazia parte da paisagem e os gabinetes abriram depois das 9h.  
Delegada convidada. Em comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher, no domingo, a Braile Biomédica realiza, amanhã, 
uma palestra com a Dra. Dálice Aparecida Ceron (delegada titular 
na Delegacia da Mulher) com o título ‘A Violência Doméstica e 
os Direitos da Mulher’. Os Democratas se reúnem, hoje à tarde, 
para definir alguns nomes que vão disputar as eleições para o 
legislativo. O time é muito bom.  Eles e Elas.  Uma campanha 
para homens e mulheres (março amarelo e azul-marinho) está 
programada pelas Ligas Acadêmicas de Anatomia e Patologia 
Humana do curso de medicina da FACERES, para o sábado, 
das 14h às 18h, no Plazza Avenida Shopping. Ponto e basta! 

POR TODOS OS LADOS A GENTE VÊ PESSOAS ELEGANTES E PESSOAS ENFEITADAS. A 
ESCOLHA É SUA.Sorria, beba muita água e seja feliz!

PARABÉNS, Dr. Miguel Ze-
rati Filho e a seu fi lho Ricardo 
Zerati, pela formatura da re-
sidência médica em Urologia, 
dias atrás. É só alegria para os 
familiares.

O ODONTO MACIEL De Jor-
ge e Ariella Passetti De Jorge 
festejaram, no último domingo, 
os 2 aninhos dos fi lhos gêmeos 
Benício e Antonella, reunindo 
os baixinhos e familiares.

O HUMORISTA Diogo Almei-
da vai voltar a Rio Preto para 
apresentar o espetáculo ‘Vida 
de Professor’”, nesta sexta-fei-
ra, dia 6, a partir das 20 horas, 
no Teatro Paulo Moura.

GERALDO LUÍS, apre-
sentador de um programa na 
Record, passou a Folia de Car-
naval curtindo a festa com seus 
familiares em um camarote na 
vizinha cidade de Ibirá. 

LENA BERNARDO, do CNA 
Idiomas, e Ana Paula Midori-
kawa foram as aniversariantes 
de anteontem, recebendo 
paparicos dos amigos e fami-
liares.

SERGINHO MARÃO Lou-
renço e a médica Patrícia Dória 
Lourenço mais os fi lhos passa-
ram o Carnaval em Balneário 
Camboriú. O casal levou os 
fi lhos para Porto Belo no fi nal 
de semana. 

PAULINHO Bergamaschi 
continua viajando com sua 
possante moto, no roteiro inclui 
Bariloche, Mar del Plata e Bue-
nos Aires.

PIPOCA e frango assado 
não vão faltar na quermesse da 
Paróquia Santa Rita de Cás-
sia, marcada para o sábado, 
no prolongamento da Avenida 
Murchid Homsi.

DE 5 A 15 DE MARÇO, che-
ga ao Riopreto Shopping uma 
das mais tradicionais feiras 
da noroeste paulista. Trata-se 
da Feira do Livro Espírita, que 
chega a 43° edição na Praça 2. 
Nesta edição, o evento cultural 
e religioso traz uma palestra 
com a escritora Célia Diniz, 
autora do livro ‘Vencendo a Dor 
da Morte’, no dia 14 de mar-
ço, a partir das 10h45. A feira 
reúne mais de mil títulos entre 
livros e material audiovisual e 
oferece aos clientes a possibili-
dade de parcelamento, descon-
tos e apresentações musicais.

Detalhes
não tão pequenos...

Reserva dos Gûyrás
Nesta quinta-feira, a Hugo Engenharia, que tem como diretor 
Hilton Fabri, comemora a entrega do Residencial Reserva 
dos Gûyrás, localizado na JK, a avenida mais emblemática 
da região Sul. Lançado em 2017, o Reserva dos Gûyrás teve 
80% dos apartamentos negociados nos primeiros seis meses, 
tornando-se um sucesso de vendas e consolidou-se como 
uma das melhores oportunidades do mercado imobiliário.

Tel. (17) 3233-4888

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Data Especial
Para celebrar o Dia 
Internacional da Mulher, 
a Clínica Ateliê Imagem 
está promovendo nesta 
quinta-feira, dia 5, o BOTOX 
DAY. Data especial para 
procedimentos faciais com o 
requisitado médico cirurgião 
plástico Dr. Renato Freitas.  
Botox, preenchedores, 
bioestimuladores, 
tratamentos que promovem 
o rejuvenescimento e a 
harmonização facial. Clínica 
Ateliê da Imagem, na rua 
Antônio de Godoy, 5055 
– (17) 3227-0508, Nova 
Redentora.

SPOTlight

A morenaça Janaini Freitas em close especial 
fotografada por Gleidson Moraes de Almeida 

O empresário Suélio 
Ribeiro ladeado 
pelo narrador de 
rodeio Cuiabano 

Lima e Caskinha no 
carnaval OBA Festival 

Votuporanga. Foto 
Arnaldo Mussi

Dia da Mulher
Nathalie Gingold, taróloga, 
astróloga, artista plástica 
e terapeuta do feminino 
em formação, promove 
uma série de atividades 
em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher em 
parceria com o Shopping 
Iguatemi Rio Preto. Rodas 
de conversa abertas ao 
público e discutindo temas 
contemporâneos e relevantes 
para as mulheres serão 
organizadas nesta sexta-feira 
(6) e sábado (7).

Caminhada e Corrida
Os amantes de caminhada e corrida de rua têm até sexta-
feira, dia 6 de março, para se inscreverem na 2ª edição 
da Rodobens Night Run, marcada para o dia 14 de março. 
Largada do Centro Regional de Eventos. A grande novidade 
será a inclusão da categoria ACD, voltada para atletas 
adultos cadeirantes e com deficiência visual.

Na Agenda
A Regional Secovi marcou 
para o dia 12 de março, a 
partir das 18h30, seu Ciclo 
de Palestras sobre o tema 
‘Como tornar assembleia 
condominial mais eficiente?’. 
O evento contará com a 
presença dos advogados 
Cleide Camarero Ferreira e 
Elton Ferreira, ambos da OAB 
de Rio Preto.

Calmo e observador
O presidente do MDB de Rio Preto, Pedro Nimer, mesmo 
em dia de euforia, mantém a discrição e faz de tudo para 
não aparecer, onde a estrela da manhã é o seu filiado mais 
ilustre. No evento de lançamento da construção do Hospital 
da Zona Norte, mesmo tendo espaço reservado no palanque, 
ao lado do prefeito Edinho Araújo, preferiu o anonimato 
protocolar. Quem tem pedigree sabe que há tempo pra tudo, 
principalmente apagar o facho quando o foco de luz tem 
endereço certo.

Vamos exportar
Aconteceu nesta terça-feira, no salão nobre da ACIRP, o 
lançamento do programa ‘Exporta SP’, objetivando capacitar 
empresários que ainda não exportam, mas têm interesse em 
expandir seus negócios internacionalmente. Para a primeira 
turma do programa foram selecionadas 150 empresas 
localizadas em seis regiões prioritárias, sendo Rio Preto uma 
delas.

Tão de brincadeira
A Câmara dos deputados poderá gastar neste ano cerca 
de R$ 4,6 milhões para aluguel de 50 veículos que serão 
usados no deslocamento de autoridades, funcionários e 
materiais. E não pode ser qualquer modelo, estão na lista: 
Ford Ranger, Chevrolet S-10, Volkswagen Amarok, Chevrolet 
Trailblazer, Hyundai Santa Fé, Ford Edge. Todos os veículos 
deverão ter película antivandalismo nos vidros, ser blindados 
e ter sirenes eletrônicas. Tá bom ou quer mais?
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Anuncie: 17. 3022-7234 / 3353-2447
Atendimento: Segunda à sexta-feira 8hs às 19hs / Sábado das 9hs às 14hs
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

ATA DE REUNIÃO 01/2020
COMISSÃO DE SELEÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019
Objeto: Seleção de Organização da Sociedade Civil para parceria, 
em regime de mútua cooperação para a consecução de fi nalidade 
de interesse público e recíproco, mediante a execução de serviços 
e programas/projetos complementares ou inovadores, por tempo 
determinado, de política de atendimento aos direitos do idoso, 
conforme previsto no artigo 6º da Resolução 02/2017 do CMDI e 
que tenha como benefi ciários idosos, segundo as linhas de ações 
previstas na Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 - Es-
tatuto do Idoso e demais legislações.
Aos sete (7) dias do mês de fevereiro de 2020, às 09h15min, na 
sala de reunião da Casa dos Conselhos, à Av Bady Bassitt, 3697, 
Centro, São José do Rio Preto/SP, reuniram-se os membros da 
Comissão de Seleção com a presença de representantes da ins-
tituição Associação das Damas de Caridade e Associação Evan-
gélica Lar de Betânia para realizarem a abertura das propostas 
referentes ao Edital de Chamamento Público nº01/2019. Estavam 
presentes: Amena Alcântara Ferraz Cury, Evandro Marcos Tofa-
lo, Lucinea Oliveira Figueiredo, Talita Fabiano de Carvalho, Anna 
Paolla Canevaroli Liria Gardin, Priscila Janaina Cardozo Amaral, 
Ricardo Augusto Diogo Sanches e Jacqueline H Asencio. A comis-
são iniciou enumerando os envelopes lacrados, sendo: 01- Instituto 
Lar Esperança, 02- Associação e Ofi cina de Caridade Santa Rita 
de Cassia; 03- Associação das Damas de Caridade, 04- Lar São 
Vicente de Paulo, 05- Associação Evangélica Lar de Betânia. Na 
sequência, os envelopes foram abertos e todos continham a docu-
mentação conforme descrito no item 7.3.1 do edital de chamamento 
público 01/2019 SEMAS/CMDI. Dada como encerrada a abertura 
dos envelopes e agendado reunião para análise das propostas no 
dia dezoito de fevereiro de 2019, às 13h. A ata será encaminhada 
à Secretaria de Assistência Social para as devidas providências. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião cuja ata será 
assinada pelos membros presentes da Comissão de Seleção.
São José do Rio Preto, 07 de fevereiro de 2020.
Comissão de Seleção Chamamento Público 01/2019.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
EDITAL DE ELEIÇÃO CMDI

“Estabelece regulamentos para a eleição de complementação de 
mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos do Ido-
so (exercício abril 2019 / março 2021) nos segmentos: a) Conselho 
de Classe de Profi ssionais; b) Instituição de Ensino Superior; e c) 
sociedade de profi ssionais, ou de instituições de pesquisas científi -
cas, ou de instituições de extensão cultural – suplente.”

O Plenário do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) de 
São José do Rio Preto, em sua reunião ordinária realizada em 04 
de março de 2020, no uso das atribuições que lhe conferem a lei 
municipal nº8.815/2002, alterada pelas leis municipais nº10.312, 
de 30 de dezembro de 2008 e nº11.335, de 04 de junho de 2013, 
CONVOCA, nos termos do presente edital, todas as instituições 
que integram os segmentos:
a) Conselho de Classe de Profi ssionais;
b) Instituição de Ensino Superior;
c) Sociedade de Profi ssionais, ou de Instituições de Pesquisas 
Científi cas, ou de Instituições de Extensão Cultural,
para participarem da eleição de 1 suplência de cada segmento 
acima, deste Conselho. 
O processo eleitoral referido neste edital, inclusive o procedimento 
e documentos para a indicação de candidaturas pelos respecti-
vos segmentos e para o exercício do direito de voto, serão regi-
dos pelas regras constantes das leis municipais nº8.815/2002, 
n°10.312/2008 e n°11.335/2013, e Regimento Interno do CMDI de 
São José do Rio Preto, disponíveis na secretaria operacional do 
CMDI. 
A eleição será realizada aos trinta (30) dias do mês de abril de 
2020, às 8h em primeira chamada e às 8h30 em segunda cha-
mada, realizada na Casa dos Conselhos, situada à avenida Bady 
Bassitt, 5697, Centro. 
O candidato deverá apresentar até às 12h do primeiro dia (1°) de 
abril de 2020, na secretaria operacional do CMDI (Casa dos Conse-
lhos), os seguintes documentos: 
a) cópia do RG; 
b) cópia do CPF; 
c) certidão de antecedentes criminais; 
d) carta de indicação de representante candidato e eleitor, emitida 
pela entidade, instituições, associações, centros, serviços, coopera-
tivas, empresas e afi ns, por quem tenha poderes para tanto; 
e) cópia dos documentos comprobatórios da legalidade das entida-
des e associações (CNPJ e Estatuto Social).
No dia quatro (04) de abril de 2020 será divulgada a relação dos 
candidatos inscritos e os candidatos considerados elegíveis pela 
Comissão Eleitoral e as inscrições indeferidas, publicadas em edital 
pela comissão eleitoral. Os candidatos cujas inscrições tenham 
sido indeferidas terão prazo até às 15h do dia quatorze (14) de abril 
de 2020 para apresentarem pedido por escrito de reconsideração 
da decisão na secretaria do CMDI, devidamente fundamentado e 

acompanhado dos documentos que se fi zerem necessários para 
comprovação do alegado, sob pena de não serem apreciados. 
No dia dezoito (18) de abril de 2020 será divulgada a relação defi ni-
tiva dos candidatos elegíveis. 
Caso alguma vaga não seja preenchida neste pleito, repetir-se-á a 
eleição tantas vezes quantas sejam necessárias para o preenchi-
mento da respectiva. 
Os Conselheiros serão empossados na reunião ordinária de maio 
de 2020. 
As exigências de divulgação serão consideradas como atendidas, 
mediante publicação deste edital no Diário Ofi cial do Município e 
afi xação do mesmo na Casa dos Conselhos. 
São José do Rio Preto, 04 de março de 2020.
Dr. Antonio Caldeira da Silva                 Comissão Eleitoral
Presidente CMDI                                    CMDI

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: E R FELIX PRODUTOS AGROPECUÁRIOS ME 
EMPENHO 1764/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contratada, para 
entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das pe-
nalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA 
ME
EMPENHO 3268/20
CONTRATADA: GILMAR CHIZZOLINI ME
EMPENHO 4147/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para entregarem 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebi-
mento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cum-
primento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penali-
dades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: EUROMÉDICA COM. E MANUT. EM EQUIPAMEN-
TOS MÉDICOS HOSP. LTDA ME
CONTRATO PRE 0009/2018
Considerando que até o momento a empresa não prestou esclare-
cimentos quanto a divergência do responsável técnico constante no 
relatório técnico referente a OS 5606 e o constante nos documentos 
anexados a este processo. Considerando os princípios da vincu-
lação ao instrumento convocatório, da legalidade e da moralidade 
administrativa, DECIDO: Com fundamento no Artigo 87, inciso II da 
Lei nº 8.666/93, combinado com a cláusula sexta, item 6.2, inciso IV 
do contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa de 20% 
do valor referente ao atraso das obrigações contratuais. Fica con-
cedido 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.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 030/2019
Objeto: EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMEN-
TO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MINI TERMINAL 
DE EMBARQUE DE ÔNIBUS NA AVENIDA ALFREDO ANTONIO 
DE OLIVEIRA, ROTATÓRIA COM ANTONIO ANTUNES JUNIOR 
(LINHÃO) – SEC. MUN. DE OBRAS. RECORRENTE: CONSTRO-
ESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA contra a decisão 
que declarou classifi cada no certame a proposta fi nanceira apre-
sentada pela empresa J. A. TINELI MARQUES & CIA LTDA EPP. 
DESPACHO:  Recebo o recurso eis que tempestivo. As contrarra-
zões no prazo legal. 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 29/2020 – Processo n.º 
1274/2020
Objeto – Registro de preços para fornecimento de concreto usinado 
FCK 20 MPA para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Trânsi-
to, Transportes e Segurança. Sessão pública realizada on-line com 
início dia 20/02/2020, sendo adjudicado o item à empresa declarada 
vencedora: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA item 1. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Lucia 
Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Amaury Hernandes - Secretário Municipal de 
Trânsito, Transportes e Segurança.
ERRATA 

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 716/2019 Processo: 15850/2019
Objeto: Aquisição de veículo tipo van furgão para a Central de 
Remoção. Secretaria Municipal de Saúde. 
Houve um equívoco na publicação considerar conforme segue: 
Onde se lê: " Fica designada a data da sessão de retomada do pre-
gão em epígrafe para o dia 05/02/2020 às 09:00hs para continuida-
de dos trabalhos.". LEIA-SE: "Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 05/03/2020 às 09:00hs 
para continuidade dos trabalhos”. Mariana Correa pedroso Fernan-
des - Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 52/2020, 
processo 1659/2020, objetivando o registro de preços para aquisi-
ção de ferramentas para a equipe volante de limpeza e roçada da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 18/03/2020, 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.

EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 001/2019
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São José 
Do Rio Preto – EMURB.
CONTRATADA: GREENCROSS SOLUÇÕES EM SAUDE E SE-
GURANÇA DO TRABALHO.
OBJETO: Contratação de Prestação de Serviços de Segurança 
e Medicina do Trabalho, atendendo as exigências das normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho da Previdência Social 
(INSS) e demais órgãos de controle e fi scalização, realizando con-
sultas diversas, exames laboratoriais diversos e toda parte médica 
ocupacional necessária.
VALOR GLOBAL: R$ 12.300,00 (Doze mil e trezentos reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contrato será  
por 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 01 de março de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 001/2019; Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 123/2006 e 
da Lei 13.303/16.

São José do Rio Preto-sp, 01 de março de 2020.
_______________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 33.918 DE 03 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, DANILO PATINI DE SOUZA, para exercer a Função 
de Gerente Nível I - FG.101.2, na Gerência Clínica – UPA – Solo 
Sagrado/Região Norte da Secretaria Municipal de Saúde, constante 
do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis 
Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 
593/2019, 598/2019 e alterações posteriores, fazendo jus a retribui-
ção remuneratória correspondente, retroagindo os efeitos desta 21 
de fevereiro de 2020.
PORTARIA N.º 33.919 DE 03 DE MARÇO DE 2020
RELOTA, o servidor PAULO RODRIGO GIL DE ALMEIDA da Se-
cretaria Municipal de Administração para a Secretaria Municipal de 
Saúde, retroagindo os efeitos desta a 17 de fevereiro de 2020.
PORTARIA N.º 33.920 DE 03 DE MARÇO DE 2020
REVOGA, a Portaria n.º 33.857 de 17 de fevereiro de 2020 do(a) 
servidor(a) PAULO ESTEVAO ALVES DA SILVA.
PORTARIA N.º 33.923 DE 04 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ALESSANDRA ALICE 
LAGUNA, Diretor de Escola, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
23/02/2020.
PORTARIA N.º 33.924 DE 04 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANGELA CRISTINA 
AMADOR MARINELI, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
23/02/2020.
PORTARIA N.º 923 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Fábio Gioli 
e Adriana Erika Marques Guarnieri, para, sob a presidência do(a) 
primeiro(a), comporem a E. Comissão Processante, garantido o 
contraditório e ampla defesa, a fi m de que, tendo em vista os fatos 
narrados nesta portaria, bem como no procedimento anexo ao 
Interno nº 001/2020 – SMA – Coordenadoria de Gestão de Pesso-
as, a servidora PRISCILA QUINTINO DE PONTES, responda como 
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incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IV, IX 
e XI, do artigo 204; incisos V, X e XV, do artigo 205; e inciso XIII, 
do artigo 220, todos da Lei Complementar n.º 05/90. O inteiro teor 
desta Portaria encontra-se a disposição da servidora pública, a qual 
será citada nos termos parágrafo 1º do artigo 254 da Lei Comple-
mentar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 33.925 DE 04 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANNA CHRISTINA 
PEREIRA FAITARUNE, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
23/02/2020.
PORTARIA N.º 33.926 DE 04 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) APARECIDA DONIZETE 
MARTIN GIL, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Edu-
cação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do 
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Com-
plementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 24/02/2020.
PORTARIA N.º 33.927 DE 04 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ELIANA DE SOUZA 
CASTILHO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, 
a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 
99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Comple-
mentar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 22/02/2020.
PORTARIA N.º 33.928 DE 04 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ELIANA SOUZA CARVA-
LHO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a 6ª 
(SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da 
Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 23/02/2020.
PORTARIA N.º 33.929 DE 04 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ELIENE DOMINGOS 
ROQUE BONITO, Inspetor de Alunos, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta 
a 25/02/2020.
PORTARIA N.º 33.930 DE 04 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ERIKA LIMA VIANA 
CORREA, Diretor de Escola, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
23/02/2020.
PORTARIA N.º 33.931 DE 04 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) FERNANDA PAULA 
BICKER FERREIRA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
03/03/2020.
PORTARIA N.º 851 DE 04 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, CLEINE 
ZAVANELLA CALVO MARIZ e FABIO GIOLI para sob a Presidência 
do(a) Primeiro(a), constituírem COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, para 
apuração dos fatos relatados no Interno nº 24/2020 – SMA – Coor-
denadoria de Gestão de Pessoas.
PORTARIA N.º 33.932 DE 04 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) GIULIANA CRISTINA 
CASELLOTTO BONALUME, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Muni-
cipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
23/02/2020.
PORTARIA N.º 33.933 DE 04 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) KARINA ALMEIDA PAU-
LA VITERBO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Edu-
cação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do 
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Com-
plementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 23/02/2020.
PORTARIA N.º 33.934 DE 04 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARCIO JOSE DA 
CRUZ CANDIDO, Diretor de Escola, lotado(a) na Secretaria Muni-
cipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
22/02/2020.
PORTARIA N.º 33.936 DE 04 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARISTELA ZANON DE 
OLIVEIRA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, 
a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 
99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Comple-
mentar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 03/03/2020.
PORTARIA N.º 33.937 DE 04 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARTA LUCIA FERNAN-
DES NONATO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Edu-
cação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do 
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Com-
plementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 29/02/2020.
PORTARIA N.º 33.938 DE 04 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) NEIVA MIURA WAGNER, 
Psicólogo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Administração, a 6ª 
(SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da 
Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 24/02/2020.
PORTARIA N.º 33.939 DE 04 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) PRISCILA RUBIA ESTA-
BIO ZIVIANI, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educa-
ção, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do 
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Com-
plementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 22/02/2020.
PORTARIA N.º 33.940 DE 04 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) SILVANA BASSETTO DE 
FREITAS, Coordenador Pedagógico, lotado(a) na Secretaria Muni-
cipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
03/03/2020.
PORTARIA N.º 852 DE 04 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, DIEGO 
FERREIRA PAULO e CLEINE ZAVANELLA CALVO MARIZ para 
sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constituírem COMISSÃO DE 
SINDICÂNCIA, para apuração dos fatos relatados nos expedien-
tes protocolados sob os nº 2019000205032, 2020000028209 e 
2020000038647.
PORTARIA N.º 33.941 DE 04 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) SILVIA MARTINS 
FERNANDES MUNHOZ, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
01/03/2020.

PORTARIA N.º 33.942 DE 04 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) VALDIRENE FANCIO 
SANTIN MENEGILDO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
03/03/2020.

PORTARIA N.º 33.943 DE 04 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) VANESSA APARECIDA 
DE PAULA BARBOSA, Agente Administrativo, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus venci-
mentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 
c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os 
efeitos desta a 25/02/2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.539
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020.

Alteração orçamentária.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acor-
do com o artigo 6º da Lei nº 13.369, de 29 de novembro de 2019;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 7.770.656,81 (sete milhões, 
setecentos e setenta mil, seiscentos e cinquenta e seis reais, oiten-
ta e um centavos), para reforço de dotação orçamentária a seguir 
descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 410 R$ 6.390.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.002.15.451.0004.1013.3390.39.03 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 273 R$ 1.203.656,81
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.001.15.451.0004.1004.4490.51.07 – Obras e instalações
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 443 R$ 125.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do turismo
14.001.23.691.0016.2037.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 220 R$ 12.000,00
Programa 11 – Fomento ao Emprego
21.001.11.334.0011.2001.4490.52.01 – Equipamentos e material 
permanente
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 117 R$ 40.000,00
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.001.13.392.0015.2010.3390.31.01 – Premiações
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o 
artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação orçamentária a 
seguir descrita, nos termos do que dispõe o inciso III §1º do artigo 
43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 406 R$ 3.400.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.002.15.451.0004.1013.4490.51.03 – Obras e instalações
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 408 R$ 990.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.002.15.451.0004.1013.4490.52.03 – Equipamentos e material 
permanente
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 409 R$ 2.000.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.002.15.451.0004.1013.3390.30.03 – Material de consumo
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 666 R$ 1.203.656,81
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.001.17.512.0004.1006.4490.51.07 – Obras e instalações
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 448 R$ 125.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do turismo
14.002.23.695.0016.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica

VI – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 266 R$ 12.000,00
Programa 11 – Fomento ao Emprego
21.001.11.334.0011.2001.3350.43.01 – Subvenções Sociais
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 459 R$ 40.000,00
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.001.13.392.0015.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 123.000,00 (cento e vinte 
e três mil reais), para reforço de dotação orçamentária a seguir 
descrita:
I – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS – PROCON
Ficha 035 R$ 20.000,00
Programa 02 – Suporte administrativo
01.008.14.422.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
II – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS – PROCON
Ficha 037 R$ 17.000,00
Programa 02 – Suporte administrativo
01.008.14.422.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
III – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS – PROCON
Ficha 038 R$ 65.000,00
Programa 02 – Suporte administrativo
01.008.14.422.0002.2001.4490.52.03 – Equipamentos e material 
permanente
IV – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS – PROCON
Ficha 617 R$ 6.000,00
Programa 02 – Suporte administrativo
01.008.14.422.0002.2001.3391.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
V – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS – PROCON
Ficha 618 R$ 15.000,00
Programa 02 – Suporte administrativo
01.008.14.422.0002.2001.4490.51.01 – Obras e instalações
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o 
artigo 3º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado no Balanço Pa-
trimonial do exercício de 2019, nos termos do que dispõe o inciso I 
§1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 
2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo que for per-
tinente, conforme descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 28 de fevereiro de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São 
José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

DECRETO Nº 18.544
DE 4 DE MARÇO DE 2020.

Atualiza o valor da Contribuição para Custeio do Serviço de Ilumi-
nação Pública – CIP.
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 Fica atualizado em 4,31% (quatro inteiros e trinta e um 
centésimos por cento), segundo a variação do Índice de Preços 
ao Consumidor Ampliado (IPCA) calculado pelo IBGE, o valor da 
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP 
no Município de São José do Rio Preto, referente ao período de 
janeiro a dezembro de 2019 (fonte: sítio internet do Banco Central 
do Brasil), conforme dispõe o parágrafo único do artigo 4º da Lei 
Complementar Municipal nº 215, de 20 de dezembro de 2005, alte-
rado pelo artigo 3º da Lei Complementar Municipal nº 505, de 16 de 
março de 2016.
Parágrafo único - O valor da contribuição fi ca fi xado em R$ 13,27 
(treze reais e vinte e sete centavos).
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 4 de março de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
SÉRGIO ASTOLFO ISSAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.545
DE 4 DE MARÇO DE 2020.

Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade de 
Carrefour Comércio e Indústria Ltda., objeto da matrícula nº 43.736 
do 2º 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.  Fica declarada de utilidade pública, a fi m de ser adquirida 
mediante desapropriação amigável ou judicial, a área constituída de 
parte do imóvel de propriedade de Carrefour Comércio e Indústria 
Ltda., objeto da matrícula nº 43.736 do 2º O.R.I., necessária a 
constituição de servidão de passagem para execução de galerias 
de águas pluviais, conforme abaixo descrita:
“Tem início no ponto 3A distante 38,31m do ponto 3, deste ponto 
segue com azimute de 71°26’19” com distância de 105,95 metros 
até encontrar com o ponto 04, confrontando com o Pq Industrial 
Campo Verde, deste ponto segue com azimute de 70°57’31” com 
distância de 48,36 metros até o ponto 05, confrontando com o 
Pq Industrial Campo Verde, deste ponto segue com azimute de 
157°49’20” com distância de 30,00 metros até o ponto 5A, con-
frontando com a área de propriedade do Jockey Club, deste ponto 
segue com azimute de 247°49’20” com distância de 04,00 metros 
até o ponto 5B, deste ponto segue com azimute de 337°49’20” com 
distância de 26,00 metros até o ponto 5C, deste ponto segue com 
azimute de 250°57’31”, com distância de 44,36 metros até encon-
trar o ponto 5D, deste ponto segue com azimute de 251°26’19”, 
com distância de 105,95 metros até encontrar o ponto 5E, deste 
ponto segue com azimute de 341°17’17” com distância de 04,00 
metros até encontrar o ponto 3A, início da presente descrição, 
confrontando em todo trecho compreendido entre os pontos 5A ao 
ponto 3A com a área remanescente. Encerrando assim com área 
total de 568,85m².”
Parágrafo único.  A presente desapropriação é declarada de nature-
za 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 pro-
prietários satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com fi liação 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”, 4 de março de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume e pela Imprensa local.

LEI Nº 13.429
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020.

Concede subvenção social à Associação Lar São Francisco de 
Assis na Providência de Deus – Projeto “Bom Prato”.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acor-
do com o artigo 5º da Lei nº 12.581, de 20 de dezembro de 2016;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Município autorizado a conceder à Associação Lar 
São Francisco de Assis na Providência de Deus – gestora do “Res-
taurante Bom Prato na Providência de Deus”, inscrita no CNPJ/
MF nº 53.221.255/0021-94 uma subvenção social no valor de R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais), destinada à manutenção do 
Projeto Social denominado “Bom Prato”.
Parágrafo único – A efetivação do repasse da subvenção social 
dependerá do fi el cumprimento das Leis Federais nos 13.019/14 
e suas posteriores alterações e 4.320/64, bem como da legislação 
municipal vigente aplicável à espécie.
Art. 2º Os recursos para as despesas do artigo anterior correrão 
por conta do Orçamento do Exercício atual através da dotação 
orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECI-
MENTO



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
05 de março de 2020

Órgão 12 
Unidade 1201 SMAA
Proj/Ativ. 2065 Banco de Alimentos
Ficha 0364
CREDITA.......................R$ 120.000,00
12.001.20.306.0022.2.065.335043.01.000000 – Subvenções so-
ciais
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 
2014/2017 e LDO 2017, nos mesmos moldes e naquilo que for 
pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 28 de fevereiro de 
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afi xação 
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

LEI Nº 13.430
DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020.

Dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão adminis-
trativa, de imóvel público municipal, em favor da ASSOCIAÇÃO 
AMOR-EXIGENTE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para o desen-
volvimento de atividades assistenciais.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Nos termos do art. 111, § 1º da L.O.M., fi ca outorgado, sob 
a forma de concessão administrativa e em favor da ASSOCIAÇÃO 
AMOR-EXIGENTE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, o uso do 
imóvel público municipal constituído da área institucional do Parque 
das Flores I, com 2.326,44 metros quadrados, situada na Rua Anto-
nio Guerino Lourenço, nº 651, objeto da matrícula nº 65.831, do 1º 
O.R.I. conforme abaixo descreve:
“Um terreno urbano, constituído por parte da área institucional 
do Parque das Flores, situado no perímetro urbano desta cidade 
– com área superfi cial de 2.326,44 m2, compreendido dentro do 
seguinte roteiro: um imóvel com frente para a Rua Antonio Guerino 
Lourenço, onde mede 35.00 m por 35.00 m nos fundos, do lado 
direito de quem da citada rua olha mede 67,41m, do outro lado 
mede 65,62m.”
Parágrafo único - A outorga do uso mediante concessão administra-
tiva do imóvel supra descrito será concretizada a partir da data de 
publicação do Termo de Concessão devidamente assinado e terá 
vigência pelo prazo de 5 (cinco) anos, prorrogáveis, sendo que ao 
término do prazo, a entidade benefi ciária não terá qualquer direito 
à retenção de benfeitorias ou indenização por obras que eventual-
mente tenham sido por ela realizadas no referido local.
Art. 2º. As condições de uso do imóvel e suas instalações consta-
rão de Termo de Concessão próprio, conforme modelo em anexo, 
adaptável às peculiaridades ocorrentes.
Parágrafo único. A entidade perderá a outorga de uso caso utilize 
o imóvel para fi nalidade diversa da estabelecida no Termo de Con-
cessão.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 28 de fevereiro de 
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afi xação 
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
 
EXTRATO: TERMO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO AMOR- EXIGENTE DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – NO LOTEAMENTO PARQUE DAS FLORES I, 
PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS.

OBJETO: OUTORGA DE IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL, CONS-
TITUÍDO DE UMA ÁREA DE 2.326,44 METROS QUADRADOS, 
OBJETO DA MATRÍCULA Nº 65.831 DO 1º ORI, SENDO PARTE 
DA ÁREA INSTITUCIONAL DO LOTEAMENTO DENOMINADO 
PARQUE DAS FLORES I, COM FRENTE PARA A RUA ANTONIO 
GUERINO LOURENÇO, A TÍTULO GRATUITO, EM FAVOR DA 
ASSOCIAÇÃO AMOR-EXIGENTE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRE-
TO, A FIM DE OFERECER ATENDIMENTO PARA PESSOAS EM 
SITUAÇÃO DE DROGADIÇÃO E SUAS FAMÍLIAS NO ÂMBITO DE 
PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO/TRATAMENTO.

PRAZO: 05 (CINCO) ANOS, PRORROGÁVEIS.

BASE LEGAL: LEI Nº 13.430, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020.

DATA DE ASSINATURA: 4 DE MARÇO DE 2020. 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o 
Pregão Eletrônico SeMAE nº 11/2020, Processo SICOM 363/2020 
objetivando a Aquisição de computadores e equipamentos de 
informática.
Prazo de entrega: 30 dias. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 17.03.2020, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O 
edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposi-
ção dos interessados, no portal de compras. 
S.J.R.P., 28.02.2020 – Giuliano Cleber Coltro – Gerente Administra-
tivo-Financeiro Interino.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o 
Pregão Eletrônico SeMAE nº 13/2020, Processo SICOM 365/2020 
objetivando a aquisição de termovisores de alto desempenho tipo 
profi ssional para realização de manutenção preditiva nas instala-
ções do SeMAE.
Prazo de Entrega: 30 dias. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 18.03.2020, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O 
edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposi-
ção dos interessados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 28.02.2020 – Alexandre Julio De Oliveira – Gerente 
de Operação e Manutenção-Água-Interino.
S. J. Rio Preto 04.03.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

Secretaria Municipal de Administração
Referência:  Edital 02/2011 – Concurso Público para provimento do 
cargo de Professor de Educação Básica I. 
                                        Vistos, etc...
                                   Em cumprimento ao Mandado 
de Segurança, Processo nº 0066472-84.2012.8.26.0576 - 1ª Vara 
da Fazenda Pública, convoca a candidata abaixo citada, habilitada 

no Concurso Público – Edital nº 02/2011, para preenchimento do 
cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, criado pela Lei 
Complementar nº 330 de 28 de dezembro de 2010, a comparecer 
no dia 09 de março de 2020 às 09:00 horas, na Secretaria Munici-
pal de Administração, localizada no 3º andar do Paço Municipal, na 
Avenida Alberto Andaló, 3030, nesta cidade, para sessão de nome-
ação, posse e exercício. O não comparecimento à sessão ensejará 
a desistência da candidata.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I  
CRISTIANE RASTELI
São José do Rio Preto, 04 de março  de 2020.
LUIS ROBERTO THIESI
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Convocação n° 19/2020 – SME

  
 A Secretaria Municipal da Educação de São José do Rio 
Preto, visando atender as necessidades de substituições na Edu-
cação Infantil, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e nos Ciclos I e 
II (1ª ao 5ª anos) da Rede Municipal de Ensino, convoca 05 (cinco) 
Professores de Educação Básica I abaixo classifi cados no Proces-
so Seletivo SME nº 01/2019 para contratação em substituição de 
docentes em caráter temporário.
 Os professores abaixo relacionados deverão comparecer 
no dia 06 de março de 2020 às 8h30min na Secretaria Municipal da 
Educação (Rua General Glicério, nº 3947 - Redentora). Os convo-
cados que não comparecerem na data, hora e local supracitados te-
rão prazo de tolerância de 03 (três) dias úteis, a partir da publicação 
desta, para comparecerem na Secretaria Municipal da Educação. O 
não comparecimento dos convocados no prazo estabelecido será 
considerado como desistência.    
 Para entrega da documentação para contratação, os con-
vocados terão o prazo máximo de 10 (dez) dias, em conformidade 
com o item 15.12 do Edital Normativo 01/2019, contados a partir da 
publicação desta, devendo, para tanto apresentar-se na Coorde-
nadoria de Pessoal (Av. Alberto Andaló, 3030 – 3° andar – Centro). 
Estes professores deverão ter disponibilidade de horário em 03 
(três) períodos: manhã, tarde e noite. 
 
Classif.       Nome
   415 º
 416 º
            417 º
           418º ANA PAULA GIMENEZ BOGAZ
DEJANE PATRICIA GOULART
CELMA CRISTINA FERNANDES
MARIA ELISIA DIAS VALEIRO DOS SANTOS
           419º LUCIENE CRISTINA RODRIGUES GERAES

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO 
– PROCESSO SELETIVO SME - EDITAL Nº 01/2019 
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar 
a autenticidade) 
1) 01 (uma) foto 3x4 recente;
2) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a 
CNH;
3) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia);
4) Comprovante de Endereço (cópia);
5) Carteira Profi ssional – Cópia das páginas onde constam 
a foto, os dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição 
Sindical, FGTS e Anotações Gerais, sempre copiando a próxima 
folha em branco (de todas as Carteiras de Trabalho). 
6) PIS/PASEP – Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal 
e ao Banco do Brasil portando a Carteira de Trabalho; solicitar que 
sejam feitas as pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas (trazer 
os documentos que serão fornecidos pelos dois bancos, mesmo 
não constando número de inscrição);
7) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site 
www.tse.jus.br; 
8) Certifi cado de reservista (cópia);
9) Documento comprobatório do estado civil (cópia);
10) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: consultaca-
dastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste pen-
dência no resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser 
sanada, conforme campo “orientação”, até a entrega da documen-
tação.
11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos fi lhos menores de 
21 anos e dos maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam 
cursando universidade e dos fi lhos defi cientes de qualquer idade 
(cópia);
12) Carteira de vacinação de fi lhos menores de 14 anos (có-
pia);
13) Comprovar requisitos exigidos elencados no Quadro 1, do 
item 2.1, Capítulo 2 do Edital Normativo -  Certifi cado, Certidão ou 
Diploma de Conclusão de Curso (cópia);
14) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efe-
tuada no site do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) 
para verifi cação de acúmulos.
Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem 
ativos e que não constem a data da Demissão/Exoneração nas res-
pectivas pesquisas, trazer a publicação da exoneração ou a baixa 
na Carteira de Trabalho;
15) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) 
com a devida qualifi cação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e 
declarando sob as penas da lei: 
15.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com 
a Constituição Federal. Em caso positivo, juntar documentação 
comprobatória;
 15.2) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual 
ou Municipal, em consequência de Processo Administrativo (por 
justa causa ou a bem do serviço público);
15.3) Não ter sido demitido (a) de função atividade do Magistério 
Público Municipal ou de escolas conveniadas com o Município de 
São José do Rio Preto, por justa causa;
15.4) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia com-
pleta da última Declaração de Imposto de Renda;
15.5) Benefi ciário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso 
positivo, trazer comprovante;
15.6) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) anos;
16)  Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais 
(âmbitos Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedi-
dos pelos órgãos competentes dos Estados onde reside e residiu 
no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão 
Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidos via Internet:
Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Se-
cretaria da Segurança Pública);
Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção 
da Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão competen-
te).
17) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) 
anos, expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual – das 
cidades onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde 
reside e residiu no período de abrangência. Em caso positivo, trazer 
a Certidão de Objeto e pé.
Obs: Endereços dos órgãos competentes em São José do Rio 
Preto – SP:

Estadual: emissão via Internet, em todo Estado de São Paulo, no 
endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão 
de Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitos de 
Execuções Criminais – Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 
3036 – Centro.
Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br – 
Justiça Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Cháca-
ra Municipal.
18) Perícia Médica – dirigir-se ao SEESMT, após agendamen-
to via telefone – Avenida Alberto Andaló, nº 3030, térreo do Paço 
Municipal – Fone 3203-1128, munido da Carteira de Vacinação 
(cópia);
19) Dirigir-se à Caixa Econômica Federal, munido também 
de cópia do RG, CPF e comprovante de endereço para abertura 
da Conta Salário (conta 037) – vinculada ao CNPJ da Prefeitura 
Municipal de São José do Rio Preto (Trazer cópia do comprovante 
de abertura de conta constando CPF e CNPJ desta Prefeitura) 
20)  Outros documentos que a Prefeitura de São José do Rio 
Preto julgar necessário.
OBSERVAÇÃO:
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
O atendimento para entrega da documentação para contratação 
será feito somente mediante agendamento na Coordenadoria de 
Pessoal da Secretaria Municipal da Administração pelo telefone 
(17) 3203-1337.

Prazo para protocolo da Documentação:
Convocação nº 19/2020 – SME      Publicado em 05/03/2020      
Término 15/03/2020                                     
          São José do Rio Preto, 04 de março de 2020.
Profª Sueli Petronilia Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 06/2020

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribuições 
legais, FAZ SABER, a todos que virem o presente EDITAL, ou 
dele tiverem conhecimento que, fi ca a empresa CELIO ROBERTO 
ARAUJO DE FARIAS, inscrito no cadastro de pessoa física sob 
nº 624.720.624-00, ciente de que FOI LAVRADO O AUTO DE IN-
FRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 22044 EM 10/01/2020, EM 
VIRTUDE DE INFRAÇÃO AS POSTURAS MUNICIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da 
publicação deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar nº 
588/2019.
O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será conce-
dido uma redução para recolhimento da multa de 50% (cinquenta 
por cento), para pagamento no prazo de 30 dias, contados a partir 
do 5º dia da publicação do presente EDITAL, conforme previsto no 
caput do artigo 24 da Lei Complementar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá se dirigir 
a Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal da Fazenda 
para que seja emitida a guia de recolhimento do Auto de Infração 
e Imposição de Multa, cujo pagamento poderá ser efetivado nas 
Agências Bancárias conveniadas ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lançado em 
dívida ativa, se não houver a quitação do débito ou apresentação 
de defesa administrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição 
do interessado na Inspetoria Fiscal de Posturas – Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que 
esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
EDITAL que será publicado pela Imprensa local.  
  
São José do Rio Preto, 04 de Março de 2020.
Tiago de Tarso Mazza
Inspetor Fiscal de Posturas Adj.
SEMFAZ/IFP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 07/2020

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribuições 
legais, FAZ SABER, a todos que virem o presente EDITAL, ou 
dele tiverem conhecimento que, fi ca a empresa FERNANDES & 
BRITO CONVENIENCIA LTDA ME, inscrito no cadastro de pessoa 
jurídica sob nº 32.913.424/0001-33, ciente de que FOI LAVRADO 
O AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 22046 EM 
20/01/2020, EM VIRTUDE DE INFRAÇÃO AS POSTURAS MUNI-
CIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da 
publicação deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar nº 
588/2019.
O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será conce-
dido uma redução para recolhimento da multa de 50% (cinquenta 
por cento), para pagamento no prazo de 30 dias, contados a partir 
do 5º dia da publicação do presente EDITAL, conforme previsto no 
caput do artigo 24 da Lei Complementar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá se dirigir 
a Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal da Fazenda 
para que seja emitida a guia de recolhimento do Auto de Infração 
e Imposição de Multa, cujo pagamento poderá ser efetivado nas 
Agências Bancárias conveniadas ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lançado em 
dívida ativa, se não houver a quitação do débito ou apresentação 
de defesa administrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição 
do interessado na Inspetoria Fiscal de Posturas – Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que 
esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
EDITAL que será publicado pela Imprensa local.  

São José do Rio Preto, 04 de Março de 2020.
Tiago de Tarso Mazza
Inspetor Fiscal de Posturas Adj.
SEMFAZ/IFP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 08/2020

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribuições 
legais, FAZ SABER, a todos que virem o presente EDITAL, ou dele 
tiverem conhecimento que, fi ca a empresa GISELE APARECIDA DA 
SILVA, inscrito no cadastro de pessoa física sob nº 288.731.728-81, 
ciente de que FOI LAVRADO O AUTO DE INFRAÇÃO E IMPO-
SIÇÃO DE MULTA Nº 22162 EM 26/01/2020, EM VIRTUDE DE 
INFRAÇÃO AS POSTURAS MUNICIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da publica-
ção deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar nº 588/2019.
O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será conce-
dido uma redução para recolhimento da multa de 50% (cinquenta 
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por cento), para pagamento no prazo de 30 dias, contados a partir 
do 5º dia da publicação do presente EDITAL, conforme previsto no 
caput do artigo 24 da Lei Complementar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá se dirigir 
a Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal da Fazenda 
para que seja emitida a guia de recolhimento do Auto de Infração 
e Imposição de Multa, cujo pagamento poderá ser efetivado nas 
Agências Bancárias conveniadas ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lançado em 
dívida ativa, se não houver a quitação do débito ou apresentação 
de defesa administrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição 
do interessado na Inspetoria Fiscal de Posturas – Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que 
esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
EDITAL que será publicado pela Imprensa local.  
  São José do Rio Preto, 04 de Março de 2020.

Tiago de Tarso Mazza
Inspetor Fiscal de Posturas Adj.
SEMFAZ/IFP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 09/2020

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribui-
ções legais, FAZ SABER, a todos que virem o presente EDITAL, 
ou dele tiverem conhecimento que, fi ca a empresa LAUDENICE 
TRAJANO ME, inscrito no cadastro de pessoa jurídica sob nº 
29.298.623/0001-74, ciente de que FOI LAVRADO O AUTO DE 
INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 21666 EM 10/01/2020, 
EM VIRTUDE DE INFRAÇÃO AS POSTURAS MUNICIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da publica-
ção deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar nº 588/2019.
O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será conce-
dido uma redução para recolhimento da multa de 50% (cinquenta 
por cento), para pagamento no prazo de 30 dias, contados a partir 
do 5º dia da publicação do presente EDITAL, conforme previsto no 
caput do artigo 24 da Lei Complementar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá se dirigir 
a Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal da Fazenda 
para que seja emitida a guia de recolhimento do Auto de Infração 
e Imposição de Multa, cujo pagamento poderá ser efetivado nas 
Agências Bancárias conveniadas ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lançado em 
dívida ativa, se não houver a quitação do débito ou apresentação 
de defesa administrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição 
do interessado na Inspetoria Fiscal de Posturas – Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que 
esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
EDITAL que será publicado pela Imprensa local.  
  
São José do Rio Preto, 04 de Março de 2020.
Tiago de Tarso Mazza
Inspetor Fiscal de Posturas Adj.
SEMFAZ/IFP

Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5713/2020

        Fica notifi cado, Maria Isilda Caceres Castro, compromissário 
do imóvel sito à Rua Ipiranga, nº 2614, quadra 01, parte do lote E 
e lote F, Vila Nossa Senhora Aparecida, que em virtude de ter sido 
enviado a Notifi cação de Embargo nº 5713, datada em 20/02/2020, 
assinada pelo fi scal Rodrigo André Morsillo, tratando de constru-
ção em desacordo com o projeto aprovado (trata-se de demolição 
total), em desacordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 
8.680/02, 8.712/02 e 10537/09, sendo que foi devolvido pela Em-
presa de Correios e Telégrafos o AR JU 85469016 9 BR acusando 
"mudou-se”. 
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada 
e sujeita as penalidades previstas nas citadas leis. Caso a cons-
trução não seja paralisada de imediato e providenciada no prazo 
de 15 (quinze) dias a eliminação da irregularidade que originou o 
presente EMBARGO, será aplicada a multa no valor de R$ 602,40 
(seiscentos e dois reais e quarenta centavos) e medidas judiciais 
cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 04 de março de 2020.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Extrato de Portaria Nº 038/2019-CGCM/SMTTS de 30 de dezem-
bro de 2019

Sindicância Investigativa sobre fatos relatados no documento – 
Interno nº 214/2019 – Ouvidoria/GCM
Resultado: cumprimento do artigo 233, inciso I da Lei Complemen-
tar Municipal nº 05/1990
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E 
SEGURANÇA/CORREGEDORIA

Retifi cação de Extrato de Portaria  n.º 005/2020 - CGM de 10 de 
fevereiro de 2020: 

Onde se lê: [..] nomeando-se os servidores estáveis: José Carlos 
Floriano, Osvaldir Fialho de Brito e João Roberto de Oliveira Lima, 
para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Pro-
cessante. 
Leia-se: [..] nomeando-se os servidores estáveis: José Carlos Flo-
riano, Eziquiel de Andrade e João Roberto de Oliveira Lima, para, 
sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Processante. 
SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/
CORREGEDORIA

 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 
ATA DE REUNIÃO - 02/2020  
COMISSÃO DE SELEÇÃO  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 
Objeto: Seleção de Organização da Sociedade Civil para parceria, em regime de mútua cooperação para a 
consecução de finalidade de interesse público e recíproco, mediante a execução de serviços e 
programas/projetos complementares ou inovadores, por tempo determinado, de política de atendimento aos 
direitos do idoso, conforme previsto no artigo 6º da Resolução 02/2017 do CMDI e que tenha como 
beneficiários idosos, segundo as linhas de ações previstas na Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 
- Estatuto do Idoso e demais legislações. 
Aos vinte e oito (28) dias do mês de fevereiro de 2020, às 08h, na sala de reunião da Casa dos Conselhos, à 
Av Bady Bassitt, 3697, Centro, São José do Rio Preto/SP, reuniram-se os membros da Comissão de Seleção 
para realizarem a seleção das propostas referentes ao Edital de Chamamento Público nº01/2019. Estavam 
presentes: Amena Alcântara Ferraz Cury, Evandro Marcos Tofalo, Lucinea Oliveira Figueiredo, Silvia Regina 
Ribeiro Silveira. A comissão iniciou a avaliação das propostas pontuando os critérios de julgamento conforme 
item 7.9.2 do edital de chamamento público 01/2019-CMDI. Na sequência, foram desclassificadas as 
propostas: 01/2019 Instituto Lar Esperança, 02/2019 Associação e Oficina de Caridade Santa Rita de Cassia e 
05/2019 Associação Evangélica Lar de Betânia, cujas pontuações totais foram inferiores a 12 (doze) pontos, 
segundo item 7.9.4.1 do edital.  
Considerando os limites financeiros estabelecidos e a pontuação do julgamento dos critérios, ficam 
CLASSIFICADAS as seguintes propostas: 
 

Nº do 
envelope OSC PROJETO VALOR 

(R$) 
Pontuação 

MÉDIA Observação 
A B C D E F 

03/2019 
 

Associação 
das Damas 

de 
Caridade 

Dança Senior 9.972,00 20 18 17 19 4 14 15,33 

Aprovado 
parcialmente 

04/2019 
Lar São 

Vicente de 
Paulo 

ClimatizAção 49.550,40 9 8 12 15 14 14 12 
 

A ata será apresentada na reunião ordinária do CMDI, dia 04 de março de 2020 e posteriormente encaminhada 
à Secretaria de Assistência Social para as devidas providências. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião cuja ata será assinada pelos membros presentes da Comissão de Seleção. 

São José do Rio Preto, 28 de fevereiro de 2020. 
Comissão de Seleção Chamamento Público 01/2019. 

 
 

 

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRAL
AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2020

A Prefeitura do Município de Cedral faz saber a todos os interessa-
dos que se encontra aberto o Pregão Presencial n.º 04/2020, que 
tem por objeto o registro de preços de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva nas bombas das estações elevatórias de es-
goto do município de Cedral a serem realizados pela Coordenadoria 
Municipal de Meio Ambiente em diversas áreas do município. O 
recebimento dos envelopes e documentos de credenciamento será 
até as 14h00 do dia 18/03/2020, no Setor de Licitações, na Avenida 
Antonio dos Santos Galante, n.º 429, Centro, Cedral/SP. O Edital de 
inteiro teor está à disposição dos interessados no site www.cedral.
sp.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail: 
licitacao@cedral.sp.gov.br.
Prefeitura Municipal de Cedral, 04 de março de 2020; 89.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa.  

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Portaria n.º 2.946, de 26 de fevereiro de 2020. 

“Autoriza a assinatura digital dos atos da Tesouraria Municipal com 
o uso do certifi cado digital de titularidade do Vice Prefeito, e dá 
outras providências”. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e,

Considerando que com o retorno das atividades do Chefe do Poder 
Executivo, fora necessário atualização dos dados como represen-
tante junto às agências bancárias; bem como que até o presente 
momento a alteração não fora efetivada; 

Considerando ainda a necessidade de realizar os pagamentos con-
forme os prazos administrativos legais; 

RESOLVE:

Art. 1.º - Autorizar a assinatura digital dos atos da Tesouraria Muni-
cipal com o uso do certifi cado digital de titularidade do Vice Prefeito, 
Sr. Irineo Beolchi Junior, até a efetivação da atualização dos dados 
bancários do Prefeito Municipal Sr. Paulo Ricardo Beolchi de Lucas. 

Parágrafo único: O uso do certifi cado digital de titularidade do Vice 
Prefeito será permitido tão somente a pagamentos, sendo para toda 
e qualquer agência bancária. 

Art. 2.º - A autorização disposta no artigo 1.º desta Portaria será 
revogada de forma automática quando da conclusão da atualização 
dos dados bancários do Chefe do Poder Executivo. 

Art. 3.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas às disposições em contrário. 

 Prefeitura Municipal de Cedral, 26 de fevereiro de 2020; 
89.º Ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal 

 Registrada em livro próprio e por afi xação, na mesma data 
e local de costume.

Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária
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EMPRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Edital da Concorrência Pública nº 001/2020

A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os 
interessados que a sessão para entrega e abertura dos envelo-
pes referente à Concorrência Pública nº 001/2020, do tipo “maior 
oferta”, tendo por objeto a concessão de uso, em caráter oneroso, 
de áreas públicas do município de Bady Bassitt para a exploração 
de quiosques e trailers com fi nalidade exclusiva de comércio de 
gêneros alimentícios não industrializados, de consumo imediato, 
tais como lanches, doces, salgados, e congêneres ou jornais, 
livros, revistas e similares foi prorrogada para 08 de abril de 2020 
às 10:00 horas, na Prefeitura Municipal de Bady Bassitt. Edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidas através do 
site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybas-
sitt.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 02 de março 
de 2020. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

Edital da Tomada de Preços nº 001/2020

A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os interes-
sados que se encontra aberta a Tomada de Preços nº 001/2020, 
referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO 
DE COBERTURA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, 
LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, 1805, JARDIM BANDEI-
RANTES, EM BADY BASSITT - SP. O recebimento e abertura dos 
envelopes ocorrerão no dia 25 de março de 2020 às 10:00 horas, 
na Prefeitura Municipal de Bady Bassitt. Edital completo e maiores 
informações poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.
sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Pre-
feitura Municipal de Bady Bassitt, em 04 de março de 2020. Luiz 
Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

Edital do Pregão Presencial nº 003/2020

A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os inte-
ressados que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 003/2020, 
referente à AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. 
O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 18 de 
março de 2020 às 14:00 horas, na Prefeitura Municipal de Bady 
Bassitt. Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas 
através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitaco-
es@badybassitt.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 
04 de março de 2020. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial 
nº 020/2020, objeto do Processo Licitatório nº 021/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a 
aquisição e instalação de grama sintética para construção de campo de Futebol Society para o Ginásio de Esportes Mauricio Tadini, conforme 
as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 18 de março 
de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 05/03/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial 
da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de 
Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 04/03/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Câmara Municipal de
GUAPIAÇU

  

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO - AVISO DE REABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020

O edital do pregão eletrônico nº 004/2020 - PROCESSO Nº 
791/2020, cujo objeto é  a aquisição de materiais de cabeamento 
metálico, racks e acessórios, destinados à ampliação e manuten-
ção da rede lógica do município de São José do Rio Preto, con-
forme especifi cações técnicas e condições de execução contidas 
neste Edital e seus anexos, foi retifi cado e sua reabertura marcada 
para o dia 24/03/2020. O recebimento das propostas dar-se-á até 
dia 24/03/2020, às 9h30 e abertura a partir das 9h32. O edital na 
íntegra e demais informações encontram-se à disposição dos inte-
ressados no Portal de Compras. São José do Rio Preto/SP, 05 de 
março de 2020. Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007590-
39.2017.8.26.0576. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) representante legal de CINTIA FERREIRA DA
SILVA ARTIGOS ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
03.011.887/0001-01, com sede à Rua Siqueira Campos, 2472, Pq. Industrial, CEP:
15025-055, São José do Rio Preto/SP e CINTIA FERREIRA DA SILVA, brasileira,
divorciada, diretora comercial, inscrita no CPF/MF sob o nº. 169.839.328-89, residente
e domiciliado Avenida Alberto Andalo, nº 3220, Vila Redentora, CEP: 15015-906, São
José do Rio Preto/SP, que contra esta foi proposta uma Ação Monitória por parte de
COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO NOROESTE DO ESTADO DE
SAOPAULO -SICREDI NOROESTE SP, alegando que é credora do requerido na
importância de R$ 36.324,26, devido à inadimplência do contrato representado pela
Cédula de Crédito Bancário B50433687-6, por meio do qual foi disponibilizado em
favor das Requeridas empréstimo no valor de R$ 45.000,00, porém as Requeridas
não mantiveram saldo na conta corrente para quitação das obrigações tornando-se
inadimplente do saldo devedor atual de R$ 36.324,26 (seis mil, oitocentos e setenta
e seis reais e vinte e seis centavos). Encontrando-se as Requeridas em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por edital para que no prazo de 5
(cinco) dias úteis, efetuem o pagamento da quantia especificada na inicial, no valor de
R$ 36.324,26 (seis mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos) e efetue
o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 10% do valor da causa,
sendo que se efetivado o pagamento voluntário dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis
estes serão reduzidos pela metade, ou apresente embargos à execução no prazo de
20 dias, nos termos do artigo 914 e seguintes do CPC. Não sendo impugnada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 19 de fevereiro de 2020.

                   JORNAL “ D. HOJE ”
04 + 05 / 03 / 2020

05/03/2020

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pela presente e na melhor forma de direito, nos termos do artigo 
49, parágrafo 2º, da Lei n. 6.766/79, CONSTRUTORA MACEDO 
TELES LTDA., empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº 46.981.395/0001-51, estabelecida na cidade de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro, n° 3057 – 9ª 
andar, conjunto 905, centro, CEP 15015-110, NOTIFICA o Sr. JEAN 
CARLOS DA SILVA BISCHIGLIARI, brasileiro, solteiro, encanador/
eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 43.401.059/
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 354.928.398-96, para que, 
querendo, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a partir da 
efetivação da presente notifi cação, purgue a mora, no valor de R$ 
4.737,27, mais as custas cartorárias e demais despesas decorren-
tes da presente notifi cação, conforme prevê a cláusula quinta, do 
instrumento particular de compromisso de venda e compra do lote 
31 da quadra 15, do Loteamento denominado Parque Residencial 
J. Macedo, na cidade de São José do Rio Preto – SP, conforme 
contrato fi rmado na data de 18/06/2011. Caso V. Sa. não purgue a 
mora no prazo acima fi xado o referido contrato fi rmado será con-
siderado automaticamente rescindido e cancelado seu registro no 
Cartório de Registro de Imóveis competente, nos exatos termos do 
disposto no artigo 32, da Lei nº 6.766/79 e cláusula quinta, alínea 
d) do referido contrato.               
    

 

E D I T A L  DE  C O N V O C A Ç Ã O 
 
 
O Presidente do Conselho de Curadores e o Presidente da Diretoria Executiva 
da Fundação Ecológica Nacional (FEN), nos termos de seu Estatuto, vem 
CONVOCAR os membros de sua Diretoria Executiva, de seu Conselho de 
Curadores e de seu Conselho Fiscal para Assembleia Geral Extraordinária 
Conjunta a ser realizada no dia 08 de março de 2020, às 19:00 horas, na 
cidade de São José do Rio Preto/SP, na Rua Santo Andre, 534, Jardim 
Europa, convocação mediante fixação deste Edital na sede da FEN e 
publicação em jornal, referente à seguinte ORDEM DO DIA: 
1- Alteração de membros da FEN; 
2- Aprovação de alterações estatutárias; 
3- Outros assuntos de interesse da extinção da FDGR. 
 

São José do Rio Preto/SP, 03 de março de 2020. 
 

 
 

Ovasco Roma Altimari Resende                         Ulisses Ramalho de Almeida 
Presidente Diretoria Executiva                    Presidente Conselho de Curadores 
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EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

RAFAEL PERES CUNHA e GRAZIELE BARBAROTTI. Ele, de 
nacionalidade brasileira, contador, solteiro, nascido em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 29 de setembro de 1984, fi lho de RUY MAT-
TOS CUNHA JUNIOR e de MARIA DA GRAÇA PERES MATTOS 
CUNHA. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 03 de outu-
bro de 1983, fi lha de CARLOS JOSÉ BARBAROTTI e de DIVANE-
TE MOREIRA BARBAROTTI. 

GUILHERME REIS SCHIAVETTO e CAROLINA GARCIA HENRI-
QUES TORQUATO. Ele, de nacionalidade brasileira, tecnologo em 
agronegócios, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 29 de outubro de 1990, fi lho de JOSÉ HENRIQUE SCHIAVET-
TO e de MARIA TERESA DOS REIS SCHIAVETTO. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, bacharel em direito, solteira, nascida em Campo 
Grande, MS, no dia 08 de abril de 1992, fi lha de IVAN BARBOSA 
TORQUATO e de SUZELE ADRIANA HENRIQUES.

RODRIGO COSTA DE OLIVEIRA e CARLA VIVACQUA DE 
MENDONÇA LIMA. Ele, de nacionalidade brasileira, perito judicial, 
divorciado, nascido em Duque de Caxias, RJ, no dia 14 de feve-
reiro de 1981, fi lho de LUIZ CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA e de 
IRACEMA COSTA DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
perita judicial, divorciada, nascida em Petrópolis, RJ, no dia 08 de 
novembro de 1977, fi lha de CARLOS AUGUSTO DE MENDONÇA 
LIMA e de CARMEN VIVACQUA MENDES VIANNA. 

GUILHERME FERREIRA DE PAULA e LUANA REBECA TORRE. 
Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de outubro de 1997, fi lho de 
LUIS FERNANDES DE PAULA e de MARILI CARLA FERREIRA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, atendente, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 01 de setembro de 1996, fi lha de 
WALTER TORRE JUNIOR e de SARA MARIA DE SOUZA PINTO. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 04 de Março de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial 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 pretenden-
tes:

1. EVERTON CARLOS OLER e SABRINA DE OLIVEIRA 
SILVA, sendo ELE residente no 1º subdistrito desta cidade, fi lho de 
JOSE CARLOS OLER e de VANILDE ESPIRITO SANTO OLER e 
ELA fi lha de ANANINAS GOMES DA SILVA e de HILDA DE OLIVEI-
RA SILVA;

2. JUNIOR LOURENÇO DAS CHAGAS e RAQUEL SAL-
GUEIRO DA SILVA, sendo ELE fi lho de JOSE LOURENÇO DAS 
CHAGAS e de MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS e ELA fi lha 
de ANTONIO ROSA DA SILVA e de MARIA RAIMUNDA SALGUEI-
RO DA SILVA;

3. HONORATO CARVALHO DA SILVA FILHO e MARIA 
JOSE SILVA SANTOS, sendo ELE fi lho de HONORATO CARVA-
LHO DA SILVA e de ANGELINA CARDOSO DA SILVA e ELA fi lha 
de JOSE AMARO DOS SANTOS e de MARIA DO CARMO SILVA 
SANTOS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Pau-
lo, 2200 – Tel: 3202-9090). 04/03/2020.


