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Rio Preto se destaca no Estado
e abocanha 1º lugar pelo 2º ano

Cláudio LAHOS
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Isabela MARTINS

DIG esclarece autoria de 
homicídio no Lealdade

Em pouco mais de 24 horas, os policiais da 
DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Rio 
Preto esclareceram a autoria do homicídio de 
Samuel César do Nascimento. A vítima foi en-
contrada morta, por estrangulamento, na casa 
onde morava, no Lealdade, na madrugada de 
anteontem. Um menor está apreendido.Pág. A5

GESTÃO AMBIENTAL

A cidade foi a campeã no ranking geral do Programa Município VerdeAzul (PMVA) totalizando 97,00 pontos, seguida de Bragança Paulista, 
com 94,74, e Novo Horizonte, com 94,23. A cerimônia de entrega foi aberta, ontem, pelo governador João Doria, no Palácio dos Bandeirantes.                                            
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Onze contra a fúria da natureza

Clínica-escola 
de odontologia 

faz triagem 
gratuita 
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Operação Princípio 
Ativo combate 
falsificação de 

agrotóxicos 
Foram cumpridos, ontem, 

160 mandados de busca e 35 
mandados de prisão preventiva, 
em Rio Preto e mais nove cida-
des paulistas, além de municí-
pios de outros três estados. 
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Acusados de 
matar mecânico 
em Tanabi estão 
presos no CDP
A dupla suspeita de matar 

o mecânico Cleber Aparecido 
Chagas, de 38 anos, foi presa 
na terça-feira, após se apresen-
tar à Polícia Civil na presença 
de advogado. 
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Saúde monitora nova 
suspeita de Covid-19
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Nova diretoria da Acirp 
será eleita no dia 27
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Cláudio LAHOS
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O que é o DuoStim?

Divulgação

mesmo ciclo menstrual. O pri-
meiro ocorre no começo do ciclo 
menstrual, como acontece em FIV 
clássicas. O segundo momento, é 
de 3 a 5 dias depois da coleta de 
óvulo, na fase lútea do mesmo 
ciclo.

Ao permitir uma segunda esti-
mulação ovariana dentro do mes-
mo ciclo da paciente, o DuoStim 
gera uma quantidade maior de 
ovócitos captados do que se fosse 
realizada apenas uma indução, 
como ocorre em respondedoras 
normais. 

Quando se aumenta a quan-
tidade de óvulos coletados, au-
mentam também as chances 
de sucesso do tratamento de 
fertilização in vitro, visto que o 
número de óvulos captados é 
diretamente relacionado à quan-
tidade de embriões resultantes. 
Quanto mais embriões de boa 
qualidade resultar da FIV, maiores 
são as chances de implantação e, 
consequentemente, de gravidez.

Além disso, o acúmulo de 
óvulos ocorre em um espaço de 
tempo menor, o que pode ser 
primordial para pacientes com 
má-resposta, em que o número 
de óvulos pode diminuir de ma-
neira significativa em questão de 
meses.

Os testes de reserva ovariana 
(contagem de folículos antrais, 
hormônio anti- mulleriano, dosa-
gem de FSH e estradiol basais) 
podem estimar o número de 
óvulos que determinada mulher 

conseguirá resgatar após a reali-
zação do estímulo ovariano. 

Apesar de não existir um con-
senso em relação ao diagnóstico 
de má-respondedora, a maioria 
dos especialistas em reprodução 
humana considera uma paciente 
como má respondedora quando 
ela apresenta menos do que qua-
tro óvulos maduros no momento 
da captação.

Uma das vantagens do pro-
tocolo DuoStim é aproveitar um 
único ciclo menstrual para realizar 
dois recrutamentos em fases dife-
rentes do ciclo, sendo o primeiro 
na fase folicular (início no 2º dia 
do ciclo menstrual) e o segundo 
na fase lútea (início entre o 3º – 
5º dia após a primeira aspiração 
folicular), dessa forma a paciente 
consegue um número maior de 
óvulos maduros em um curto 
período de tempo, ou seja, não 
precisam aguardar um novo ciclo 
menstrual para iniciar um novo 
protocolo de estímulo ovariano, 
se este for indicado por um es-
pecialista.

Em contrapartida, as des-

    O Duostim ou Duplo Estímulo é um protocolo 
que consiste na realização do estímulo ovariano 

em dois momentos, dentro do mesmo ciclo 
menstrual. O primeiro ocorre no começo do ciclo 

menstrual, como acontece em FIV clássicas

“
”

Divulgação

 ARTIGO

Denise ARANTES*

Trabalhadores de cruzeiros marítimos e a legislação 
aplicável a partir da ratificação da Convenção nº 186/CLT
O Senado Federal aprovou 

no ano passado, no último dia 
17 de dezembro, o Projeto de 
Decreto Legislativo (PDL), que 
ratifica a Convenção nº 186 da 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), norma interna-
cional que estabelece direitos 
trabalhistas aos trabalhadores 
marítimos. Após a ratificação 
da convenção pelo Congresso 
Nacional, a norma ainda precisa 
ser sancionada pelo Presidente 
da República, mediante Decreto 
Presidencial, com indicação da 
data de início da sua vigência 
em território nacional.

Em meio a dúvidas sobre a 
atual situação legal dos traba-
lhadores marítimos brasileiros e 
ao esforço das grandes empre-
sas do setor de cruzeiros maríti-
mos, que insistem na aplicação 
de normas que tragam consigo 
menos direitos trabalhistas, é 
certo que a incidência da norma 
mais favorável ao trabalhador é 
assegurada pela Constituição 
Federal, pela legislação brasilei-
ra e pela Constituição da própria 
Organização Internacional do 

Trabalho.
A indagação que se faz com 

a ratificação da Convenção da 
OIT pelo Brasil é se a inserção da 
referida norma no ordenamento 
jurídico brasileiro apresentará 
algum impacto nos direitos 
dos trabalhadores marítimos, 
especialmente em relação aos 
tripulantes contratados no Brasil 
para trabalharem em navios de 
cruzeiros de bandeira estran-
geira.

Para responder essa ques-
tão, é importante examinarmos 
o cenário atual desses trabalha-
dores. Sabemos que o processo 
de recrutamento e seleção 
ocorre no Brasil, por meio de 
agências recrutadoras nacionais, 
que buscam trabalhadores para 
exercerem, principalmente, 
trabalhos de hotelaria, limpe-
za, cozinha e atendimento em 
restaurantes e bares dos navios 
de cruzeiros. As agências pres-
tam serviços para as empresas 
internacionais de cruzeiros, que 
geralmente possuem filiais no 
Brasil. Em seguida, os selecio-
nados e aprovados por essas 
agências são treinados no Brasil 
e é aqui o local onde são estabe-
lecidas as condições do trabalho 

que será realizado dentro da 
embarcação. Após o treinamen-
to, os trabalhadores embarcam 
e navegam por meses nesses 
navios de bandeira estrangeira, 
exercendo as atividades para as 
quais foram contratados.

Conforme a lei brasileira nº 
7.064/82, artigo 3º, II, deve ser 
aplicada a legislação trabalhista 
brasileira a tais trabalhadores 
que, embora tenham sido con-
tratados em território brasileiro, 
laboram em navios de bandeira 
estrangeira que navegam em 
alto mar. O texto determina 
expressamente “a aplicação da 
legislação brasileira de proteção 
ao trabalho, naquilo que não 
for incompatível com o disposto 
nesta Lei, quando mais favorável 
do que a legislação territorial, 
no conjunto de normas e em 
relação a cada matéria”.

É desse modo que atual-
mente sete das oito Turmas do 
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), consolidando um enten-
dimento majoritário, rechaçam 
a aplicação da “Lei do Pavilhão” 
ou “Lei da Bandeira do Navio”, 
lei internacional ratificada pelo 
Brasil em 1929, que determi-
na que seja aplicada sobre os 

trabalhadores a lei do local da 
matrícula da embarcação. A Jus-
tiça brasileira tem determinado a 
aplicação do princípio da norma 
mais favorável.

O ponto fundamental para 
entender a discussão se trata do 
fato de que os direitos previstos 
na Convenção da OIT, que está 
na iminência de ser ratificada 
pelo Brasil, são inferiores aos di-
reitos previstos na lei brasileira. A 
norma internacional estabelece 
patamares mínimos de proteção 
ao trabalhador do mar, que são 
inferiores à Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) e à Cons-
tituição da República. No que se 
refere, por exemplo, ao registro 
da relação de emprego, a lei bra-
sileira prevê o reconhecimento 
de vínculo desses trabalhadores 
com as empresas de navios de 
cruzeiros, com a determinação 
de anotação na carteira de tra-
balho, além do recolhimento de 
contribuições previdenciárias. 
Por sua vez, a Convenção da OIT 
apenas recomenda a elaboração 
de um contrato de trabalho que 
contenha informações sobre 
as condições acordadas entre 
as partes, inexistindo previsão 
de reconhecimento de vínculo 

de emprego, de pagamento 
das verbas trabalhistas e de 
contribuições previdenciárias. 
Empresas de cruzeiros maríti-
mos defendem a aplicação das 
normas da convenção.

Já em relação ao FGTS, a 
legislação brasileira estabelece 
o depósito de FGTS mensal 
no percentual de 8%, direito 
não previsto na convenção. O 
mesmo ocorre em relação ao 
pagamento de 1/3 sobre as 
férias, direito não previsto pela 
norma internacional. No caso da 
jornada de trabalho, a Constitui-
ção brasileira e a CLT limitam a 
jornada a 8 horas diárias e 44 
horas semanais, até o limite de 
duas horas extras por dia. Já 
a convenção estabelece que a 
jornada é limitada a 14 horas por 
cada período de 24 horas, até o 
limite de 72 horas por semana, 
elastecimento não permitido 
pela nossa Constituição. Outro 
exemplo se trata do percentual 
de horas extras, sob o qual a lei 
nacional determina que deve-
rão ser pagas com o adicional 
de 50%, ao passo em que a 
Convenção da OIT estabelece 
o pagamento do adicional de 
somente 25% para o labor ex-

traordinário. O adicional noturno 
e o aviso prévio não inferior a 
30 dias, direitos previstos na 
legislação trabalhista brasileira, 
também não são assegurados 
pela norma internacional.

Além do que é determinado 
pela lei nº 7.064/82 e o que 
vem sendo entendido pelo Poder 
Judiciário, o próprio parágrafo 
8º do Artigo 19 da Constituição 
da Organização Internacional 
do Trabalho determina que, 
de modo algum, a adoção de 
qualquer Convenção da OIT 
por país membro poderá afetar 
lei daquele país que assegure 
condições de trabalho mais 
favoráveis. Assim, a ratificação 
da Convenção não afastará, 
de modo algum, a aplicação 
da lei trabalhista brasileira aos 
trabalhadores contratados no 
Brasil para trabalharem em 
cruzeiros marítimos de bandeira 
estrangeira.

*É advogada especialista 
em Direito do Trabalho, sócia 
do escritório Mauro Menezes 
& Advogados, com atuação 
no âmbito do TST em causas 
de trabalhadores de cruzeiros 
marítimos.

vantagens do DuoStim estão: 
no custo das medicações, na 
disponibilidade de tempo que a 
paciente precisa para realizar todo 
acompanhamento de forma cor-
reta e na ansiedade do casal por 
não conseguir realizar a transfe-
rência embrionária no mesmo ci-
clo da indução, sendo importante 
nesse momento a orientação do 
médico referente ao custo versus 
benefícios do protocolo.

Apesar de o protocolo de in-
dução ovariana de Duplo Estímulo 
apresentar diversos benefícios, 
como não precisar submeter 
a paciente com baixa reserva 
ovariana a um novo protocolo de 
estímulo no ciclo seguinte, ape-
nas o médico que atua na área 
de reprodução humana poderá 
avaliar para qual caso a técnica é 
recomendada. 

Por Luiz Fernando Gonçal-
ves Borges - médico ginecolo-
gista e obstetra, pós-gradua-
do em Reprodução Humana.

DuoStim é um dos protoco-
los de tratamento atualmente 
utilizado na reprodução assisti-
da. O DuoStim (Double Stimula-
tion) tem como objetivo realizar 
duas aspirações foliculares para 
captar uma quantidade maior de 
óvulos maduros no mesmo ciclo 
menstrual.

O estímulo ovariano tradicio-
nal tem início logo que a mulher 
menstrua. Alguns pesquisadores 
idealizaram a realização do es-
tímulo ovariano em diferentes 
fases do ciclo menstrual, tal 
como iniciar o estímulo ovariano 
após a ovulação (na metade do 
ciclo menstrual). 

Essa estratégia foi inicial-
mente descrita nos tratamentos 
de preservação de fertilidade 
para pacientes oncológicas, pois 
essas mulheres não poderiam 
esperar o início do fluxo mens-
trual para iniciar o estímulo ova-
riano, pois isso poderia atrasar o 
início do tratamento oncológico 
e reduzir as chances de sucesso 
do tratamento oncológico.

O Duostim ou Duplo Estímulo 
é um protocolo que consiste na 
realização do estímulo ovariano 
em dois momentos, dentro do 
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Maquinário
Como a Companhia de Desenvolvimento Agrícola de 

São Paulo (Codasp) foi extinta pelo governador João Doria 
(PSDB), o vereador Zé da Academia (DEM) reivindica, 
por meio de estudo do Estado, a possiblidade de doar 
parte do maquinário para a Prefeitura de Rio Preto. São 
retroescavadeira, pá-carregadeira, patrol motoniveladora, 
entre outros tratores que eram utilizados na zona rural 
pela extinta empresa.

Fictícias
Dirigentes partidários 

precisam ficar atentos antes 
de lançarem candidaturas 
femininas fictícias. A Jus-
tiça Eleitoral promete rigor 
na fiscalização, portanto, 
mandatos poderão ser cas-
sados, se ficar constatado 
algum tipo de irregularida-
de nas próximas eleições. 
Em Sombrio, Estado de 
Santa Catarina, por exem-
plo, foram cassados cinco 
vereadores, por fraude em 
candidaturas de mulheres, 
nas eleições de 2016.

Corre risco
O ex-prefeito Valdomiro, 

portanto, se encontra em 
uma encruzilhada: se dispu-
tar o processo eleitoral e so-
frer derrota nas urnas, seria 
um risco de afundar ainda 
mais a sua carreira política 
para futuras disputas eleito-
rais; se não concorrer, é ruim 

porque também é uma 
forma de cair no os-

tracismo político. 
Aliás, o ex-prefeito 
já sofreu derro-
ta nas eleições 
para deputado 
em 2018.

Esvazia
Forte indicativo de que 

Valdomiro estará fora do 
processo eleitoral é a sa-
ída de pré-candidatos a 
vereador do seu partido. 
O vereador Celso Peixão 
já anunciou que pretende 
sair do PSB, e Marinho das 
Bombas anunciou que não 
pretende disputar a reelei-
ção.  Helena Marangoni, 
ex-secretária de Assistên-
cia Social e suplente de 
vereadora pelo PSB em 
Rio Preto, concorrerá como 
vice-prefeita, em Bálsamo.

Rio Preto é bicampeã em 
gestão ambiental do Estado 
São José do Rio Preto ven-

ce pela segunda vez consecu-
tiva como a cidade com melhor 
gestão ambiental do Estado 
de São Paulo. A cerimônia de 
entrega, nesta quinta-feira, foi 
aberta pelo governador João 
Doria, no Palácio dos Ban-
deirantes. O prefeito Edinho 
Araújo esteve acompanhado 
pela primeira-dama, Maria 
Elza Araújo, pela secretária 
Municipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo, Kátia Penteado, 
o superintendente do Serviço 
Municipal Autônomo de Água 
e Esgoto (SeMAE), Nicanor 
Batista Júnior, que recebeu, 
além do certificado, o troféu 
pelo primeiro lugar.  

“É com muita alegria que 
recebemos o troféu de primeiro 
lugar do município VerdeAzul 
do Estado de São Paulo. Bi-
campeão São José do Rio 
Preto pela consciência, pelo 
desenvolvimento sustentável. 
Fica o meu agradecimento a 
todos os secretários, especial-
mente, a Kátia do Meio Am-
biente e ao Nicanor, superin-
tendente do SeMAE, por esta 
consciência coletiva, esta inte-
gração de todos os secretários 
para que São José do Rio Preto 
continue sendo um exemplo de 
desenvolvimento sustentável”, 
discursou Edinho.

Rio Preto foi a campeã no 
ranking geral, do Programa 
Município VerdeAzul (PMVA), 
da Secretaria Estadual de In-
fraestrutura e Meio Ambiente, 
competindo com outros 612 
municípios, totalizando 97 
pontos seguida de Bragança 
Paulista com 94,74 e Novo 
Horizonte com 94,23. O PMVA 
tem o propósito de incentivar, 
apoiar e medir de maneira des-
centralizada a agenda ambien-
tal dos municípios paulistas.

“Ser bicampeão é maravi-
lhoso, mas ao mesmo tempo 
dobra a nossa responsabilida-
de com a questão da susten-
tabilidade no nosso município. 
Esse é um prêmio de todos, é 
um prêmio da sociedade de 
São José do Rio Preto, é um 
prêmio da gestão pública, é 
um prêmio do município. En-
tão estamos em primeiro lugar 

com 97 pontos e buscando 
melhorar cada vez mais não 
só o que aparece nas direti-
vas, mas todas as demandas 
que Rio Preto precisa para ser 
uma cidade mais sustentável”, 
disse a secretária de Meio 
Ambiente de Rio Preto, Kátia 
Penteado.

Ao todo, 92 cidades rece-
beram Certificação por notas 
também acima de 80 pontos 
e 62 foram qualificadas ao 
obterem notas entre 60 e 79,9 
no ranking geral até 100. A 
premiação é referente ao ciclo 
2019. Rio Preto foi campeã 
também na edição 2018, 
quando fez 96,0 pontos.

Sobre o destaque do mu-

Mariane DIAS
redacao@dhoje.com.br

nicípio o superintendente do 
Semae de Rio Preto, Nicanor 
Batista, ponderou sobre o 
trabalho desenvolvido pela 
empresa. 

“O SeMAE tem contribuído 
ao longo dos últimos anos 
nesta empreitada, contribuin-
do no tratamento do esgoto, 
contribuindo na qualidade da 
água, na preservação ambien-
tal, cuidando do nosso cartão 
postal que é a nossa repre-
sa, cuidando das nascentes, 
cuidando da recuperação da 
mata ciliar ao longo de toda 
a bacia do rio Preto que é o 
grande contribuinte para o 
nosso abastecimento da nossa 
cidade”.      

VERDEAZUL

Cidade foi eleita, pelo segundo ano consecutivo, a melhor do Estado em gestão ambiental

Divulgação

Participantes
Atualmente, participam do 

PMVA 613 municípios que co-
locam em prática 85 tarefas, 
divididas em dez diretrizes da 
agenda ambiental local, coor-
denada por um interlocutor, e 
que abrange temas estraté-
gicos: Município Sustentável, 
Estrutura e Educação Ambien-
tal, Conselho Ambiental, Biodi-
versidade, Gestão das Águas, 
Qualidade do Ar, Uso do Solo, 
Arborização Urbana, Esgoto 
Tratado e Resíduos Sólidos. 

Para incentivar a prática 
destas atividades, o Programa 
atribui notas de zero a 100 ao 
resultado das ações realizadas 
no município durante um ano.

Cláudio LAHOS

Mulheres
A Câmara promove sessão solene, 

nesta sexta-feira, para homenagear o sexo 
feminino no Dia Internacional da Mulher, 
comemorado no dia 8 de março. A vereado-
ra Karina Caroline (Republicanos) informou 
que serão condecoradas 16 mulheres. Elas 
vão receber homenagens das vereadoras 
Karina Caroline, Márcias Caldas (PPS) e 
de Cláudia Giuli (PMB), representantes 
femininas na Câmara.  

COMÉRCIO

DIA 27

O deputado Luiz Carlos 
Motta (PL-SP) assume a pre-
sidência da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
no Comércio – CNTC, em uma 
cerimônia marcada nesta quin-
ta-feira, dia 5, em Brasília.

Presidindo a Federação 
dos Comerciários do Estado 
de São Paulo, Fecomerciários, 
Motta assume o comando da 
CNTC com a responsabilidade 
de lutar pela manutenção dos 
direitos dos trabalhadores do 
comércio e do setor de ser-
viços. 

Primeiro comerciário paulis-
ta a ser eleito deputado fede-
ral, Motta enfrentará o desafio 
de combater os retrocessos 
trabalhistas e previdenciários e 
assegurar os direitos da classe. 
Outra meta será promover o 
fortalecimento da unidade da 
categoria, contribuindo para 
ampliar o diálogo com o Con-
gresso Nacional e buscar me-
didas que visam à defesa dos 
direitos e dos interesses dos 
comerciários e trabalhadores 
do setor de serviços.

CNTC

Com mais de 12 milhões de 
trabalhadores do setor de Co-
mércio e Serviços que atuam 
no Brasil e 23 federações filia-
das, a CNTC sempre teve uma 
participação efetiva em defesa 
da categoria. Ao longo de sua 
trajetória, a entidade obteve 
muitas conquistas sindicais e 
trabalhistas, e lutou pela re-
gulamentação da profissão de 
comerciário. Após uma década 
de luta, finalmente a profissão 
de comerciário foi regulamen-
tada em março de 2013.

Deputado Luiz 
Carlos Motta 

assume a 
presidência

 da CNTC
Da REDAÇÃO

No próximo dia 27 de mar-
ço de 2020, das 8h às 18h, 
a Associação Comercial e 
Empresarial de São José do 
Rio Preto (Acirp) será palco 
das Eleições para o biênio 
2020-2022. Seguindo rigoro-
samente o Estatuto Social da 
Acirp, os associados tiveram 
oportunidade para inscrever 
sua chapa completa no período 
de 5 de fevereiro a 5 de março 
de 2020.

Tal como aconteceu nas 
últimas eleições, a entidade 
recebeu a inscrição de uma 
única chapa.

Intitulada ‘Acirp Geração 
100’, a chapa é composta 
pelos empresários Kelvin Kai-
ser (presidente), Gilberto Perez 
Mariano (1º Vice-presidente), 
Osvaldo Luís do Nascimento 
(2º Vice-presidente), Daniela 
Brandi Fontes (Secretária Ge-
ral) e Janaína Vanisia Franco 
(Tesoureira Geral). 

O empresário Kelvin Kaiser 
foi o candidato indicado pelo 
atual presidente da entidade, 
Paulo Sader. 

A decisão foi anunciada 
após reunião de Paulo com ex-
-presidentes da Acirp, ocorrida 
na tarde de 3 de fevereiro, na 
sede da associação.

“Este é um movimento de 
união consensual, programáti-
ca e cooperativa em benefício 
do associado”, afirmou Paulo 
Sader, na ocasião.

As eleições ocorrerão na 
Acirp do Centro (8h às 18h) e 
na Distrital Norte (8h às 17h). 
Podem votar empresários as-
sociados com mais de seis me-
ses de filiação e que estejam 
em dia suas obrigações sociais 
perante a entidade. 

Acirp tem chapa 
única para eleição 

biênio 2020-22
Da REDAÇÃO

Esperança
O STF decidiu manter a distribuição de vagas rema-

nescentes entre todos os partidos que lançarem chapas 
para vereador em outubro. A modificação permite que 
partido, que não atingir o quociente eleitoral e que tenha 
representantes na disputa, poderá ter direito a cadeira, 
desde que houver vagas após concluir o número de 
eleitos, por meio de sobra, dos partidos que atingirem 
o quociente.  

Brincadeira
Marco Rillo (PT) diz que as pessoas deveriam pensar 

melhor antes de apoiar o presidente Bolsonaro na ma-
nifestação programada para acontecer em breve. Por 
causa da baboseira disparada diariamente pelo chefe 
da Nação, Rillo frisa que a Presidência da República até 
parece ser uma brincadeira para Bolsonaro. “Isso é muito 
mais grave que se pode imaginar, correndo o risco de 
levar o país ao abismo”.  

Esgoto
O promotor Carlos Gil-

berto Roman instaurou in-
quérito civil para investigar 
vazamento de esgoto na 
avenida Philadelpho Gouveia 
Neto, próximo ao viaduto 
Jordão Reis, com base em 
denúncia de Marco Rillo 
(PT). O vereador informou 
que pediu ao Semae para 
fazer os reparos na rede, no 
entanto, o conserto ainda 
não foi executado. “Quando 
chove forte as fezes ficam na 
rua, causando fedentina”, 
diz Rillo.  

Balão de ensaio
Fábio Marcondes (PL) declarou para 

uma emissora de televisão que pretende 
disputar as eleições para prefeito em ou-
tubro. Ele vem anunciando o desejo de 
concorrer desde o ano passado, porém, 
no meio político comenta-se que pode 
ser estratégia para negociar uma possível 
candidatura a vice-prefeito. O vereador vai 
se transferir para o DEM, partido do vice-
-governador Rodrigo Garcia.
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A Secretaria de Saú-
de de Rio Preto infor-
mou que as amostras 
do homem de 25 anos, 
notificado na última quar-
ta-feira, (4), para corona-
vírus (COVID-19), foram 
analisadas pelo Hospital 
de Base, com resultado 
negativo para COVID-19, 
Influenza e vírus sincicial 
respiratório.

No entanto, de acordo 
com orientação do Esta-
do, a Vigilância Epidemio-
lógica aguarda o resulta-
do do Instituto Adolfo Lutz 
para classificar o caso e 
suspender o isolamento 
domiciliar do paciente.

Nesta quinta-feira (5), 
foi notificada uma nova 
suspeita de COVID-19. 
Trata-se de uma mulher 
de 72 anos, que viajou 
para a Europa (Espanha 
e Portugal). 

Em 1º de março, apre-
sentou sintomas de tos-
se, febre, coriza, conges-
tão nasal, cansaço e do-
res musculares. Retornou 
ao Brasil em 3 março e 
no dia 4 procurou aten-
dimento médico.

O serviço de atendi-
mento coletou amostras 
e encaminhou ao Institu-
to Adolfo Lutz. A paciente 
está em isolamento do-
miciliar.

Saúde descarta coronavírus de homem de 
25 anos, mas investiga caso em idosa

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Amanhã, a Paróquia Santa 
Rita de Cássia de Rio Preto irá 
promover uma noite de quer-
messe. O evento acontece a 
partir das 20h, no Salão de 
Festas da Paróquia, no prolon-
gamento da avenida Murchid 
Homsi.

Haverá também o show de 
prêmios com bingos e sorteios 
de diversos brindes. 

No cardápio, batata frita, 
cachorro-quente, cuscuz, doces, 
espeto de carne, frango assado 
recheado, kafta, lanche de per-
nil, mini pizza, pastel e polenta.

Santa Rita de 
Cássia realiza  

quermesse

Gaeco e Baep cumprem mandados em 
operação contra falsificação de agrotóxico

O Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Organi-
zado (Gaeco), com apoio da 
Polícia Militar e da Corregedoria 
da Polícia Civil, deflagrou nesta 
quinta-feira, 5, a ‘Operação 
Princípio Ativo’, com objetivo 
de desmantelar ao menos três 
organizações criminosas res-
ponsáveis pela falsificação de 
agrotóxicos, prática de crimes 
de lavagem de capitais, delitos 
e corrupção ativa e passiva, e 
também de falsificação ideoló-
gica em documentos público e 
particular na região.

As diligências visam cumprir, 
ao todo, 160 mandados de 
busca e 35 mandados de prisão 
preventiva, que estão sendo 
executados nas cidades de Igara-
pava, Buritizal, Ituverava, Franca, 
Cristais Paulista, Ribeirão Preto, 

Serrana, Rio Preto e Monte 
Aprazível, além de outros locais 
situados nos estados de Minas 
Gerais, Goiás e Mato Grosso.

Aproximadamente 600 po-
liciais militares, bem como de 
dezenas Promotores de Justiça e 
servidores do Ministério Público 
foram mobilizados na ação.

Atráves das investigações, 
o Gaeco descobriu que a orga-
nização possui ao menos nove 
células interligadas, desde a 
chefia da organização, passan-
do núcleos de financiadores, 
falsificadores e corretores, até o 
núcleo envolvendo agentes públi-
cos, sendo esse último composto 
por um policial civil.

Apenas em 2018, em rela-
ção a duas empresas utilizadas 
pelo grupo, foram emitidas 808 
notas fiscais falsas, cujo os va-
lores totais ultrapassam R$ 110 
milhões. Ao longo dos anos, as 

Luciano RAMOS

Ontem, Ministério da Saúde confirmou mais quatro casos de coronavírus, totalizando seis em São Paulo, um no Rio e outro no Espírito Santo

Policiais militares deram apoio para a operação do Gaeco

Divulgação
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Com agendamento, avaliação odontológica será 
feita de forma gratuita em clínica-escola

Quem tem mais de 18 anos 
e necessita receber atendimento 
odontológico terá a oportunidade 
de passar por uma avaliação clíni-
ca gratuita, sem ter que pagar por 
consulta ou enfrentar a demora 
das filas de espera do sistema 
público de saúde.

Os interessados em saber 
como está a saúde bucal deverão 
entrar em contato, com antece-
dência, com o atendimento da 
clínica-escola F1 Cursos pelo 
WhatsApp (17) 98831-6460 e 
se inscrever para participar da 
triagem, agendando o melhor 
horário para passar pela avaliação 
gratuita. 

O processo de seleção para 
o atendimento odontológico será 
das 8h às 18h, no dia 12 de 
março. A clínica escola fica no 
Eldorado, na Região Norte, próxi-
mo ao supermercado Proença, da 
Avenida Fortunato Vetorazzo.

O atendimento às pessoas 
interessadas será feito por uma 
equipe multidisciplinar, formada por 
vários professores com titulação 
de mestrado e doutorado na área. 
Também participarão da triagem, 
dentistas experientes matriculados 
nos cursos de pós-graduação em 
reabilitação oral e estética. Os 
profissionais irão analisar a saúde 
da boca e dos dentes e indicarão 
o tratamento mais adequado às 
necessidades do paciente.

Caso seja identificada lesão na 
mucosa ou nos lábios, o paciente 
será orientado a procurar um 
médico de sua confiança. “Muitas 
pessoas não sabem o quanto é 
importante ter boa saúde bucal. 
Quanto mais cedo é o contato com 
o dentista, mais simples e com 
menor custo será o tratamento”, 
explica Heitor Cosenza, fundador 
da clínica- escola F1 Cursos.

Deixar de cuidar da saúde dos 
dentes pode trazer complicações 
sérias. Além da cárie há outro tipo 

de doença bucal que compromete 
ainda mais a qualidade de vida das 
pessoas. “A doença na gengiva é in-
dolor e quando o indivíduo percebe 
que foi afetado por ela, seus den-
tes já estão moles e condenados. 
O problema desta doença é que 
ela causa a perda óssea e pode 
dificultar muito a instalação de 
implantes”, alerta Cosenza.

Implantes dentários são a única 
solução para pacientes que perde-
ram os dentes. Esta modalidade de 
tratamento é realizada no Brasil há 
cinco anos.  

Assim que terminar a avaliação, 
o paciente será informado sobre o 
diagnóstico e o plano de tratamen-
to dentário. Receberá também o 
orçamento, especificando os tipos 
de procedimentos odontológicos 
de que necessita, o valor cobrado 
pelos materiais e serviços, além 
da forma de pagamento. Uma das 
opções oferecidas é parcelar o 
valor em até 10 vezes no cartão 
ou boleto. 

Da REDAÇÃO

Casa do Empreendedor de 
Olímpia é inaugurada

Ainda em comemoração ao 
aniversário da cidade de Olím-
pia, na tarde desta quinta-feira, 
dia 5, foi inaugurada a Casa do 
Empreendedor. 

O local busca fomentar 
política de desenvolvimento, 
inovação e empreendedorismo, 
segundo o prefeito Fernando 
Cunha. 

A prefeitura centraliza em 
um só lugar serviços disponíveis 
ao empreendedor como na área 
de formalização de empresas, 
apoio às micro e pequenos 
empreendedores formais e 
informais. O espaço abriga o 
posto de atendimento do Se-
brae, Banco do Povo e Procon.

“O Sebrae é a porta de en-

trada do empreendedor. Nele 
nascem os pequenos e micro 
empreendedores do nosso 
município. Aqui eles vem para 
se formalizar, mas não quer 
dizer que os informais não terão 
espaço nesse local democrático 
que nosso prefeito inaugura”, 
discursou o secretário de Agri-
cultura, Comércio e Indústria, 
Tarcísio Cândido de Aguiar.

Ele acrescentou que “a sala 
do empreendedor é a sala do 
pequeno empresário aqui ele 
marca as reuniões, aquele pe-
queno empresário que não tem 
condições de ter um escritório, 
uma sala de reuniões, agora 
ele tem seu espaço aqui na 
Prefeitura”. 

“Mais um evento comemo-
rativo dos 117 anos da nossa 

Isabela MARTINS 

Equipe multidisciplinar será responsável pela triagem gratuita dos pacientes 

Cláudio LAHOS 

Um carro pegou fogo 
na manhã desta quinta-
-feira, dia 5, no entron-
camento das avenidas 
Arthur Nonato e Murchid 
Homsi, em Rio Preto.

O motorista seguia 
pela avenida quando 
percebeu que o carro 
estava com princípio 
de incêndio. O condu-
tor conseguiu se salvar 
minutos antes do auto-
móvel ser tomado pela 
fumaça.

Equipes dos bom-
beiros controlaram o 
incêndio. Ninguém ficou 
ferido.

Carro pega 
fogo em 

avenida de 
Rio Preto

Cláudio LAHOS

NO ELDORADO ANIVERSÁRIO DA CIDADE

A Vigilância 
Epidemiológica 
aguarda o resultado 
do Instituto Adolfo 
Lutz para classificar 
o caso e suspender o 
isolamento domiciliar 
do paciente

organizações criminosas consti-
tuíram  e utilizaram ao menos 51 
pessoas jurídicas.

“Durante as investigações 
apurou-se, as demais, que as 
atividades criminosas inerentes 
à falsificação e contrabando de 
agrotóxicos causam, no cenário 
nacional, somando os impactos 
diretos e indiretos, prejuízos 
na casa de R$ 11 bilhões aos 
setores econômicos, R$ 3,2 
bilhões em PIB, 39,7 mil postos 
de trabalho e R$ 1,4 bilhão em 
salário dos trabalhadores, fora 
o prejuízo direto à indústria de 
defensivos agrícolas de cerca de 
R$ 5,4 bilhões, vindo a impac-
tar, portanto, não só a saúde da 
população, como toda a econo-
mia nacional, já que o setor da 
contratação representa de 10% a 
20% do mercado legal no Brasil”, 
disse o Gaeco em nota enviada 
ao Dhoje.

cidade e a gente vê que houve 
uma coletânea de inaugura-
ções. A gente formalizou a en-
trega desses empreendimentos 
para Olímpia e aqui a gente 
tem a oportunidade de entregar 
oficialmente mais um empre-
endimento”, destacou Cunha.

SERVIÇO
A Casa do Empreendedor 

fica localizada na rua Bernadino 
de Campos, 1440- Centro.

Cláudio LAHOS

Isabela MARTINS



A-5Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
06 de março de 2020POLÍCIA

Um turno de 24 horas. 
Esse vai ser o turno de 
trabalho dos 11 bombei-
ros do 13° Grupamen-
to de Bombeiros de Rio 
Preto que foram prestar 
ajuda na Força-Tarefa 
na Baixada Santista. Os 
bombeiros vão ajudar no 
resgate das vítimas que 
ficaram soterradas, após 
forte chuva no litoral de 
São Paulo. 

Para iniciar o trabalho 
de resgate das vítimas 
soterradas, a equipe de 
Rio Preto saiu por volta 
das 8h da manhã desta 
quinta-feira, 6, com pre-
visão de chegada às 17h. 

Os profissionais do No-
roeste Paulista vão parar 
no Teatro Municipal do 
Guarujá, em um posto 
de comando da grande 
operação que está acon-
tecendo. Eles se apresen-
taram ao comandante da 
emergência que vai desig-
nar qual frente a equipe 
de Rio Preto vai trabalhar. 

De acordo com o co-
mandante responsável 
pelos profissionais de 
Noroeste Paulista, tenen-
te Teixeira, a equipe deve 
ajudar no revezamento 
do turno. 

“Essa equipe está indo 
somar forças, para fazer o 
revezamento de equipes 
que já estão operando”, 
contou o oficial.  

Os profissionais 13° 
Grupamento de Bombei-
ros de Rio Preto se volun-
tariaram para o serviço. 
“O voluntariado está sen-
do usado para o efetivo 
que está indo, dentre os 
homens voluntários, for-
mou-se a primeira equipe 
que está descendo, tem 
muito trabalho a ser fei-
to”, afirmou Teixeira. 

Os bombeiros irão ope-
rar em um turno de 24h, 
hoje, e voltarão ama-
nhã, 7. É previsto que 
uma nova equipe seja 
montada para retornar 
ao local da catástrofe. 
“Provavelmente sim, por-
que a catástrofe lá tem 
uma grande proporção 
mesmo, o pessoal que 
está por lá afirmou que 
é muito trabalho a ser 
feito”, frisou.

 Sobre a Força-Tarefa, 
o tenente afirmou que a 
sensação de poder aju-
dar os outros bombeiros 
que estão na operação é 
muito boa. 

“Se Deus quiser nós 
vamos fazer a diferença 
para o povo caiçara que 
muitas vezes é assolado 
por catástrofes”, finalizou 
o tenente.

Bombeiros de Rio Preto vão enfrentar 
turno de 24 horas no Guarujá

Luciano RAMOS
redacao@dhoje.com.br

Bombeiros rio-pretenses ouviram as últimas instruções antes do embarque para o litoral

Essa equipe 
está indo somar 

forças, para fazer 
o revezamento 

de equipes que já 
estão operando

“

”

Vítima foi encontrada morta dentro da casa onde morava

Claúdio LAHOS

Um dos suspeitos do 
homicídio de Samuel 
César Nascimento, de 35 
anos, foi apreendido pela 
Polícia Civil nesta quinta-
-feira, 5, em Rio Preto. 
Outros dois suspeitos 
estão sendo procurados. 

De acordo com o de-
legado  responsável pelo 
caso, Wander Solgon, o 
menor M.J.S.P., de 17 
anos, assumiu a prática 
do crime e falou que o 
motivo era que a víti-
ma tinha feito ameaças. 
Outros dois suspeitos 
estão sendo procurados, 
um jovem de 18 anos, 
C.B.S.J., e J.C.L.J, de 26 
anos. 

O adolescente está 
apreendido no sistema de 
carceragem da Delegacia 
de Investigações Gerais 
(DIG) e amanhã vai pas-
sar por julgamento para 
decretar qual medida 
será tomada. 

Adolescente 
suspeito de 
homicídio 

por asfixia é 
apreendido 

Luciano RAMOS

Suspeitos de matar mecânico 
em  praça de Tanabi são presos

“Entregamos na 
mão de Deus, 

foi um ato 
de covardia”, 

lamentou irmão 
da vítima

Os dois suspeitos de mata-
rem o mecânico Cleber Apare-
cido Chagas, de 38 anos, foram 
presos na terça-feira, 3, após se 
apresentaram à Polícia Civil na 
presença do seu advogado. O 
crime aconteceu na sexta-feira, 
28, em Tanabi. 

De acordo com a Polícia 
Civil, testemunhas do crime 
prestaram depoimento no sába-
do, 29. No domingo o delegado 
titular que investiga o caso por 
Tanabi, João Otávio Spaca, for-
malizou a prisão preventiva dos 
dois suspeitos. 

Ainda segundo a Polícia 
Civil, na segunda-feira, 2, o 
advogado dos acusados ligou 
para a delegacia para confirmar 
que a dupla se apresentaria na 

delegacia.
De acordo com o delegado 

Spaca, eles cumpriram manda-
do de busca na casa dos sus-
peitos, para encontrar a arma 
do crime, mas até o momento 
nenhum objeto foi encontrado. 
Ele também confirmou que a 
dupla vai permanecer presa. 
“Eles vão continuar presos lá 
enquanto não houver nova or-
dem do juiz”, declarou.

Os suspeitos foram interro-

gados, indiciados e encaminha-
dos para o Centro de Detenção 
Provisória (CDP) de Rio Preto.

O DHoje entrou em contato 
com o pedreiro Cristiano Apare-
cido de Jesus Chagas, irmão do 
mecânico que foi assassinado. 
Ele contou que a morte do irmão 
está sendo uma perda muito 
grande para a família. “Entre-
gamos na mão de Deus, foi um 
ato de covardia”, lamentou o 
pedreiro.

Ainda segundo Cristiano, ele 
afirmou ter ouvido relatos de 
pessoas próximas que o irmão 
já vinha recebendo ameaças 
dos suspeitos. “Já estavam 
ameaçando meu irmão, foram 
até Bálsamo para encontrar ele. 
Meu irmão era trabalhador, não 
tinha boca pra nada”, concluiu 
Cristiano.

Luciano RAMOS

Divulgação

Hackers escravizam celular

Dise de Votuporanga faz dois 
flagrantes e prende três por tráfico
Daniele JAMMAL

Três pessoas foram presas 
por tráfico de drogas, em 
Nhandeara, nesta quarta-feira, 
em duas ocorrências distintas.

Na primeira delas, policiais 
da Dise (Delegacia de Investi-
gações Sobre Entorpecentes) 
de Votuporanga surpreende-
ram, na CDHU, E.R.D., 41, 
conhecido como ‘Chorinho’, 
com 17 pedras de crack pron-
tas para a venda e uma pedra 
maior, que pesou em torno 
de dez gramas e daria para 
preparar 50 porções. Foram 
apreendidos também celular e 
dinheiro oriundo da traficância.

Em seguida, os investi-

gadores foram até o bairro 
São Vicente, onde abordaram 
M.C.X. e M.W.A.F., ambos com 
20 anos, que tentaram fugir 
ao verem a viatura, mas foram 
detidos.

Com a dupla, foram encon-
tradas 14 porções de cocaína, 
uma porção maior do entorpe-
cente, com cerca de cinco gra-
mas, que renderia 15 porções, 
embalagens e celulares.

Todos os acusados foram 
levados até a sede da Dise, 
onde D. foi autuado por tráfi-
co e X. e F. por associação e 
tráfico de drogas. O trio foi en-
caminhado para uma cadeia da 
região, onde ficou à disposição 
da Justiça.Drogas, objetos e dinheiro apreendidos pela Dise

Divulgação

ESTÃO NO CDP

7º HOMICÍDIO DO ANO Morto no Lealdade 
usava documentos 

de irmão preso
O homem encontrado mor-

to, provavelmente por estrangu-
lamento, na madrugada desta 
quarta-feira, na casa onde 
morava, no bairro Lealdade, 
em Rio Preto, é Samuel César 
Nascimento, 35 anos, e não 
Junior César Nascimento, con-
forme foi divulgado inicialmente 
à imprensa.

A identificação incorreta 
aconteceu porque Samuel 
usava os documentos do irmão, 
Junio, que está preso na peni-
tenciária de Dracena. 

Ao Dhoje, no fim da tarde 
de anteontem, o delegado da 
DIG (Delegacia de Investiga-
ções Gerais), responsável pelo 
caso, Wander Solgon, já havia 
informado que a identidade do 

morto era outra.
O corpo foi levado ao IML 

(Instituto Médico Legal), onde 
passou por autópsia e foi reco-
nhecido por sua madrasta.

Com mais esse crime, subiu 
para sete o número de homi-
cídios na cidade neste ano. 
A Polícia Civil trabalha para 
esclarecer os motivos e autoria 
do assassinato.

Nascimento foi encontrado 
com um cadarço no pescoço. 
A hipótese de latrocínio (roubo 
seguido de morte) está pra-
ticamente descartada pelos 
investigadores.

“A motivação da morte não 
foi para furtar, os objetos estão 
lá. Não teve nada a ver com 
roubo, a intenção era matar”, 
concluiu Solgon.

Daniele JAMMAL

Cláudio LAHOS

CRACK E COCAÍNA Maquinista paga boleto falso 
de financiamento de veículo

Morador no Jardim Los An-
geles, na Região Norte de Rio 
Preto, um maquinista, de 26 
anos, foi vítima de estelionato e 
procurou a polícia para registrar 
boletim de ocorrência na noite 
desta quarta-feira.

De acordo com o registro 
policial, na véspera, ele rece-
beu um boleto supostamente 
do banco Safra, onde tem um 
financiamento de veículo, com 
48 parcelas de R$ 638,76 
cada, pelo aplicativo whatsapp. 

Acreditando que o docu-
mento era verdadeiro, foi até 
uma lotérica, dentro de um su-
permercado na avenida Nossa 
Senhora da Paz, e pagou.

Como o pagamento foi feito 
fora de agência bancária não foi 
possível conferir o beneficiário. 
Posteriormente, o maquinista 
recebeu uma ligação de funcio-
nário da instituição financeira 
cobrando a parcela de número 
22, que estava em atraso.

Ao descobrir que o boleto 
era falso, a vítima foi até a Cen-
tral de Flagrantes. Caso segue 
sendo investigado, sem pistas 
até o momento.

Daniele JAMMAL

Após anunciar na OLX, um 
médico de 78 anos, morador 
em condomínio fechado na 
Região Sul de Rio Preto, teve 
o celular invadido por hackers.

Conforme depoimento da 
vítima à polícia na noite desta 
quarta-feira, na véspera um gol-
pista se passando por funcioná-
rio do site solicitou o código de 
segurança, alegando que era 
para confirmar o anúncio.

Em seguida, o idoso perdeu 
o acesso ao seu celular e seus 
contatos passaram a receber 
pedidos de empréstimo.

O caso, registrado na Cen-
tral de Flagrantes como invasão 
de dispositivo informático, se-
gue sendo investigado. Não há 
pistas até o momento.

Médico tem 
celular invadido 

por hackers

VÍTIMA PASSOU CÓDIGO

Divulgação

Daniele JAMMAL
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CARNAVAL IV
Para isso, a cidade tem predicados de sobra. Não há um só 
capítulo da história de Rio Preto que não se conecte à festa. 
Com essa vocação da cidade para festas de diferentes gostos 
e estilos, nossa cidade é reverenciada em todos os cantos do 
país. O divertimento em Rio Preto tem pertencimento porque 
nas outroras, por estar distante um dia de viagem da Capital foi 
obrigada a estabelecer suas próprios meios de sobrevivência na 
área de festas e eventos. E sua reputação sempre se manteve 
imaculada. Não é preciso imaginar um bloco do tamanho do 
Cordão do Bola Preta que arrasta 700 mil pessoas para o centro 
do Rio, ou o Bloco da Ludi, da cantora Ludimila, que reúne 1 
milhão de pessoas, ou até a Banda de Ipanema ou a Simpatia 
é quase amor, cada uma com 300 mil.

NOVO PRESIDENTE
 DA ACIRP

De acordo com o estatuto 
da entidade, Paulo Sader 
deverá deixar a Presidência 
da Associação Comercial e 
Industrial de Rio Preto após 
duas gestões. E conforme 
anunc iado  aqu i  há  do i s 
meses, o empresário Kelvin 
Kaiser é o nome indicado pela 
situação. Até o momento em 
que fechávamos essa edição, 
não havia outro candidato. 
As inscrições encerraram-se 
ontem e a eleição, dia 27 de 
março, poderá ter candidato 
único.

COMÉDIA 

O comediante  Diogo Almeida 
apresenta hoje, no Teatro 
Paulo Moura,  a comédia 
‘Vida de Professor II’ onde 
ele faz um raio x do cotidiano 
da vida dos professores e 
de quem convive com eles. 
Relata, de maneira inusitada 
e engraçada, as situações 
que envolvem os docentes e 
demais profissionais ligados à 
educação. Tipos de professor, 
tipos de aluno, relacionamento 
amoroso e conjugal, a sala dos 
professores como ambiente de 
interação, os pais dos alunos, 
relação entre os professores a 
coordenação pedagógica, entre 
outros assuntos você encontra 
em Vida de Professor. 

CARNAVAL II

O carnaval carioca que este ano teve 50 dias - a folia foi aberta 
no dia 12 de janeiro, com o desfile do Bloco da Favorita em 
Copacabana e só terminou dia 1º de março, com os últimos 
blocos que se apresentaram no centro da cidade – segundo 
estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo, a festa injetou R$ 2,68 bilhões na economia 
fluminense. E o presidente da Riotur, Marcelo Alves, já declarou, 
feliz com o resultado, que no ano que vem a festa também será 
iniciada com muita antecedência. A indústria hoteleira fez seu 
carnaval particular e se aproximou de 100% de ocupação em 
Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca.

BENEFIT 

Já estão quase esgotados os 
convites para a 26ª edição da 
Festa Portuguesa promovida 
pela Loja Maçônica Estrela 
do Oriente, dia 25 de abril, a 
partir de 20h30, nos salões do 
salão de festas Nelson Silva, do 
Clube Monte Líbano. Animação 
da ótima banda Madre Santo 
e um bacalhau pontuando no 
cardápio entre outras delícias.

ROBERTO CARLOS 

Foi confirmado o show do rei 
Roberto Carlos para o mês 
de abril, em Ribeirão Preto. O 
local e a data ainda não foram 
divulgados. Os ingressos ainda 
não estão disponíveis para 
venda. Info:  Virazóm, através 
do site: www.virazom.com.br.

CASAMENTO
 

A rio-pretense Rosy Verdi já está 
disparando aos seus familiares 
e plus intimes, pelo telefone, 
o convite para o seu quarto 
casamento, marcado para o 
dia 27 de junho. Seu eleito é 
o mineiro de Belo Horizonte, 
Claudio Pelizari e a cerimônia 
com recepção após, será em 
seu elegante apartamento 
na rua Haddock Lobo, em 
São Paulo. Nos últimos dez 
anos, Claudio dirigiu a sua 
empresa criada em 1995, a  
Etiqueta Empresarial  Executive 
Manners Consulting, depois 
foi convidado pela Consultoria 
B r i t â n i c a  L e a d e r S h a p e 
Global criadora do conceito 
de liderança transpessoal, 
com presença em todos os 
continentes. Também com 
três casamentos anteriores, já 
morou no Rio de Janeiro, São 
Paulo, Milão, Londres e Dubai.

ANIVERSÁRIOS

ESSES OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 6, sexta-feira: 
Dia do Cronista Esportivo, Eufly Ângelo Ponchio, Flávia Correia 
Zanirato, Maria Lícia Aguiar Ribeiro, Natália do Valle, Néli Raquel 
Conte, Ricardo Amorim, Waldeluir Dublim Sacchetin, Giovanna 
Lerro, Flora Purim. Nasceu em Caprese Michelângelo, na Itália, 
em 1475, o pintor Michelangelo, que morreu em Roma, em 1564, 
aos 89 anos; nasceu em Aracataca, na Colômbia em 1927, o 
escritor Gabriel García Márquez e morreu em 2014 na cidade do 
México, aos 77 anos; nasceu em Paris, em 1619, o escritor Cyrano 
de Bergerac, que morreu em Sannois, na França, aos 36 anos de 
idade.7,  sábado: Dia do Fuzileiro Naval, Luiza Brunet, Octávio 
Almeida Luz, Danilo Caymmi, Maria Flavia Vetorasso.Nasceu em 
Amersfoort, nos Países Baixos,o pintor  neerlandês Piet Mondrian 
em 1872, que morreu em New York, em 1944, aos 72 anos; 
nasceu em Ciboure, na França, em 1875, o compositor Maurice 
Ravel, que morreu em 1937, em Paris, aos 62 anos; nasceu em 
1908, em Wieliczka, na Polônia, o ator e diretor teatral Zbigniew 
Ziembinski, que morreu no Rio, em 1978, aos 70 anos; nasceu 
em 1943, o violonista maranhense Turíbio Santos. 8, domingo: 
Dia Internacional da Mulher, Dia do Inconformismo, Guilherme 
Fava Homsi nasceu em 1929, em Taubaté (SP), a apresentadora 
e cantora Hebe Camargo, que morreu em São Paulo em 2012, 
aos 83 anos; Liliana Daguer, Luiz Maria Cristina Miceli Hemais, 
Maria Regina Buchala Arroyo, Maria Tereza de Oliveira Ramos, Tom 
Cavalcanti. 9, segunda-feira: Dia da viagem espacial, nasceu 
Yuri Gagarin; nasceu em 1454 em Florença,o navegador Amérigo 
Vespúcio e morreu em Sevilha em 1512, aos 58 anos; nasceu 
em 1923 em Pau, na França, o estilista André Courrèges, que 
morreu em Neuilly-sur Seine, na França, em 2016, aos 93 anos; 
10, terça-feira: Dia do Telefone, Luiz Fernando Colturato, Suzana 
Margareth Ajeje Lobo, João Paulo Goyos, João Luiz Bassan Faria, 
Manuella Munhoz Bemfica. Nasceu  em Engenheiro Schmitt, em 
1932, o cirurgião dentista, vereador, deputado estadual e federal 
e prefeito de Rio Preto Adail Vetorazzo, Marcos Pereira Cêntola, 
Flávia Lerro Pereira dos Santos Aspassy, Chuck Norris, Martha 
Helena Borges Nogueira, Milton Soubhia, Paulo César Pinheiro, 
Renato Zerati, Renato Milani, Luis Flavio Marconi, Denise Daher. 
11, quarta-feira: Marco Pace, Milton Faria de Assis Júnior, Ana 
Matilde Colla da Silva, Dorival Lemes dos Santos, Duílio Vetorazzo, 
João Sanches Fernandes, José Antônio Tadeu Alves Arruda (Tatá), 
José Roberto Meza da Silva, Kleber Sellmann Nazareth Duque, 
Laudemir Antonio Pilotto, Luiz Gonzaga Moreira, Luis Carlos Feres 
Bucater, Márcia Cristina Viana Pansani, Ricardo Amaral, Rodrigo 
Gandolfo. 12, quinta-feira: Dia do Bibliotecário, Dia da Fundação 
da TV Paulista Canal 5, atual TV Globo, Anisinho Moreira, Andy 
Garcia, Cândido Soler Perez, Daisy de Paula Ferreira, Dirce Affini, 
Gilberto Andrade dos Santos, Heitorzinho Guimarães, Joãozinho 
Sestini, Jorge Luis Patti Sabella, João Batista Queiroz, Lídia Bazjian 
Jaalikji, Liza Minelli, Maria Thereza Abbade Moreno Lobanco, 
Marilena Ismael Carrazone, Mirian de Freitas Bambini Sanches. 

FLAMENCO
 
Se você gosta de Flamenco ou 
tem simpatia pelo som e pela 
dança espanhola, não pode 
perder o espetáculo ‘Luceros 
Dança’ com um sapateado 
exemplar e uma roupagem 
b ras i l e i r a ,  com Ton i nho 
Ferragutti e sons de clarineta, 
contrabaixo e percussão, que 
às vezes nos remete ao xaxado. 
Para quem não sabe, luceros 
em espanhol significa estrelas 
ou olhos. É lindo e este blog 
recomenda. E o melhor, os 
ingressos são gratuitos, oba! O 
espetáculo será apresentado 
hoje e amanhã (6 e 7 de março) 
e no vindouro finde (dias 13 e 
14 de março) no Teatro do Sesi. 
Sempre às 20 horas.

HOMENAGEM

Hoje, às 22h45, o  programa 
‘Música na Band’ faz um 
tributo aos 5 anos da morte 
de  José  R ico ,  da  dup la 
sertaneja Milionário & José 
Rico, ‘As Gargantas de Ouro do 
Brasil’. O programa exibe com 
exclusividade o DVD ‘Boate do 
Zum’, de Marcos Paulo (filho de 
Milionário) e Marcelo (afilhado 
musical de José Rico), que dá 
continuidade ao trabalho dos 
veteranos. O show ainda conta 
com as participações especiais 
de Rio Negro & Solimões, Trio 
Parada Dura, Matogrosso & 
Mathias, Di Paullo & Paulino e 
Gilberto & Gilmar. 

PÓ ROYAL  

Por conta de um pedido do 
prefeito Edinho Araújo, que no 
fim do ano passado, reduziu 
o orçamento de a lgumas 
secretarias-y compris a da 
Cultura - o secretário Pedro 
Ganga puxou o breque de mão 
e vai fazer uma comemoração do 
168º aniversário de Rio Preto, 
bem simples. No Dia de São 
José, 19 de março, a banda “Os 
Caras e Ela” se apresenta no 
anfiteatro em frente ao Teatro 
Paulo Moura, a partir das 16 
horas. Às 17 horas, haverá o 
corte simbólico do bolo de 168 
metros pelo prefeito, distribuição 
de 9 mil caixinhas lacradas de 
bolo oferecidas pelo Sindipan 
– Sindicato das Panificadoras 
e refr igerante. Depois do 
parabéns a você, a eclética 
banda continua seu show. Na 
véspera haverá no Teatro Nelson 
Castro um espetáculo de dança 
inclusiva para cadeirantes e não 
cadeirantes dirigido por Guto 
Rodrigues.

HALLELUIAH

Vou usar meu cacife e experiência como realizador de deliciosos 
eventos para promover dia 11 de abril, sábado de Aleluia, a 
‘Halle LUI ah!’, uma festa que durante muitos anos ocupou os 
salões, quiosques e jardins do Harmonia Tênis Clube e que, 
como fênix, estou fazendo-a ressurgir das cinzas, para gáudio 
daqueles que gostam de um encontro de amigos, de boa comida, 
boa bebida e distante do comportamento tóxico daquela música 
de decibéis insuportáveis. Pretendo com esse evento que vou 
realizar no Bar Aperitivo do Automóvel de meio-dia, às 18 horas, 
resgatar o charme primordial do sentido da festa: celebração, 
fraternidade, afeto entre os muitos amigos que, com certeza, lá 
se encontrarão. A animação será de um DJ e da A sonoridade 
plural e abrangente da banda Bozó, Eli & Amigos e vai funcionar 
assim: associado não paga, mas para ocupar lugar em mesa, 
precisa fazer reserva e pagar (R$ 15,00 por pessoa). E o ingresso 
custa R$ 30,00. Será colocado à disposição dos associados um 
buffet caprichado de comida de boteco assinado pela cozinha 
do Automóvel Clube, além do bar com bebidas, de refrigerante 
a chope. Cada um paga o que consumir. 

INAUGURAÇÃO

O Rock  &  R i b s  Lounge 
Olímpia recebe a imprensa 
e convidados especiais para 
o jantar de inauguração na 
próxima quarta-feira, dia 11, 
a partir de 20 horas.

COLETIVA DE IMPRENSA 

O time de futebol americano 
de Rio Preto, Weilers, atual 
campeão do Campeonato 
Paul ista, será o anf i t r ião 
para a partida de abertura 
da temporada 2020 da São 
Paulo Football League. Hoje, 
às 14 horas, o Weilers estará 
no Riopreto Shopping para 
apresentar seus reforços e 
objetivos para a temporada. Os 
dirigentes da SPFL responderão 
as questões dos jornalistas 
sobre  a  L iga  de fu tebo l 
americano, que agora conta 
com 30 equipes, em três 
divisões. O jogo de abertura 
da temporada do Paulistão 
de futebol americano será 
realizado amanhã, às 14h30, 
no estádio Teixeirão. O Weilers 
enfrentará o Scelta Guardians, 
de Barueri, que é o atual 
campeão da segunda divisão 
do Paulista. 

São José do Rio Preto, sexta-feira 
06 de março de 2020

LIVRO

Agradeço ao meu amigo, o 
ribeirão-pretano Renato Aguiar, 
hoje uma cintilante referência em 
matéria de festas no Brasil, pelo 
convite para  a festa de lançamento 
de seu livro ‘Renato Aguiar conta 
tudo sobre casamento’, cujo 
lançamento está marcado para 
o próximo dia 14 de março, às 
20h30, na Fazenda Santa Rita, 
em Ribeirão Preto. Dono de um 
enorme talento e sensibilidade, 
Renato Aguiar é hoje um dos 
mais procurados banqueteiros e 
party-designers de casamentos. 

CARNAVAL V 

O Bloco do Vasco, o Bloco da Carlota, o Bloco do Saci, o Bloco 
Dona Encrenca tem matéria-prima de sobra para, além de embalar 
foliões, se esbaldar em alegrias e números. Essa decisão política  
é de grande importância  e deveria começar a ser pensada a partir 
de Quarta-feira de cinzas para que no próximo carnaval, como o 
faz o Bloco Oba, de Votuporanga, que já está com o desenho do 
carnaval 2021 esboçado. Um velho ditado ensina: o destino fica 
do lado dos ousados. Aí, sim, as águas vão rolar.

BABY  

Nasceu terça-feira, em São 
Paulo, a terceira filha do casal 
de médicos Betinho Ribeiro e 
Marina Miranda, que recebeu 
o nome de Beatriz. As duas 
outras chamam-se Manuela e 
Eduarda.

CARNAVAL I 

Não é preciso ter um vínculo afetivo com o samba para perceber 
que a folia é capaz de encher as burras de uma cidade que sabe 
ligar sua economia com eventos. Em muitas cidades, o carnaval 
projeta números apoteóticos injetando nos cofres públicos, boas 
receitas e cifras. Além do Rio, Salvador, Recife, Florianópolis e 
recentemente São Paulo, para citar apenas algumas capitais, 
várias outras cidades apresentam carnavais que atraem turistas, 
como São Luiz de Paraitinga (SP), Ouro Preto(MG), Muzambinho 
(MG), Antonina (PR), Mamanus (AM), Jaguari (RS), Brazópolis 
(MG), Aruanã (GO), Maragogipe (BA), Bezerros (PE), Vila Velha 
(ES), Goianésia (GO), Ouro Fino (MG) e Diamantina (MG).

BABY 

Hermindo Alberto Filho deixou de lado os tacos de golfe, ontem, 
para curtir a chegada do netinho Felipe, filho do genro Antonio 
Moura Andrade e de sua filha Luciana Soubihe, na Pro Matre 
Paulista.

CARNAVAL III

Não muito longe daqui, em Votuporanga, embora tenha sido uma 
iniciativa particular, o Bloco Oba, que impôs-se pela combinação 
de coragem e talento, angaria para o evento, números robustos 
que se espelham também satisfatoriamente pelo Município. Outras 
cidades, como Ibirá, Potirendaba, Olímpia, já acordaram para esse 
faturamento e também estão procurando atrair turistas e beliscar 
seu quinhão nesse saboroso bolo. Enquanto isso, o - com todo 
o respeito - general da banda, o prefeito Edinho Araújo ao que 
parece, dedica pouca importância para esses dados que revelam 
que a folia, antes de tudo, é um grande e promissor negócio que 
ganha uma nova dimensão se o Poder Público dobrar a aposta 
no setor e montar uma artilharia carnavalesca com a necessária 
musculatura. 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS  DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE
CONVOCAÇÃO

                     Fica o (a) senhor (a) conselheiro (a) 
convocado (a) para reunião ordinária desse conselho, que aconte-
cerá dia 10.03.2020, terça-feira, a reunião será realizada em umas 
das salas da Casa dos Conselhos, sito na Av. Bady Bassitt, 3697 
– Centro, em convocação às 8h30min. A assembleia ordinária será 
instalada após a anotação da presença de, no mínimo, metade dos 
Conselheiros em efetivo exercício. 
Pautas:
I -    Abertura;
II -   Aprovação da Ata da Reuniões Ordinária mês de Fevereiro de 
2020;
III -  Destinação Solidária;
IV – Visita Técnica ABRINQ; 
V –  Chamamento 01/2018 – Apresentação das OSC’s Renascer – 
AMAI – Anjos da Guarda – Damas de Caridade;
VI –  Apostilamento Associação Casa da Criança;
VII -  Evento Educação - Solicitação de Parceria;
VIII - Evento Campanha de Conscientização e Valorização da  In-
clusão Escolar– Solicitação de Parceria;
IX   - Devolutivas Comissões;
X  -   Informes – Observatório Social
XI -   Palavra Livre (Deverão os conselheiros e convidados antes do 
inicio desta pauta, passar os temas para Luciana – Secretária Exe-
cutiva CMDCA, para mensurar tempo). Se houver imagem enviar 
por e-mail até às 14h do dia anterior a ordinária;
XII -  Encerramento.

Diretoria
CMDCA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

1ª NOTIFICAÇÃO
PERMISSIONARIA: ALINY DE MARTINO SARTIM – CPF 
380.216.128-94; PROC.13233/2017, TERMO Nº COC/0002/18. 
Notifi co o representante legal supramencionado para se regularizar 
no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento desta, os 
pagamentos correspondentes ao mês 01/2020; o não cumprimen-
to do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo, apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. - SMEL 
EXTRATO
2º Termo Aditivo Contratual
Tomada de preços n.º 15/19; Contrato: TOP/0024/19
Contratada: Grall Engenharia e Construção Ltda ME 
Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido em 
aproximadamente 49,46% e fi ca suprimido em aproximadamente 
13,01%, ambos do valor inicial do contrato supramencionado. SMS.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 660/2019
ATA Nº 0174/20
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos da relação REMUME – 
Valores Unitários – Item 03- R$8,030 – Item 06 – R$0,890; Item 09 
– R$2,280; Item 14 – R$0,090; Item 22 – R$11,400 - SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 672/2019
ATA Nº 0175/20
CONTRATADA: INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMA-
CEUTICO LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de álcool em gel – Valores Unitários – Item 
01- R$5,19 – Item 02 – R$7,16 - SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 725/2019
ATA Nº 0176/20
CONTRATADA: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais – 
Valor Unitário – Item 25- R$548,620 - SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 725/2019
ATA Nº 0177/20
CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais – 
Valor Unitário – Item 16- R$3,410 - SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 3623/2020
CONTRATO Nº: DPL/0010/20
CONTRATADA: O MUNDO ANIMAL COMERCIO LTDA ME
OBJETO: Aquisição de ração úmida para cachorro e gato em 
atendimento ao Zoológicos Municipal – SMAURB – Kátia Regina P. 
Casemiro - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$2.622,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
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° 62/2020, 
processo 1722/2020, objetivando o registro de preços para aquisi-
ção de materiais de alvenaria (areia grossa, pedra e outros) para 
os Cemitérios Municipais. Secretaria Municipal de Administração. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 23/03/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Por-
tal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCURSO CULTURAL 2020 - PRÊMIO NELSON SEIXAS
A Secretaria Municipal de Cultura comunica, em teor geral, àqueles 
que se interessem em realizar atividades culturais no Município, 
que se encontra aberto o Edital do Concurso Cultural 012/2020, 
Prêmio Nelson Seixas, objetivando a seleção de projetos para a 
modalidade Teatro e Circo nos módulos produção e circulação, 
incentivando assim o desenvolvimento das artes cênicas local 
bem como o acesso da população à mesma, com observância da 
Lei 9440/05 (Programa Municipal Nelson Seixas  de Fomento à 
Produção Cultural),  Lei Municipal 10.902/11, regulamentada pelo 
Decreto 17.075/14 (Lei Cultura para Todos). O prazo de inscrição 
será de 27/02/2020 até às 23h59 do dia 11/04/2020, e será realiza-
da exclusivamente on line, através do portal www.riopreto.sp.gov.
br. Maiores informações, na SMC - Pça Jornalista Leonardo Gomes, 
001 - Centro – Fone: (17) 3202-2310.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCURSO CULTURAL 2020 - PRÊMIO NELSON SEIXAS 
MODALIDADES: EDITAL 001-ARTES AUDIOVISUAIS; EDITAL 
002-ARTES VISUAIS – artes plásticas; EDITAL 003-ARTES 
VISUAIS – fotografi a; EDITAL 004-CULTURA HIP HOP; EDITAL 
005-CULTURA NEGRA; EDITAL 007–DANÇA; EDITAL 008-FESTI-
VAIS E MOSTRAS; EDITAL 009-FORMAÇÃO ARTÍSTICA CULTU-
RAL; EDITAL 010–LITERATURA; EDITAL 011–MÚSICA; EDITAL 
013-PRIMEIRAS OBRAS (CIRCO, DANÇA OU TEATRO).
A Secretaria Municipal de Cultura comunica, em teor geral, àqueles 
que se interessem em realizar atividades culturais no Município, 
que se encontram abertos os Editais do Concurso Cultural 2020, 
Prêmio Nelson Seixas, objetivando a seleção de projetos para 
as modalidades abaixo descritas, incentivando assim o desen-
volvimento da cultura local bem como o acesso da população à 
mesma, com observância da Lei 9440/05 (Programa Municipal 
Nelson Seixas  de Fomento à Produção Cultural),  Lei Municipal 
10.902/11, regulamentada pelo Decreto 17.075/14 (Lei Cultura para 
Todos). O prazo de inscrição será de 20/02/2020 até às 23h59 do 
dia 04/04/2020, e será realizada exclusivamente on line, através do 
portal www.riopreto.sp.gov.br. Maiores informações, na SMC - Pça 
Jornalista Leonardo Gomes, 001 - Centro – Fone: (17) 3202-2310.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2020 
A Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto torna 
público aos interessados que se acha aberta CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA para permissão de uso do Box nº 26 - medindo 35,00m² 
no prédio do Terminal Rodoviário (Estação Rodoviária Governador 
Laudo Natel), para a atividade lícita de “Farmácia e Drogaria sem 
manipulação de formulas”. 
O recebimento dos envelopes com a documentação propostas 
será até o dia 09 de Abril de 2020, até às 16h00min. Com abertura 
do certame no dia 13 de Abril de 2020 às 08h30min. O Edital na 
íntegra, respectivos anexos e demais informações, encontram-se 
a disposição dos interessados na Administração da Emurb, situada 
na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto nº 2150 – Jardim Mona, 
Parque Setorial.
São José do Rio Preto, 05 de Março de 2020.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE

EXTRATO DE DESPACHO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔ-
NICO nº 04/2020 – PROCESSO SeMAE nº 07/2020 – PROCESSO 
SICOM 330/2020
IMPUGNANTE: FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉ-
TRICOS EIRELI ME.
Vistos, etc, recebo a impugnação porque tempestiva e NEGO 
PROVIMENTO ao pedido, mantendo-se o Edital e seus Anexos 
irretocáveis. 
S. J. Rio Preto 02.03.2020 – Alexandre Júlio de Oliveira – Gerente 
de Operação e Manutenção - Água.

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 05/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
08/2020
Objeto: Aquisição de 60 (sessenta) unidades de aparelhos telefôni-
cos móveis (celulares).
Contratada: GREGIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI
Ordem de Fornecimento nº 51/2020, recebida em 28.02.2020. 
Valor: R$ 64.079,40.
Prazo de entrega: 30 dias.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do 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 10/2020, Processo SICOM 362/2020 
objetivando a aquisição de pipetas para utilização nos laboratórios 
da ETA/Palácio das Águas e ETE/Rio Preto. Prazo de entrega: 60 
dias. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 23.03.2020, 
às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e de-
mais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no 
portal de compras. S.J.R.P., 02.03.2020 – Alexandre Julio de Olivei-
ra – Gerente de Operação e Manutenção – Água e Wagner Castilho 
Botaro – Gerente de Operação e Manutenção – Esgoto.
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 12/2020, Processo SICOM 364/2020 
objetivando a Aquisição de equipamentos para “Conjunto-Hidrojato”.
Prazo de Entrega: 30 dias. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 25.03.2020, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O 
edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 02.03.2020 – Wagner Castilho Botaro – Gerente de 
Operação e Manutenção-Esgoto.
S. J. Rio Preto 05.03.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PRÊMIO NELSON SEIXAS
CONCURSO CULTURAL 2020
A Secretaria Municipal de Cultura comunica, em teor geral, àqueles 
que se interessem em realizar atividades culturais no Município, 
que se encontra aberto o Edital do Concurso Cultural 012/2020, 
Prêmio Nelson Seixas, objetivando a seleção de projetos para a 
modalidade Teatro e Circo nos módulos produção e circulação, 
incentivando assim o desenvolvimento das artes cênicas local 
bem como o acesso da população à mesma, com observância da 
Lei 9440/05 (Programa Municipal Nelson Seixas  de Fomento a 
Produção Cultural),  Lei Municipal 10.902/11, regulamentada pelo 
Decreto 17.075/14 (Lei Cultura para Todos). O prazo de inscrição 
será de 27/02/2020 até às 23h59 do dia 11/04/2020, e será realiza-
da exclusivamente on line, através do portal www.riopreto.sp.gov.br. 
Maiores informações, na SMC - Pça Jornalista Leonardo Gomes, 
001 - centro - fone 3202-2310.
São José do Rio Preto, 04 de março de 2020.
Valdeci Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO

PRÊMIO NELSON SEIXAS
CONCURSO CULTURAL 2020
A Secretaria Municipal de Cultura comunica, em teor geral, àqueles 
que se interessem em realizar atividades culturais no Município, 
que se encontram abertos os Editais do Concurso Cultural 2020, 
Prêmio Nelson Seixas, objetivando a seleção de projetos para as 
modalidades abaixo descritas, incentivando assim o desenvolvi-
mento da cultura local bem como o acesso da população à mesma, 
com observância da Lei 9440/05 (Programa Municipal Nelson 
Seixas  de Fomento a Produção Cultural),  Lei Municipal 10.902/11, 
regulamentada pelo Decreto 17.075/14 (Lei Cultura para Todos). 
O prazo de inscrição será de 20/02/2020 até às 23h59 do dia 
04/04/2020, e será realizada exclusivamente on line, através do 
portal www.riopreto.sp.gov.br. Maiores informações, na SMC - Pça 
Jornalista Leonardo Gomes, 001 - centro - fone 3202-2310.
MODALIDADES:
• EDITAL 001/2020 - ARTES AUDIOVISUAIS
• EDITAL 002/2020 - ARTES VISUAIS – artes plásticas
• EDITAL 003/2020 - ARTES VISUAIS - fotografi a
• EDITAL 004/2020 - CULTURA HIP HOP
• EDITAL 005/2020 - CULTURA NEGRA
• EDITAL 007/2020 – DANÇA
• EDITAL 008/2020 - FESTIVAIS E MOSTRAS
• EDITAL 009/2020 - FORMAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL
• EDITAL 010/2020 - LITERATURA
• EDITAL 011/2020 - MÚSICA



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
06 de março de 2020

• EDITAL 013/2020 – PRIMEIRAS OBRAS (CIRCO, DANÇA 
OU TEATRO)
São José do Rio Preto, 04 de março de 2020.
Valdeci Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Convocação n° 20/2020 – 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 23 (vinte 
e três) Professores de Educação Básica I abaixo classifi cados no 
Processo Seletivo SME nº 01/2019 para contratação em substitui-
ção de docentes em caráter temporário.
 Os professores abaixo relacionados deverão comparecer 
no dia 09 de março de 2020 às 8h30min na Secretaria Municipal 
da Educação (Rua General Glicério, nº 3947 - Redentora). Os 
convocados que não comparecerem na data, hora e local supra-
citados terão 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
420 º MICHELLE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA
421 º FLAVIO PATRIC PEREIRA GOTTARDO
422 º DARINE CRISTINA DOS SANTOS
423 º PATRICIA MARIA MARTINS MENDONCA
424 º JANAYNA NOLASCO GOMIDE
425 º FABIANA DOS SANTOS
426 º NATHALIA CALDAS FERNANDES
427 º GIOVANA CHABOLI ALEXANDRE
428 º MARCIA APARECIDA DE CASTRO FALEIROS PENNA
429 º ANA SILVIA RUI QUADROS
430 º ROSEMEIRE RODRIGUES DA SILVA BORTOLOTO
431 º JOSE LUIZ MAGRO
432 º DANIELA CARMEN MARTINS BISPO DA SILVA
433 º LUCIANA PATRICIA MACHADO NUNES
434 º GRASLEY KELLY MILANI BARBIM
435 º VERA ALINE SE FAGUNDES
436 º DENISE ADRIANE DA SILVA RODRIGUES
437 º LUCYENE VELOSO DE BARROS
438 º JULIANE RODRIGUES DE ALMEIDA BENZATTI
439 º THAIS LEITE ORDONEZ
440 º MISLA NAIARA DOS SANTOS SILVA
441 º JESSICA TINTI DE OLIVEIRA BONFIM
442 º DANIELE DA SILVA AUGUSTO
 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO 
– PROCESSO SELETIVO SME - EDITAL Nº 01/2019 
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para ates-
tar 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: consulta-
cadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste 
pendência no resultado da consulta (campo “mensagem”) esta 
deve ser sanada, conforme campo “orientação”, até a entrega da 
documentação.
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 
respectivas 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 documenta-
ção 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 ob-
tenção da Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão 

competente).
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 20/2020 – SME      Publicado em 06/03/2020      
Término 18/03/2020                                     
          São José do Rio Preto, 05 de março de 2020.
Profª Sueli Petronilia Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
017/2020
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Complementar 
Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e no artigo 14 da 
Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018, fi cam as pessoas 
jurídicas abaixo relacionadas impedidas de optar pelo SIMPLES 
NACIONAL:

CNPJ: 36.357.211/0001-23
Razão Social: SMART AUTOMACOES LTDA
CNPJ: 36.214.677/0001-70
Razão Social: DOUGLAS DE OLIVEIRA HERRERA LTDA
CNPJ: 36.240.898/0001-12
Razão Social: FLASH NET TELECOM RIO PRETO LTDA
CNPJ: 36.322.453/0001-81
Razão Social: NEO DELIVERY TECNOLOGIA EM LOGISTICA DE 
ENTREGAS S J DO
CNPJ: 36.398.929/0001-68
Razão Social: AUTO PLACAS RIO PRETO LTDA
CNPJ: 36.392.877/0001-12
Razão Social: HDFOOD LANCHONETE LTDA
CNPJ: 36.409.751/0001-03
Razão Social: BENDITA UNHA ESMALTERIA LTDA
Conforme processamento realizado, em 04 de Março de 2020, pela 
Receita Federal do Brasil as empresas acima mencionadas incorre-
ram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral municipal irregu-
lar. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 da Lei Comple-
mentar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do artigo 15 da Resolução 
CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo 
SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias contados da data 
da publicação deste Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e protocolada na unidade do 
POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 04 de Março de 2020.
Laryssa Chaves Lima Auditora Fiscal Tributária
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- ALESSANDRA DOS SANTOS BORGES -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento Multa Sobre Propriedade Urbana (17) 
AIIM Nº 47960, com vencimento em 16/07/2019.
Favor comparecer ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 
– centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo 
Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi cação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “ Não Procurado” na data 
de 10/02/2020.
São José do Rio Preto, 5 de março de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Comunicado de Levantamento Documental

Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 11/2020
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento 
de suas atribuições legais, FAZ SABER aos que o presente Edital 
de Notifi cação virem ou dele tiverem conhecimento. Que o núcleo 
urbano informal Loteamento PINGO D’AGUA 1 objeto de regu-
larização fundiária urbana, estando em fase de Identifi cação de 
Ocupantes dos lotes, dessa forma solicitamos o comparecimento 
dos ocupantes/possuidores que ainda não realizaram o cadastro 
do lote, a comparecer com a “CÓPIA” seguintes documentos, 1) 
Sendo Pessoa Física: a - Escritura de Compra e Venda, Contratos 
Particulares de Compra e Venda e/ou outros documentos de aquisi-
ção (desde a primeira transação, a partir do loteador); b - RG, CPF, 
Número de Identifi cação Social - NIS  ou PIS/PASEP, Número do 
cadastro na Emcop e Certidão de Nascimento. Se casado, apresen-
tar a Certidão de Casamento e os documentos pessoais (RG, CPF) 
da(o) esposa(o) ou companheira(o). Cópia da partilha de bens (no 

caso de separação ou divórcio); c -  Comprovante de Residência 
em nome do Ocupante do lote; d -  Informação sobre a metragem 
da construção (m²) se houver. 2) Sendo Pessoa Jurídica (comér-
cio, indústria, outros): a - Escritura e/ou Compromisso de Compra 
e Venda do lote (desde a primeira transação, a partir do loteador); 
b - Comprovante de Situação Cadastral junto a Receita Federal e a 
JUCESP (Junta Comercial); c - Licença de funcionamento ou Alvará 
de Funcionamento, mesmo sendo provisório; d - Contrato Social 
Atualizado; e - Documentos pessoais do Sócio Administrador ou 
Representante Legal (RG e CPF); f -  Informação sobre a metragem 
da construção (m²) se houver. 3) IMPORTANTE: Cumpre deixar 
registrado para conhecimento de V.Sa. que, na ausência de cadas-
tro, o imóvel fi cará em nome do proprietário-loteador.   4) Informa-
mos os ocupantes/possuidores que não compareceram no prazo 
estipulado decairão no direito de reclamação no tocante à medidas 
perimetrais, divisas e área (m²) do terreno.
Local: Secretaria Municipal de Habitação na Rua Orsini Dias Aguiar, 
171, Jardim Alvorada, São José do Rio Preto/SP.  Horário e Dias 
de Atendimento: Segunda à Sexta das 8h as 12h30, das, 13:30h 
as 16h30. Cientifi cando  todos à comparecerem para apresentarem 
suas documentações, entre os dias 09 a 13 de março de 2020. 
Em São José do Rio Preto, ao 05 de março de 2020.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Comunicado de Levantamento Documental

Regularização Fundiária Urbana

Edital nº 12/2020
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento 
de suas atribuições legais, FAZ SABER aos que o presente Edital 
de Notifi cação virem ou dele tiverem conhecimento. Que o núcleo 
urbano informal Loteamento PAZZOTTI VICINAL objeto de regu-
larização fundiária urbana, estando em fase de Identifi cação de 
Ocupantes dos lotes, dessa forma solicitamos o comparecimento 
dos ocupantes/possuidores que ainda não realizaram o cadastro do 
lote, a comparecer com a “CÓPIA” dos seguintes documentos, 1) 
Sendo Pessoa Física: a - Escritura de Compra e Venda, Contratos 
Particulares de Compra e Venda e/ou outros documentos de aquisi-
ção (desde a primeira transação, a partir do loteador); b - RG, CPF, 
Número de Identifi cação Social - NIS  ou PIS/PASEP, Número do 
cadastro na Emcop e Certidão de Nascimento. Se casado, apresen-
tar a Certidão de Casamento e os documentos pessoais (RG, CPF) 
da(o) esposa(o) ou companheira(o). Cópia da partilha de bens (no 
caso de separação ou divórcio); c -  Comprovante de Residência 
em nome do Ocupante do lote; d -  Informação sobre a metragem 
da construção (m²) se houver. 2) Sendo Pessoa Jurídica (comér-
cio, indústria, outros): a - Escritura e/ou Compromisso de Compra 
e Venda do lote (desde a primeira transação, a partir do loteador); 
b - Comprovante de Situação Cadastral junto a Receita Federal e a 
JUCESP (Junta Comercial); c - Licença de funcionamento ou Alvará 
de Funcionamento, mesmo sendo provisório; d - Contrato Social 
Atualizado; e - Documentos pessoais do Sócio Administrador ou 
Representante Legal (RG e CPF); f -  Informação sobre a metragem 
da construção (m²) se houver. 3) IMPORTANTE: Cumpre deixar 
registrado para conhecimento de V.Sa. que, na ausência de cadas-
tro, o imóvel fi cará em nome do proprietário-loteador.   4) Informa-
mos os ocupantes/possuidores que não compareceram no prazo 
estipulado decairão no direito de reclamação no tocante à medidas 
perimetrais, divisas e área (m²) do terreno.
Local: Secretaria Municipal de Habitação na Rua Orsini Dias Aguiar, 
171, Jardim Alvorada, São José do Rio Preto/SP.  Horário e Dias 
de Atendimento: Segunda à Sexta das 8h as 12h30, das, 13:30h 
as 16h30. Cientifi cando  todos à comparecerem para apresentarem 
suas documentações, entre os dias 09 a 13 de março de 2020. 
Em São José do Rio Preto, ao 05 de março de 2020.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Comunicado de Levantamento Documental

Regularização Fundiária Urbana
Edital nº 13/2020

A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento 
de suas atribuições legais, FAZ SABER aos que o presente Edital 
de Notifi cação virem ou dele tiverem conhecimento. Que o núcleo 
urbano informal Loteamento SCHIMITT WEST  objeto de regu-
larização fundiária urbana, estando em fase de Identifi cação de 
Ocupantes dos lotes, dessa forma solicitamos o comparecimento 
dos ocupantes/possuidores que ainda não realizaram o cadastro 
do lote, a comparecer com a “CÓPIA” dos seguintes documentos, 
1) Sendo Pessoa Física: a - Escritura de Compra e Venda, Contra-
tos Particulares de Compra e Venda e/ou outros documentos de 
aquisição (desde a primeira transação, a partir do loteador); b - RG, 
CPF, Número de Identifi cação Social - NIS  ou PIS/PASEP, Núme-
ro do cadastro na Emcop e Certidão de Nascimento. Se casado, 
apresentar a Certidão de Casamento e os documentos pessoais 
(RG, CPF) da(o) esposa(o) ou companheira(o). Cópia da partilha 
de bens (no caso de separação ou divórcio); c -  Comprovante de 
Residência em nome do Ocupante do lote; d -  Informação sobre a 
metragem da construção (m²) se houver. 2) Sendo Pessoa Jurídica 
(comércio, indústria, outros): a - Escritura e/ou Compromisso de 
Compra e Venda do lote (desde a primeira transação, a partir do lo-
teador); b - Comprovante de Situação Cadastral junto a Receita Fe-
deral e a JUCESP (Junta Comercial); c - Licença de funcionamento 
ou Alvará de Funcionamento, mesmo sendo provisório; d - Contrato 
Social Atualizado; e - Documentos pessoais do Sócio Administra-
dor ou Representante Legal (RG e CPF); f -  Informação sobre a 
metragem da construção (m²) se houver. 3) IMPORTANTE: Cumpre 
deixar registrado para conhecimento de V.Sa. que, na ausência 
de cadastro, o imóvel fi cará em nome do proprietário-loteador.   4) 
Informamos os ocupantes/possuidores que não compareceram no 
prazo estipulado decairão no direito de reclamação no tocante à 
medidas perimetrais, divisas e área (m²) do terreno.
Local: Secretaria Municipal de Habitação na Rua Orsini Dias Aguiar, 
171, Jardim Alvorada, São José do Rio Preto/SP.  Horário e Dias 
de Atendimento: Segunda à Sexta das 8h as 12h30, das, 13:30h 
as 16h30. Cientifi cando  todos à comparecerem para apresentarem 
suas documentações, entre os dias 09 a 13 de março de 2020. 
Em São José do Rio Preto, ao 05 de março de 2020.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

São José do Rio Preto, 03 de março de 2020.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança

Departamento de Fiscalização

EDITAL SMTTS Nº 13/2020.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, com 
base na Lei Municipal nº. 10.881/2011, NOTIFICA o proprietário, 
cujo endereço é desconhecido, de que o veículo VW/VOYAGE, cor 
PRATA  placa GPL 2520, de sua propriedade, foi apreendido e re-
colhido ao Pátio de Recolhimento de Veículos desta cidade, por ter 
sido encontrado abandonado em estado precário de conservação 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
06 de março de 2020

na Rua Peppino Agrelli, 721 (oposto) – Jd. Henriqueta, conforme 
Comprovante de Recolhimento ou Remoção nº 19592.
 Atenciosamente,
Evandro Luis Horvath
Agente Fiscal de Posturas.  

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 

EDITAL Nº 05/2020 
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, ficam as empresas abaixo listadas, cientes de que foram 
lavrados as NOTIFICAÇÕES indicadas, tendo em vista a constatação de irregularidades relativas as posturas 
municipais conforme a seguir descrito: 

Razão Social Notificação Irregularidade/Dispositivo legal Prazo de para 
regularização 

APARECIDA DE FATIMA 
BORGES NATAL 

IM: 3254480 

8823N15765
37982905 

Falta de Alvará Ordinário ATUALIZADO 
estando em desacordo com a Lei nº 
3.359/1983 art. 116 § 1º; Decreto nº 
4.049/1985 art. 13; 4.148/1987 art. 7º; 
Decreto Municipal nº 16.888/2013. O 
Alvará apresentado não é válido 
(necessário atualização cadastral). 
 

 
 
 
     30 dias 
 
 
 
 

O prazo para regularização inicia-se a partir da publicação deste. 
Ao notificado é garantido o direito de defesa, o que poderá ser feito no prazo de 10 (dez) dias, também 
contados a partir da publicação deste. 
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, 03 de Março de 2020. 
Tiago de Tarso Mazza 

Inspetor Fiscal de Posturas Adj. 
SEMFAZ/CAT/NF/IFP 

 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Rua Centenário, 530 – Vila Sinibaldi - CEP 15084-140 - São José do Rio Preto 
Telefone (17) 3201 1310 – semfaz.dtm@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
ENCERRAMENTO DE CADASTRO MOBILIÁRIO MUNICIPAL POR OFÍCIO 

CADASTRO MOBILIÁRIO ENCERRADO DE OFÍCIO, COM FULCRO NO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 
MUNICIPAL Nº 178/2003. O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPATEMPO A EXISTÊNCIA DE 
DÉBITOS REMANESCENTES, APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO CANCELAMENTO DEFERIDO. 

NOME IM PROTOCOLO 

1. FRUTUOSO ANTONIO DE MEDEIROS RIO PRETO ME 96.118/0 2020-43545 
2. FABIANA DA SILVA BONFANTE 33587939829 334.053/0 2020-44045 
3. F A DE LIMA LANCHONETE ME 86.249/0 2020-44564 
4. ANDREA ALONSO CANCELA ME 86.687/0 2020-44603 
5. COMERCIAL DE ARMARINHOS CINCO ESTRELAS LTDA 48.481/0 2020-45967 
6. FRANQUE ANTONIO DE ALMEIDA 42190207134 315.534/0 2020-58503 
7. CELIO RENATO VIOTTO 14191566830 336.344/0 2020-60943 
8. ANTONIO BARRETO RIO PRETO 20.714/0 2020-37035 
9. FERNANDA MARIA GONCALVES DE SOUZA ME 88.931/0 2020-70109 
10. PAULO C TEIXEIRA ME 94.750/0 2020-70216 
11. ANTONIO OSWALDO GIGLIOTTI 10.339/0 2020-70486 
12. C & F ARTEFATOS DE COURO LTDA ME 96.205/0 2020-70542 
13. BEGA E GONCALVES LTDA 9.037/0 2020-70781 
14. RODOTERRA TERRAPLANAGEM LTDA 82.727/0 2020-70808 
15. DORIVAL JOSE ZAVANELI 21.337/0 2020-37275 
16. ALEXANDRE DE FREITAS CAETANO 39822717890 329.964/0 2020-72192 
17. LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA JUNIOR 36376239862 319.507/0 2020-72235 
18. LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA JUNIOR 36376239862 359.659/0 2020-72388 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 05 DE MARÇO DE 2020. 
    

  CELSO HENRIQUE FAZAN BRANCO 
Chefe - Departamento de Tributos Mobiliários 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
Comunicado de Levantamento Documental 

Regularização Fundiária Urbana 
Edital 14/2020 

Dá conhecimento da Demarcação Urbanística referente a regularização fundiária urbana do 
núcleo SÃO MANOEL. 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de suas atribuições legais, 
FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, principalmente 
aos titulares de domínio, confrontantes, ou terceiros interessados, sobre a re-ratificação da 
Demarcação Urbanística do núcleo urbano informal auto denominado SÃO MANOEL, 
consolidado sobre o imóvel matriculado sob nº 102.786 - 102.784 - 142.282 do 1º Oficial de 
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, confrontantes matriculados sob N.os 105.615, 
142.282, 142.281, 104.867, 104.871, 63.703 e 63.704 do 1°RI, cientificando a todos os 
notificados pelo edital de  24 de Outubro de 2018. Ano XV - nº 4491 – DHOJE  
 

Desenho simplificado da área demarcada 
Em São José do Rio Preto, aos 06 dias do mês de março de 2020. 

Fabiana Zanquetta de Azevedo 
Secretária Municipal de Habitação 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
Demarcação Urbanística 

Regularização Fundiária Urbana 
Edital 15/2020 

Dá conhecimento da Demarcação Urbanística referente a regularização fundiária urbana do 
núcleo PINGO D’ÁGUA I. 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de suas atribuições legais, 
FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, principalmente 
aos titulares de domínio, confrontantes, ou terceiros interessados, sobre a Retificação da 
Demarcação Urbanística do núcleo urbano informal auto denominado PINGO D’ÁGUA I, 
consolidado sobre o imóvel matriculado sob nº 35.463 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de 
São José do Rio Preto, confrontantes matriculados sob N.os 52.696, 33.633, 165.542, 165.541 e 
40.747 do 1°RI, cientificando a todos que, querendo, apresentem impugnação à 
demarcação urbanística, no prazo comum de trinta (30) dias, nos termos do art.20, § 1º e 
2º da Lei Federal nº.13.465/2017. 
 

Desenho simplificado da área demarcada 

Em São José do Rio Preto, aos 06 dias do mês de março de 2020. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal de Habitação 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000302404 00302/07 CAPS CRIA INFANTIL SUL  Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000302428 01924/18 CAPS II ADULTO CENTRO Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2019000302418 01924/18 CAPS II ADULTO CENTRO 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000302413 01924/18 CAPS II ADULTO CENTRO Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2019000231823 01336/19 
CENTRO DE REABILITAÇÃO 

PSICOSSOCIAL INSTITUTO DHALION 
LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000242528 00904/98 
CENTRO INTEGRADO DE 

ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO FISICA 
S/S LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000010264 01162/07 CLINICA QUINTINO SERVIÇOS 
MÉDICOS S/S LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000320806 00507/10 CORP CENTRO DE ONCOLOGIA DE 
RIO PRETO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000225220 01301/19 DANILO PATINI DE SOUZA ME Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000035616 00263/20 FABRICIA FERREIRA BASSO 
42521846813 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000009798 00518/15 GODOY OFTALMOLOGIA RIO PRETO 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000287453 01806/19 HABITUS PENSIONATO E HOTEL DIA 
LTDA ME 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000018282 00289/99 JOSIANE ARAUJO CERA DE SOUZA 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000302442 00715/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO  

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2019000302438 00715/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO  

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000302432 00715/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO  

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2019000272104 01689/10 R A DE C AGRELLI & CIA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000272095 01689/10 R A DE C AGRELLI & CIA LTDA 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000272003 01689/10 R A DE C AGRELLI & CIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2019000301864 00050/16 TACYANE PETROLLI ALBERICI ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000302213 01890/19 TACYANE PETROLLI ALBERICI ME Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000176664 01609/10 
UBSF CIDADE JARDIM - UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
MARINES BRAMBILIA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000031240 00220/20 UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE 
- HOSPITAL DIA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

 
EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000095128 01340/15 ADRIANO PASTORELLI MACHADO 
DE LIMA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2018000337137 00405/17 BERTANTE & VASQUES 
ODONTOLOGIA LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2018000337146 00405/17 BERTANTE & VASQUES 
ODONTOLOGIA LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2018000337164 00405/17 BERTANTE & VASQUES 
ODONTOLOGIA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2019000359794 01754/19 BORTOLUCI & ASSOLINE ANALISES 
CLINICAS LTDA ME 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000116763 01996/07 COMUNIDADE TERAPEUTICA 
SOLIDARIEDADE SOL 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000199262 01696/07 COMUNIDADE TERAPEUTICA 
SOLIDARIEDADE SOL 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2019000298653 02526/17 HBJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000066528 00614/05 MARIA CECILIA LOURENÇAO 
DUARTE 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000066522 00613/05 MARIA CECILIA LOURENÇAO 
DUARTE 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000150371 00168/18 RICARDO POZZI FASOLIN Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000233688 00349/14 STEFANI GUERRA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

São José do Rio Preto, 06 de Março de 2020 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16)
CONTRATO Nº: 007/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: ONO DIGITAL TECNOLOGIA E MARKETING LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na estruturação, 
confi guração e programação de um website institucional com blog 
utilizando a plataforma wordpress mediante template escolhido para o 
Parque Tecnológico.
VALOR: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)
VIGÊNCIA: 6 (seis) meses 
DATA DO CONTRATO: 02 de março de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 05 de março de 2020. 
João Pereira Curado Junior - Diretor- Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT
Edital do Pregão Presencial nº 004/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os interessa-
dos que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 004/2020, referente 
à AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. O recebimen-
to e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 19 de março de 2020 às 
09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Bady Bassitt. Edital completo e 
maiores informações poderão ser obtidas através do site www.badybas-
sitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Prefei-
tura Municipal de Bady Bassitt, em 05 de março de 2020. Luiz Antonio 
Tobardini - Prefeito Municipal.
Edital do Pregão Presencial nº 005/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os interessa-
dos que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 005/2020, referente 
à AQUISIÇÃO DE CARRO DE LIMPEZA. O recebimento e abertura 
dos envelopes ocorrerão no dia 19 de março de 2020 às 11:00 horas, 
na Prefeitura Municipal de Bady Bassitt. Edital completo e maiores infor-
mações poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br 
ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt, em 05 de março de 2020. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito 
Municipal.
Edital do Pregão Presencial nº 006/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os interessa-
dos que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 006/2020, referente 
à AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS. O recebimento e abertura 
dos envelopes ocorrerão no dia 19 de março de 2020 às 14:00 horas, 
na Prefeitura Municipal de Bady Bassitt. Edital completo e maiores infor-
mações poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br 
ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt, em 05 de março de 2020. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito 
Municipal.
Edital do Pregão Presencial nº 007/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os interessa-
dos que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 007/2020, referente 
à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. O recebimen-
to e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 20 de março de 2020 às 
09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Bady Bassitt. Edital completo e 
maiores informações poderão ser obtidas através do site www.badybas-
sitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Prefei-
tura Municipal de Bady Bassitt, em 05 de março de 2020. Luiz Antonio 
Tobardini - Prefeito Municipal.
Edital do Pregão Presencial nº 008/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os interessa-
dos que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 008/2020, referente 
à AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO. O recebimento e 
abertura dos envelopes ocorrerão no dia 20 de março de 2020 às 14:00 
horas, na Prefeitura Municipal de Bady Bassitt. Edital completo e maio-
res informações poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.
sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Prefeitura 
Municipal de Bady Bassitt, em 05 de março de 2020. Luiz Antonio To-
bardini - Prefeito Municipal.

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

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 Comarca 
de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1726 do 
Código Civil brasileiro, para habilitação da Conversão de união estável 
em casamento:
DILMARI ROCHA CARDOSO DA SILVA e DANIELA LEANDRO 
AFONSO. Ele, de nacionalidade brasileira, comerciante, divorciado, 
nascido em São Francisco, SP, no dia 08 de setembro de 1973, resi-
dente e domiciliado a Antonio Homsi, Nº 640, Conjunto Habitacional 
Cristo Rei, São José do Rio Preto, SP, fi lho de DILBERTO ROCHA DA 
SILVA e de MARIA ELIZIÁRIA CARDOSO DA SILVA. Ela, de nacionali-
dade brasileira, autônoma, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 04 de julho de 1984, residente e domiciliada a Antonio Hom-
si, Nº 640, Conjunto Habitacional Cristo Rei, São José do Rio Preto, 
SP, fi lha de LUIZ CARLOS AFONSO e de SONIA REGINA LEANDRO 
AFONSO. 
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, 05 de Março de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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 Comarca 
de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1525 do 
Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
LUCAS MARQUES GOMES e VITORIA FERNANDES MENDES OLI-
VEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, lavador, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 22 de junho de 1998, fi lho de MOI-
SES SOUSA GOMES e de ADRIANA PERPÉTUA MARQUE GOMES. 
Ela, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida em Jaci, 
SP, no dia 02 de abril de 2001, fi lha de EDSON COSTA OLIVEIRA e de 
JUVERSI MENDES PEREIRA.
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, 05 de Março de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
06 de março de 2020

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

DECLARAÇÕES

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Editais de
BALANÇO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRAL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2020

  A Prefeitura do Município de Cedral, Estado de 
São Paulo, faz saber a todos os interessados que se encontra 
aberto o Processo Administrativo n.º 301/2020, Processo Licitatório 
n.º 07/2020, na modalidade Tomada de Preços n.º 01/2020, que 
tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada em 
engenharia para construção de muro e barracões no Almoxarifado 
Municipal, localizado na Rua Felício Bottino, esquina com a Ave-
nida Carlos Gomes, esquina com a Rua Eduardo Alves Ferreira, 
Centro, Cedral/SP, com recebimento dos envelopes contendo do-
cumentos de habilitação e proposta até o dia 23 de março de 2020, 
às 14 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, situado 
à 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. Os pedidos de esclarecimentos relacionados 
com a Licitação deverão ser solicitados por escrito, e encaminha-
dos ao Município de Cedral, aos cuidados da Comissão Julgadora 
de Licitação ou através do e-mail: licitacao@cedral.sp.gov.br. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 05 de março de 2020; 89.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa.  

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal 

Decreto n.º 3.245, 05 de março de 2020.
   
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,

   D E C R E T A:

Artigo 1.º - Fica declarado Facultativo o Ponto, nas Repartições Pú-
blicas Municipais, no dia 16 de março de 2020 (segunda-feira), em 
comemoração ao 90.º ano de Emancipação Político-Administrativa 
do Município de Cedral, sem prejuízo dos serviços considerados 
essenciais.

Artigo 2.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua Publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, aprovados em Processo Seletivo 03/2018 
para comparecerem no dia 11 de março de 2020, às 14:00 horas, na EMEF “Profª. Lucia Novais 
Brandão”, localizada na Rua Felício Bottino,  529 - Centro em Cedral/SP, a fim de manifestar  interesse 
no preenchimento de 01 (uma) vaga de Professor de Educação Básica II  Matemática,  por prazo 
determinado,  sob o regime da C.L.T. No ato da manifestação o candidato deverá entregar documento 
legal que o habilite para o desenvolvimento da referida função, bem como preencher de próprio punho 
requerimento de acúmulo de emprego, nos termos dos incisos XVI e XVII, do art. 37 da Constituição 
Federal. O não comparecimento implica na desistência do mesmo. 
 

Classificação Nome RG Total 
02 Joselaine Tamiris Ansulini 45.398.583-X 64,756 
03 Maiza Elvira Zanini 42.664.536-4 58,458 
04 Edson Froio 8.070.294 55,551 
05 Lauricenea Mônica de Souza 20.111.271-1 52,378 

 

Nesta oportunidade o candidato deverá comparecer munido dos originais e cópias dos seguintes 
documentos: 

 Cédula de Identidade - RG; 

 Cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda- CPF/MF; 

 Título de Eleitor e prova de quitação das suas obrigações com a Justiça Eleitoral; 

 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Certidão de Nascimento dos filhos; 

 Declaração de não cumulatividade de cargos públicos, observando o art. 37,X, da CF; 

 CTPS – Carteira de Trabalho Previdência Social; 

 Cópia do PIS/PASEP; 

 Certidão de Distribuições Criminais; 

 Comprovante de residência; 

 Documentos de habilitação Específica para o exercício do Cargo, Certificado de Escolaridade; 

 Uma foto ¾; 

 Comprovante de abertura ou cartão de conta bancária no Banco Santander. 
 

Prefeitura Municipal de Cedral, 06 de março de 2020. 89° Ano de Emancipação Político-
Administrativa. 

   

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 

Prefeito Municipal 
 

Prefeitura Municipal de Cedral, 05 de março de 2020; 89.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
   
   Registrado em livro próprio e publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume.

Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2020
Objeto: Concessão de uso remunerado, para fi ns comerciais, de 
imóveis públicos.
Data do Encerramento: 14/04/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 04 de março de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da CPL


