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DivulgaçãoPedreiro sofre 
traumatismo 

craniano ao cair 
de oito metros
Vítima, segundo a polícia, 

estava trabalhando na obra, 
no prédio de uma faculdade no 
Jardim Aeroporto, em Rio Preto, 
quando caiu de uma altura de 
oito metros.

Ailson Rocha foi socorrido 
em estado grave para o Hospi-
tal de Base, onde passou por 
cirurgia.                   Pág. A5

Motorista 
fica presa 

nas ferragens 
e morre 

Fernanda Pereira, de 39 
anos, teria perdido o controle 
da caminhonete que dirigia, 
após o estouro de um dos 
pneus. Acidente aconteceu 
na tarde de ontem, perto de 
Tanabi. Os três passageiros da 
S10, que capotou, sofreram 
ferimentos leves. 
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INFLUENZA

Cobertura vacinal entre os idosos
 chega a 97,17% em Rio Preto 

Com a proximidade 
do outono, que co-
meça oficialmente 
no dia 20 de mar-
ço, a incidência de 
gripe aumenta e 
a procura por va-
cinas cresce nos 
postos de saúde. 
Em Rio Preto, no 
ano passado, fo-
ram imunizados 
contra influenza, 
o vírus da gripe, 
111.211 pessoas 
do grupo prioritá-
rio. 
               Pág. A4

Júri condena 
a 20 anos de 
prisão ré que 
matou o filho 

Após 11 horas de julgamen-
to, terminou na noite desta 
sexta-feira, com a condenação 
por homicídio triplamente qua-
lificado (motivo fútil, meio cruel 
e recurso que impossibilitou a 
defesa da vítima) de Stefhany 
Cristina Oliveira Lima. Ela foi 
considerada culpada da morte 
do filho de cinco anos.  Pág. A5

MIGUELZINHO Paciente de cinco anos, que fez transplante de coração, ficou 35 dias internado Pág. A4

Cláudio LAHOS

Divulgação

Centro de 
Educação 

Ambiental é
inaugurado 
em Olímpia

Local foi projetado para 
ser ecologicamente correto. 
Conta com um sistema de 
aproveitamento de água da 
chuva e produz adubo orgâ-
nico para uso nas plantas 
do Centro de Educação, que 
passou a funcionar desde 
ontem.  
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Condutor tenta
fugir da polícia, 

tem infarto 
e morre

Um homem, não identificado 
até o fechamento desta edição, 
morreu nesta sexta-feira, no 
Pronto Socorro de Cedral, onde 
deu entrada após passar mal 
durante perseguição policial.

No PS, ele chegou com pa-
rada cardiorrespiratória e não 
resistiu. 
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Escritor e 
ambientalista
vai para Minas 
fazer palestras
O jornalista e escritor rio-pre-

tense Vismar Kfouri, além de 
ambientalista que viveu quase 
cinco décadas na Amazônia, foi 
convidado para dar palestras 
na Faculdade de Engenharia de 
Meio Ambiente de Uberaba, em 
Minas Gerais. 
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Bom Prato 
recebe aporte 
de R$ 120 mil 
da Prefeitura
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Os movimentos suaves 
e rítmicos da drenagem 
linfática manual ajudam a 
eliminar o edema e a re-
tenção de líquidos que se 
instala no pós-operatório, 
diminuindo dor, inchaço e 
outras consequências da 
cirurgia. 

Desse modo, a drena-
gem linfática é uma técnica 
embasada em conceitos 
científicos e pode ser usada 
no tratamento pós-opera-
tório de cirurgias plásticas 
reparadoras, ajudando dire-
tamente na eliminação das 
toxinas, diminuindo ede-
mas, dores, desconforto, 
evitando fibroses e cicatrizes 
hipertroficas.

A drenagem é um dos 
pilares para um excelente 
resultado em qualquer ci-
rurgia, pois o pós cirúrgico 
passa por uma fase de re-
generação tecidual e quanto 
mais favorável o organismo 
estiver o processo tem mais 
chance de cumprir seu traje-
to de recuperação de forma 
natural. 

A drenagem coopera de 
forma significativa para aju-
dar o corpo na transição de 
cirurgia, fase inflamatória, 
fase cicatricial e reabilitação 
total que acontece de 21 a 
42 dias, segundo a literatura  
científica.

A drenagem linfática au-

Drenagem linfática pós cirurgia
Divulgaçãoxilia, otimiza e facilita a circu-

lação da linfa estimulando-o 
a trabalhar de forma rápida, 
movimentando a linfa até os 
gânglios linfáticos expulsando 
microorganismos e substân-
cias não necessárias ao corpo 
e traz inúmeros benefícios a 
pacientes: 

-Controlar 90% da dor e 
do inchaço;

- Reduz o tempo de recu-
peração em até 80%;

-Controla hematomas e 
desconfortos musculares;

- Potencializa  o resultado 
da sua cirurgia;

- Promove a melhora ex-
pressiva no aspecto da pele;

- Previne e minimiza a 
formação de fibrose e cicatriz 
hipertroficas.

A drenagem linfática é 
uma técnica de massagem 
que trabalha o sistema como 
um todo. O corpo acelera de 
forma completa e não local. 
Esta técnica de massagem 
é um tratamento, portanto 
deve ser executada de forma 
completa para que o corpo 
reaja de forma eficaz. 

A grande dúvida do pa-
ciente pós cirúrgico é se a 
drenagem será feira somente 
no local que realizou a cirurgia 
ou em todo o corpo. 

Como esta técnica tra-
balha de forma completa no 
organismo acelerando o me-
tabolismo fazendo com que 
o corpo retire rapidamente 
o excesso de líquidos jun-
tamente com impurezas do 
organismo é necessário que 
a massagem seja realizada 

de forma completa no corpo, 
isto é membros inferiores e 
superiores, anterior e poste-
riormente.

Vou responder as pergun-
tas mais frequentes realiza-
das no consultório: 

Quantas sessões são 
indicadas de drenagem pós 
cirúrgica e quanto tempo 
após a mesma? 

Depende de cada orga-
nismo e de cada cirurgia e 
de cada cirurgião. Alguns 
indicam logo no início (que 
no meu conceito é o ideal) 
outros optam por indicar após 
30 dias (considero tardio 
inclusive para regeneração 
cicatricial).

Quantas sessões preci-
so fazer de drenagem? 

Por ser um tratamento 
esta massagem não tem 
limite de quantidade. O ideal 
é que passe pelo menos o pe-
ríodo regenerativo de tecidos 
que é de 21 a 42 dias reali-
zando drenagem a cada 48h. 

Qual tempo de duração 
para uma drenagem? 

Em torno de 50 a 60 mi-
nutos. 

Qual método ideal para 
o pós cirúrgico imediato? 

O imediato compreeende 
até retirada de pontos,  preci-
sa ser drenagem linfática por 
bombeamento, onde através 
de uma pequena pressão o 
líquido é expelido pela linfa. 

Qual método de drena-
gem linfática é recomenda-
do no pós cirúrgico tardio? 

Esta técnica pode ser tan-
to por bombeamento como 
por deslizamento com mo-
vimentos suaves, precisos 
e respeitando o tempo das 
linfas. 

Drenagem linfática ema-
grece? 

Não existe nada compro-
vado na ciência, porém na 
prática todos meus pacientes 
submetidos a drenagem lin-
fática manual regularmente 

de duas a três vezes por se-
mana, após a quinta sessão 
começam a diminuir conside-
ravelmente medidas e peso. 
Concluo que seja devido ao 
aumento metabólico. 

Relato da Liliane Al-
meida 

Paciente de drenagem 
linfática pós cirúrgico. 

A drenagem ajudou muito 
meu pós operatório. Deu o 
acabamento final às cirur-
gias. Além de tirar todo meu 

inchaço, ainda modelou meu 
corpo. Fiz abdominoplastia 
e mastopexia com prótese 
e comecei as drenagens 
com 11 dias, três vezes por 
semana durante o primeiro 
mês de cirurgia. Depois mu-
dei para duas vezes. Estou 
muito feliz e satisfeita.

Dra Silvia Batista 
Fisioterapeuta e edu-

cadora física
@silviabatistafisiodan-

cer
Email: silviafisiotera-

pia@icloud.com

 ARTIGO

Valter CASARIN

Adubação, saúde e meio ambiente: a essência da vida

A carga de pressão que é 
colocada sobre os fertilizantes 
minerais, principalmente por 
tratar esses insumos como 
um poluente ambiental e pre-
judicial a saúde, é muito alta. 
Isso acontece, em grande 
parte, devido ao desconhe-
cimento da origem e função 
que os fertilizantes apresentam 
na agricultura. Vale ressaltar 
que os fertilizantes não são 
produtos tóxicos, mas fonte 
nutricional para as plantas. Os 
nutrientes que os fertilizantes 
têm em sua composição são 
aqueles essenciais para que os 
vegetais completem seu ciclo 
de vida, ou seja, produzam 
grãos, frutos e outros produtos 
usados como alimento animal 
e humano. São esses nutrien-
tes que irão nutrir os animais e 
o ser humano, permitindo que 
estes possam ter energia para 

suas inúmeras atividades.
Os fertilizantes minerais são 

produzidos a partir de depósitos 
de minerais que ocorrem na 
natureza ou extraídos do ar 
que respiramos. Essas matérias 
primas são processadas na in-
dústria para tornar os nutrientes 
apropriados para sua utilização 
pelas plantas e reduzir o custo 
de transporte a aplicação no 
campo. Mas, suas composições 
continuam sendo de moléculas 
naturais, e não artificiais.

Para o entendimento correto 
sobre os fertilizantes, a iniciati-
va Nutrientes para a Vida tem 
como principal missão escla-
recer e informar a sociedade 
brasileira, com base em estudos 
científicos, sobre a importância 
e os benefícios dos fertilizantes 
na produção e qualidade dos 
alimentos, bem como sobre 
sua utilização adequada. Diante 
disso, os esclarecimentos sobre 
a importância e a relação dos 

fertilizantes com o ambiente e a 
saúde humana é de grande im-
portância. Neste artigo vamos 
discutir principalmente sobre os 
fertilizantes minerais.

Atualmente, a proteção am-
biental e a segurança alimentar 
são duas grandes preocupa-
ções da nossa sociedade. É 
de conhecimento que o uso 
descuidado de fertilizantes pode 
ter impacto no meio ambiente. 
A adubação com critérios e ba-
seada em manejo responsável 
tem efeitos positivos sobre o 
meio ambiente, a qualidade 
dos produtos agrícolas e con-
tribui para o fornecimento de 
uma dieta variada, saudável e 
equilibrada.

A agricultura usa energia 
solar para produzir plantas e fi-
xar dióxido de carbono (CO2), o 
principal responsável pelo efeito 
estufa. As plantas formam a 
base dos alimentos, uma fonte 
de energia para humanos e 

dênio, níquel, zinco). O fertili-
zante é corretamente chamado 
de adubo mineral.

O objetivo principal da fer-
tilização mineral é fornecer os 
nutrientes necessários a um 
solo incapaz de garantir por si 
só uma nutrição da planta, le-
vando a um ótimo rendimento. 
Trata-se de corrigir o desequi-
líbrio nutricional que resultaria 
de um solo pobre em certos 
elementos.

Na maioria dos solos po-
bres, a quantidade ideal de 
fertilizante a ser adicionada a 
uma safra é geralmente maior 
que a quantidade “exportada” 
pela colheita (quantidade de 
elementos minerais contidos 
nas plantas colhidas) ou perdida 
pela lixiviação. Essas práticas 
de suprimento gradualmente 
levam as reservas de solo a um 
nível mais satisfatório, a partir 
do qual o agricultor pode adotar 
adubação de manutenção, que 

compensará o desaparecimento 
dos nutrientes exportados pelas 
colheitas, imobilizados por fixa-
ção ou eliminado pela lixiviação.

O desafio de aumentar a 
produção de alimentos de 
forma economicamente viável, 
mantendo a integridade ecoló-
gica dos sistemas, dos quais 
depende a agricultura, é a base 
fundamental da agricultura 
sustentável. Futuros aumentos 
na produção de alimentos terão 
que ocorrer concomitante com 
a expansão limitada de terra, e 
isto só poderá ser realizado por 
meio da intensificação da pro-
dução sustentável de culturas. 
Entende-se isto como o aumen-
to da produção total agrícola 
em uma mesma unidade de 
área ou, ainda, a manutenção 
da produção com uso racional 
de insumos.

Valter Casarin, engenhei-
ro agrônomo da iniciativa 
Nutrientes para a Vida

animais. Elas também fornecem 
biomassa, uma fonte de energia 
térmica, biocombustíveis ou 
materiais ou fibras de recursos 
renováveis. A adubação permite 
produzir mais biomassa e fixar 
mais energia solar e CO2 por 
hectare. Seu saldo de uso é cla-
ramente positivo; a quantidade 
de gases de efeito estufa fixada 
é igual a cinco vezes a emitida 
pela produção.

A adubação inclui todas 
as técnicas relacionadas ao 
fornecimento de materiais des-
tinados a manter ou aumentar 
a fertilidade do solo. Os ferti-
lizantes são destinados a me-
lhorar a nutrição das culturas. 
Eles possuem os nutrientes 
essenciais para as plantas: 
macronutrientes primários (ni-
trogênio, fósforo, potássio), 
macronutrientes secundários 
(enxofre, magnésio, cálcio), e 
os micronutrientes (boro, cloro, 
cobre, ferro, manganês, molib-
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Inclusão
A Comissão de Obras da Câmara promoveu, ontem, 

audiência pública para debater a inclusão de mais duas 
áreas rurais no perímetro urbano, com o objetivo de 
serem loteadas. Área, com 76,4 hectares, está locali-
zada próxima a divisa com o município de Bady Bassitt. 
A menor, com 16,9 hectares, está localizada nas ime-
diações do distrito de Talhado, segundo o presidente 
da Comissão, vereador Marinho das Bombas (PSB). O 
projeto do Executivo prevê a implantação de cerca de 
1,7 mil lotes populares.

Lança chapa
A direção do MDB vai 

apresentar hoje, na sede do 
partido, a chapa de pré-can-
didatos a vereador que con-
correrá no processo eleitoral 
em outubro. A chapa será 
formada por 26 candidatos, 
oito serão mulheres, como 
determina a Justiça Eleitoral. 
O presidente Pedro Nimer 
disse que ainda tem algumas 
indefinições para formar a 
chapa, por exemplo, filiação 
do vereador Celso Peixão 
(PSB), ou de Jean Dornelas 
(sem partido). Um vai ficar 
de fora, avisa o emedebista.

Prefeitura de Rio Preto repassa 
R$ 120 mil para o Bom Prato

Por mais um ano consecu-
tivo, a Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, 
repassará R$ 120 mil para 
ajudar na manutenção do 
Restaurante Bom Prato na 
Providência de Deus.

Amparado pela lei federal 
13.019/2014 e pela lei muni-
cipal, a subvenção social será 
feita à Associação Lar São 
Francisco de Assis na Provi-
dência de Deus para ajudar no 
gerenciamento do Bom Prato, 
um programa da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Social de São Paulo.

Uma das contrapartidas 
para o repasse de subsídio é 
que metade das compras de 
gêneros alimentícios sejam 
provenientes de produtores 
rurais locais. Essa prática já foi 
realizada nos dois últimos anos 
e será mantida neste.

O programa Bom Prato é 
coordenado pela Secretaria 
de Estado de Desenvolvimen-
to Social, com o objetivo de 
garantir segurança alimentar 
à população de baixa renda, 
fornecendo café da manhã e 

refeições balanceadas com 
qualidade e cardápio variado. 
Em Rio Preto, são servidos 300 
cafés da manhã completos e 
1.400 almoços.

Com 1.200 calorias, o al-
moço é composto por arroz e 
feijão, salada, legumes e um 
tipo de carne, farinha de man-
dioca, pãozinho, suco e so-
bremesa. No café da manhã, 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

são servidos leite com café ou 
achocolatado ou iogurte, pão 
com margarina, requeijão ou 
frios, e uma fruta da estação.

O preço de cada refeição é 
R$ 1,00, e crianças de até 6 
anos não pagam. O restauran-
te fica na Rua Pedro Amaral, 
2.919 – Centro.

SERVIÇO
Restaurante Bom Prato de 

ALIMENTAÇÃO PARA CARENTES

Projeto visa garantir segurança alimentar e nutricional da população de baixa renda

São José do Rio Preto
Rua Pedro Amaral, 2.919 

– Centro
Horário de funcionamento: 

segunda a sexta-feira
– café da manhã: a partir 

das 7h até o término das 300 
refeições

– almoço: a partir das 
10h30 até o término das 
1.400 refeições

Divulgação

13 CASOS CONFIRMADOS

Estado de graça
O secretariado do prefeito Edinho Araújo (MDB) está 

“em estado de graça”, porque Rio Preto recebeu o 
prêmio, em primeiro lugar, do Programa Município Ver-
de-Azul, pelas ações implementadas em prol do meio 
ambiente. O prêmio só foi possível graças as ações 
desenvolvidas pelo Semae (Serviço Municipal de Água 
e Esgoto) e pela Secretaria do Meio Ambiente, segundo 
informação do próprio governo. É o segundo ano seguido 
que o prêmio vem para Rio Preto.

Patrulha
A partir da próxima segunda-feira, mulher que estiver 

com medida protetiva por causa de ação de marido 
agressivo terá o apoio da Guarda Civil Municipal. A Pre-
feitura, por meio das secretarias da Mulher e de Trânsito, 
lançará a Patrulha Maria da Penha. Os agentes da Guarda 
Municipal, portanto, vão dar respaldo com o objetivo de 
atender mulheres que estejam enfrentando algum tipo 
de violência doméstica. O evento acontece no Auditório 
do Parque Ecológico.

Prêmio 
Montoro

Por ter executado ações 
de proteção ambiental, Rio 
Preto também foi agraciado 
com o prêmio Franco Moto-
ro. O prêmio recebe o nome 
do saudoso governador do 
Estado de São Paulo e é de-
dicado aos municípios com 
melhor colocação no ranking 
em suas bacias hidrográfi-
cas. Como foi classificado 
em primeiro lugar no Progra-
ma Município Verde-Azul, o 
município também recebeu 
o prêmio Franco Montoro. Os 
dois troféus estão expostos 
na mesa do prefeito.

Equipe atuante
Felipe Marchesoni (Partido Novo) está com uma equi-

pe atuante apoiando a sua pré-candidatura a prefeito. 
Novato na política, Marchesoni defende proposta voltada 
para o desenvolvimento da economia do município. O livre 
mercado, segundo ele, é o único meio de proporcionar 
riqueza, gerar emprego e renda às famílias. Aliás, João 
Amoêdo, que disputou a Presidência em 2018, deixou a 
presidência nacional da sigla. Eduardo Ribeiro assumiu 
o comando.  

Braço direito
Durante os dois man-

datos de Valdomiro Lopes 
(PSB), Alex Carvalho foi o 
braço direito do então prefei-
to, como chefe de gabinete 
e posteriormente como pre-
sidente da Emurb (Empresa 
Municipal de Urbanismo de 
Rio Preto). Por ter desem-
penhado papel importante 
no governo do ex-prefeito, 
Alex foi convidado para se 
filiar ao PSDB, para disputar 
uma vaga na Câmara nas 
próximas eleições. O convite 
tucano, no entanto, é prová-
vel que não será aceito.  

Fora do 
páreo

O ex-prefeito Valdomiro 
continua recluso e pouco 
tem falado sobre disputa 
eleitoral. Como falta poucos 
meses para as eleições, 
um interlocutor próximo ao 
ex-prefeito declarou que ele 
estará fora do páreo. “O par-
tido dele está inerte”, decla-
rou, o bom espião. Tanto é 
que a chapa de pré-candida-
tos a vereador está cada vez 
mais enfraquecida.  Ainda de 
acordo com o interlocutor, o 
ex-prefeito está dedicando 
o seu tempo para cuidar de 
suas fazendas.  

Bolsonaro diz que não 
há motivo para pânico 
sobre o coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro 
fez um pronunciamento na noite 
desta sexta-feira (6) para tran-
quilizar a população a respeito 
da chegada do novo coronavírus 
no país e convocar a população, 
em especial os profissionais 
de saúde, para um trabalho 
conjunto com o governo para 
superar a situação.

O primeiro caso foi confirma-
do pelo Ministério da Saúde no 
sábado (29) e segundo último 
boletim publicado ontem o país 
conta com 13 pacientes infec-
tados pelo vírus e 768 casos 
suspeitos.

O Brasil foi o primeiro país 
da América do Sul a lidar com 

a enfermidade e, de acordo 
com o presidente, reforçou 
o sistema de vigilância em 
portos, aeroportos e unidades 
de saúde. Bolsonaro destacou 
que o governo também vem 
transmitindo informações diá-
rias e transparentes a estados 
e municípios.

“Determinei ações que 
ampliam o funcionamento dos 
postos de saúde, bem como 
reforço aos nossos hospitais e 
laboratórios. O momento é de 
união. Ainda que o problema 
possa se agravar, não há mo-
tivo para pânico. Seguir rigo-
rosamente as recomendações 
dos especialistas é a melhor 
medida de prevenção”, disse 
o presidente.

Agência BRASIL

PROGRAMA

Rio Preto Digital realiza encontro de grupo facilitador

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Escola de Gestão 
Pública (EGP), realizou nesta 
sexta-feira, dia 6, uma reunião 
do programa Rio Preto Digital, 
que tem por objetivo agilizar 
o trâmite de documentos por 
vias eletrônicas, unificar pro-
cedimentos administrativos e 
diminuir o uso de papel. Partici-
param da reunião integrantes do 
grupo facilitador do programa, 
que é realizado em parceria com 
a Secretaria do Meio Ambiente 
e a Empro e tem a participação 
de representantes de outras se-
cretarias e empresas públicas.

O grupo facilitador tem a 
missão de disseminar o uso 
das novas ferramentas, de-

senvolvidas pela Empro para 
o Rio Preto Digital, em todo o 
serviço público municipal. Nesta 
sexta-feira, foi apresentado um 
protótipo de uma plataforma no 
qual os cidadãos vão poder abrir 
requerimentos, procedimento 
feito atualmente apenas via 
PoupaTempo.

“O cidadão vai poder, in-
clusive, anexar documentos 
aos requerimentos. Do lado do 
poder público, o sistema será 
totalmente configurável, com as 
diferentes secretarias podendo 
incluir os serviços que consi-
derem necessários”, explica 
Vladislau Buhler Junior, chefe 
da coordenadoria acadêmica 
da EGP.

Também estão sendo prepa-
radas alterações no SigM, o Sis-

tema Integrado de Governança 
Municipal, para agilizar o trâmite 
das solicitações internas e elimi-
nar o uso de papel. “Vai ser pos-
sível acompanhar em tempo real 
todos as requisições, sem o vai 
e vem de papéis”, complementa 
Celso Tucci, diretor geral da EGP.

As soluções desenvolvidas 
para o Rio Preto Digital são 
propostas conjuntamente pelos 

integrantes do grupo, que além 
dos encontros presenciais, 
poderão debater também em 
ambiente virtual a partir desta 
segunda-feira, dia 9, na plata-
forma de Educação a Distância 
do Rio Preto Digital.

A perspectiva do programa 
é que as soluções do Rio Preto 
Digital comecem a ser imple-
mentadas já no mês de abril.

Da REDAÇÃO
Divulgação

ELEIÇÕES

Damares anuncia 
campanha para mulheres 

entrarem na política

A ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos Huma-
nos, Damares Alves, informou 
ontem (6) que o governo fede-
ral vai lançar uma campanha 
para incentivar as mulheres a 
ingressar na política. Segundo 
a ministra, o objetivo é au-
mentar o número de mulheres 
candidatas nas eleições de 
outubro deste ano, para pre-
feitos e vereadores em todos 
os 5,5 mil municípios do país.

“Nós vamos conversar a 
conversar com o Brasil, para 
que muitas mulheres ve-
nham a ser candidatas. Nós 
já conversamos com todos 
os partidos, as secretarias de 
Mulheres de todos os partidos 
fizeram um compromisso co-
nosco de que os partidos vão 
trabalhar muito para ter um 
número muito maior de can-
didatas”, afirmou a ministra, 
após participar de cerimônia, 
no Palácio do Planalto, para 
marcar o Dia Internacional da 
Mulher, comemorado em 8 de 
março. O evento contou com 
a participação do presidente 
Jair Bolsonaro, da secretária 
especial da Cultura, Regina 

Duarte, e da primeira-dama 
Michelle Bolsonaro, além de 
outras autoridades.

A campanha do governo 
federal deverá ter uma mensa-
gem semelhante à campanha 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), que começou a ser vei-
culada nesta semana, e que 
ficará no ar durante o mês de 
março, em emissoras de TV e 
rádio, para incentivar as mu-
lheres a participarem da vida 
política e a se candidatarem a 
cargos públicos.

“Nós queremos que todas 
as cidades tenham, no míni-
mo, uma mulher vereadora. 
Ainda temos 1,4 mil municí-
pios no Brasil sem uma mulher 
na Câmara”, acrescentou 
Damares Alves, ao reforçar a 
necessidade da campanha. 

Ela ainda prometeu per-
correr os estados do país in-
centiva ndo mulheres a entrar 
na política. “Eu vou começar 
a andar, a partir da semana 
que vem, nos municípios to-
dos que eu puder ir no Brasil, 
chamando mulheres para o 
processo político-eleitoral. 
Nós precisamos ter mais mu-
lheres para esse processo”.

Agência BRASIL
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A cobertura vacinal entre os idosos 
saltou de 75,05%, em 2015, para 
97,17%, no ano passado

Cláudio LAHOS

Vacinação contra influenza 
dispara entre os idosos

Estamos nos aproximando 
do inverno e a expectativa é 
que no Brasil tenha ondas de 
frio já na segunda quinzena 
de abril, segundo os mete-
orologistas. Com as baixas 
temperaturas, a incidência 
de gripe aumenta e a corrida 
nos postos de saúde fica mais 
intensa. 

Em Rio Preto, somente, 
em 2019, foram vacinados 
contra influenza, o vírus da 
gripe, 111.211 pessoas do 
grupo prioritário (crianças, 
idosos, gestantes, puérperas, 
trabalhadores de saúde, indí-
genas, população carcerária, 
funcionários do sistema pri-
sional, professores, policiais 
civis, militares, bombeiros e 
membros ativos das Forças 
Armadas). 

Dos mais de 100 mil imu-
nizados, em Rio Preto, 55.749 
são idosos. O número da popu-
lação idosa que tem procurado 
se vacinar saltou de 75,05%, 
em 2015, para 97,17% em 
2019. 

“Nós observamos que a 
maioria dos adultos e adoles-
centes procura pelas vacinas 
quando há uma cobrança da 
empresa pra atualizar ou quan-
do há uma campanha.  Temos 
dificuldades por uma procura 
mais espontânea, então tem 
que fazer busca nas campa-
nhas, apoio e cobrá-los quan-
do vão entrar na faculdade, 
trabalho, ou declaração vacinal 
para entrarem na escola, e 
isso acaba forçando a pessoa 
a se preocupar com uma coisa 
que na verdade o maior inte-
ressado é ela, em manter sua 
vacinação em dia’’, destaca 
a gerente de imunização da 
Secretaria de Saúde de Rio 
Preto, Michela Barcelos. 

Mariane DIAS 
redacao@dhoje.com.br

Apesar da grande demanda 
do público da terceira idade, a 
gerente de imunização explica 
que há também uma grande 
cobertura voltada para o pú-
blico infantil. “É um trabalho 
difícil de conscientização, mas 
o brasileiro confia na vacina e 
reconhece a importância delas 
na prevenção das doenças”, 
explicou.

Michela ponderou ainda 
que “nós atingimos bons re-
sultados, por exemplo, a meta 
de porcentagem de vacinas 
contra Influenza por grupos 
prioritários em 2018 era de 
90% e atingimos 98,85. Já 
em 2019, a meta era de 90% 
e superamos com 91,27%”..  

(Colaborou - Verônica 
MAESTRELLA)

Cláudio LAHOS

Na manhã desta quinta-
-feira foi realizado um café da 
manhã especial em homena-
gem ao Dia das mulheres, na 
praça da Caixa D’ água, na 
Boa Vista.

O projeto de atividades 
físicas realizado na praça é 
organizado pela Secretaria de 
Esportes. As atividades físi-
cas acontecem às segundas, 
terças, quinta e sextas-feira, 
exceto quartas-feira, das 7h às 
11h. A participação é gratuita.

O professor de educação 
física, Atila Jesus de Oliveira, 
é o responsável pelas aulas e 
orienta a todos que vão pela 
manhã na praça. Foi ele quem 
teve a ideia de fazer o café da 
manhã, com café, leite, pães, 
pão de queijo, bolos, salgados, 
manteiga, doces, e suco de 
laranja.

A professora aposentada, 
Maria de Lurdes, de 57 anos, 
revela que dedica suas ma-
nhãs aos exercícios físicos.  
“As aulas são para todas as 
idades. E cada um faz confor-

me suas possibilidades físicas. 
O professor nos orienta todas 
as manhãs”, frisa.

Já Adriana Ferreira, profes-
sora aposentada, destaca que 
o  café da manhã teve união 
e alegria. 

“O café foi após os exercí-
cios matinais. Fizemos oração 
de agradecimento e gratidão 
a Deus pelo momento e por 
todos ali presentes e também 
teve um mimo pra nós, mulhe-
res”, observa.

E acrescenta que “é muito 
gratificante fazer parte desse 
círculo de amizade, no qual 
existe muita solidariedade e 
respeito. Cada um realiza a 
atividade de acordo com seu 
ritmo, contando com o incen-
tivo de todos. O professor é 
um ótimo profissional, muito 
capacitado e responsável”.

Adriana finaliza que no 
decorrer dos exercícios, todos 
se descontraem e conversam. 

“Nós ouvimos uns aos 
outros e saímos de lá com 
uma sensação de bem-estar, 
pois cuidamos do físico e do 
emocional”, conclui.

Verônica MAESTRELLA

Terceira idade participa de café da manhã 
em homenagem ao Dia das Mulheres

Telhado do Mercadão começa a ser trocado

A obra do Mercado Mu-
nicipal de Rio Preto avança 
conforme planejamento, com 
segurança e tranquilidade.

Nesta sexta-feira (6), a 
empresa contratada começou 
a retirar todas as telhas, ripa-
mentos e peças do telhado do 
Mercadão. O processo envolve 
colocar manta de alumínio du-
pla face na cobertura e instala-
ção de novo ripamento e novas 
telhas (do tipo francesa).

Além disso, também serão 
trocadas antigas calhas por 
novas peças.

Neste momento, o trabalho 
acontece numa área de 100 
m² da parte isolada do prédio, 
na entrada principal da rua 
Antônio de Godoy, por isso 
sem impacto no conforto e na 
segurança das pessoas que 
transitam pelo local.

Neste sábado e domingo, 
será realizada a remoção da 
cobertura da área de carga e 
descarga.

Da REDAÇÃO

Bazar em prol da AACD 
começa nesta segunda-feira

Acontece nesta segunda-
-feira, dia 9, das 10h às 16h, e  
se estende até sábado, dia 14, 
das 9h às 13h, na AACD, em Rio 
Preto, o bazar em prol da AACD 
(Associação de Assistência à 
Criança Deficiente), com preços 
de R$ 30 a R$ 50. Promovido 
pelos proprietários da loja Magú 
Shoes, o evento conta com sa-
patos infantojuvenis, do n° 13 
ao n° 37, com renda em prol da 
Instituição.

“No final de 2019, fui à AACD 
conhecer mais a fundo, e me 
encantei demais com a causa, 
e com isso, eu e meu marido 
Gustavo, resolvemos fazer este 
Bazar e parte da renda será re-
vertida para a instituição, para 
ajudá-los nas necessidades”, 
revela a proprietária das duas 
unidades da Loja Magú Shoes, 
Patrícia Pequito.

A empresária destaca que  
sente seu coração cheio de amor 
e felicidade em realizar o evento 
beneficente.

“O poder de fazer algo é 
extremamente gratificante, agra-
deço a Deus todos os dias por  
oportunidades como esta”, 
argumenta.

Patrícia finaliza que a inten-
ção é que as pessoas vão até o 
Bazar adquirir algo e colaborar 
com a associação.

O bazar será realizado na  
AACD, que fica localizada na 
Avenida Da Luz, n° 2525.

Para mais informações: 17 
3201-1510.

AACD
A AACD de São José do Rio 

Preto foi inaugurada no dia 10 
de dezembro de 2008, graças 
aos recursos arrecadados no 
TELETON 2007, esta unidade 
existe por meio de uma par-
ceria com a prefeitura local. A 
AACD-SP constrói e equipa o 
centro de reabilitação, seleciona, 
treina e supervisiona as equipes 
técnicas, mas é a prefeitura que 
custeia a folha de pagamento e 
a manutenção do prédio.

Atualmente, a AACD possui 
nove unidades espalhadas pelo 
Brasil, que contam com equipes 
multidisciplinares especializa-
das. Em São Paulo, o Hospital 
Ortopédico realiza cerca de 7 mil 
cirurgias por ano, sendo grande 
parte de alta complexidade. A 
Instituição mantém ainda cinco 
oficinas ortopédicas, conside-
radas referência nacional na 
fabricação de órteses, próteses, 
adaptações para cadeiras de 
rodas e demais produtos orto-
pédicos.

A AACD trabalha ainda a 
inclusão social das pessoas 
com deficiência física por meio 
de programas como a AACD 
Esportes, que investe na prática 
esportiva como ferramenta de 
integração social dos pacientes e 
de seus familiares. Ao longo dos 
anos, foram revelados grandes 
talentos do esporte adaptado.

Verônica MAESTRELLAMercado Municipal passa por reforma, que chegou ao telhado

“Deus honrou nossa luta, nossas lágrimas e orações”, diz 
mãe de criança que recebeu transplante de coração no HCM

O pequeno Miguel Carvalho,  
5, foi o oitavo paciente do Hos-
pital da Criança e Maternidade  
(HCM) que recebeu um trans-
plante de coração infantil na ins-
tituição. Após  35 dias internado 
para o acompanhamento do 
pós cirúrgico, Miguel finalmente 
recebeu alta, na manhã desta 
sexta-feira (6). 

“Nossa manhã, hoje, foi de 
muita emoção e alegria. É um 
sentimento sem explicação, 
gratidão”, disse Tais Ellen de 
Carvalho, mãe do Miguel.

Miguel e a família são de 
Pereira Barreto. A criança foi 
diagnosticada com taquicar-
diomiopatia e por isso precisou 

ser internada. Todo o processo 
começou há oito meses, quando 
Miguel foi internado no dia 5 de 
julho de 2019, em 22 de agosto 
do mesmo ano foi transferido 
para o Incor, em São Paulo, para 
passar por um procedimento que 
em Rio Preto não fazia, no dia 9 
de outubro, ao retornar no dia 28 
de outubro, ele foi listado para 
o transplante em 31 de janeiro 
deste ano.  

“Sentimento foi de alívio, 
depois de oito meses de inter-
nação. A espera foi angustian-
te. Demorou quatro meses até 
aparecer um coração compatível. 
Miguel já estava bem debilitado 
restrito ao leito dele. Foram bem 
difíceis esses dias de espera”, 
afirmou a mãe. 

O coração recebido por Mi-

Mariane DIAS 
redacao@dhoje.com.br

guel foi de uma criança, de 9 
anos, morador de Itajaí, cidade 
de Santa Catarina, a 900 quilô-
metros de São José do Rio Preto. 
A longa distância exigiu uma luta 
contra o tempo, pois o período 
entre a retirada e o transplante 
deve ser de, no máximo, quatro 
horas. 

“Deus honrou nossa luta, 
nossas lágrimas e orações. 
Hoje, ele (Miguel) está em casa, 
novamente. Agora nossa família 
está completa de novo”, disse 
Tais Ellen. 

HCM

O Hospital da Criança e Ma-
ternidade e o Hospital de Base 
forma um dos complexos que 
mais realizam transplantes de 

órgãos e tecidos do Brasil, sendo 
referência para todo o país. 

Segundo a assessoria do 
hospital, em 1992, ocorreu o pri-
meiro transplante na Funfarme, e 
até o momento foram realizados 
mais de 5.200 transplantes de 
coração, pâncreas, córneas, rins, 
fígado e medula. Destes 112 fo-
ram de transplantes de coração 
em adultos e crianças.

Ainda segundo as equipes, 
Rio Preto é a única cidade a 
realizar transplantes de coração 
de crianças do interior do Brasil. 
Os outros centros transplanta-
dores localizam-se em capitais 
de Estado.

TAQUICARDIOMIOPATIA

A taquicardiomiopatia é uma 

Divulgação

MIGUELZINHO TEVE ALTA

REVITALIZAÇÃO

EVENTO SOLIDÁRIO

doença rara caracterizada por 
disfunção ventricular sistólica e 
insuficiência cardíaca congesti-
va causadas por taquiarritmias 
repetitivas com frequência cardí-
aca elevada, perdendo funções 
e aumentando o coração de 
tamanho.

GCM 

Os agentes da Guarda Civil 
Municipal, que fizeram o transla-
do do coração doado ao peque-
no Miguel, acompanharam a alta 
e levaram um presente. 

“Fomos recepcionar o Miguel 
na saída dele. Levamos um 
boné da Guarda de presente e 
graças a Deus ele saiu, após o 
transplante”, disse Roger Assis, 
porta-voz da GCM.

Grupo se confraternizou na praça da Caixa D´Água

Bebê sofre queimaduras nas mãos em escola

Um bebê de 11 meses so-
freu queimaduras nas mãos, 
enquanto brincava em uma 
escola municipal, localizada 
no Parque Industrial, em Rio 
Preto.  O caso aconteceu na 
tarde desta quinta-feira (5). 

A comunicação do feri-

mento foi dada à mãe por 
meio de uma funcionária da 
Escola Municipal Zilda Natel. 
O menino teria se queimado 
em um brinquedo exposto 
ao sol. 

A Secretaria de Educação 
foi procurada, mas até o fe-
chamento desta edição não 
houve retorno. 

Da REPORTAGEM
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Stephania Cristina Olivei-
ra Lima, 31, foi condenada 
a 20 anos de prisão nesta 
sexta-feira, 6, pelo Tribunal 
do Júri de Votuporanga. A 
mulher foi denunciada por 
matar o filho de 5 anos, 
em Valentim Gentil. Ela foi 
considerada culpada de 
homicídio triplamente qua-
lificado. Também respondeu 
acusação de ter usado meio 
de tortura e abuso de auto-
ridade contra o filho.

O julgamento começou 
às 10h na sala de audiên-
cia do tribunal de Júri da 
comarca de Votuporanga. 
A sessão foi presidida pelo 
juiz da 1ª Vara Criminal 
da cidade, Jorge Canil. A 
acusação ficou por conta 
do promotor de Justiça 
Eduardo Martins Boiate e 
do advogado de defesa Yan 

Acusada de matar 
filho é condenada a 
20 anos de prisão

Luciano RAMOS
redacao@dhoje.com.br

Vizinho usa facão para bater 
em catadora de recicláveis

Um vizinho, identificado 
no boletim de ocorrência 
apenas pelo apelido, bateu 
com um facão em uma 
catadora de recicláveis, de 
47 anos, após entrar na 
casa da vítima, no bairro 
Solo Sagrado, na Região 
Norte de Rio Preto.
Conforme o registro 
policial, o agressor 
aproveitou que o portão 
estava aberto para invadir 
a residência.
A vítima ficou com várias 
marcas no corpo, mas 
não sofreu perfurações. 
Segundo ela, guarda 

diversos objetos no seu 
quintal, mas como os vende 
com frequência, não há 
acúmulo e nem criadouros 
da dengue ou de outros 
bichos.
Na Central de Flagrantes, a 
catadora informou que tem 
autorização da Vigilância 
Sanitária para trabalhar, 
mas que, constantemente, 

vizinhos jogam veneno 
em seu quintal como 
retaliação.
A investigação do caso, 
registrado como lesão 
corporal, deve ser feita pela 
DDM (Delegacia de Defesa 
da Mulher) rio-pretense. A 
vítima passou por exame 
de corpo de delito no IML 
(Instituto Médico Legal).

Pedreiro sofre traumatismo 
craniano após cair de prédio

Um pedreiro de 48 anos preci-
sou ser hospitalizado após cair de 
um prédio enquanto trabalhava 
em uma obra, na manhã desta 
sexta-feira, 6. O caso aconteceu 
em uma faculdade, no Jardim 
Aeroporto. 

A vítima, Ailson Rocha, caiu de 
oito metros de altura e foi enca-
minhado para o Hospital de Base. 
A assessoria do HB informou que 
o estado é grave  e o paciente foi 
para o centro cirúrgicol. Ele sofreu 
traumatismo craniano e traumas 
no braço e perna direita.

Luciano RAMOS

Julgamento terminou por volta das 21 horas de ontem

Capotamento teria ocorrido após estouro de pneu

Uma agente de viagem, de 
74 anos, moradora na Santa 
Cruz, teve um prejuízo de R$ 
1,1 mil, no final da tarde desta 
quarta-feira, após acreditar que 
era seu genro quem lhe pedia, 
via aplicativo, um empréstimo 
neste valor.

O parente da idosa teve o 
celular invadido por hackers, que 
dispararam pedidos de auxílio fi-
nanceiro para todos os contatos 
do telefone.

 Ela foi avisada por uma 
neta, pouco depois de fazer a 
transferência bancária para uma 
conta em Praia Grande (SP), de 
que havia caído em um golpe de 
estelionato.

O caso, registrado nesta 
quinta-feira, na Central de Fla-
grantes de Rio Preto, segue 
sendo investigado. Não havia 
pistas até o fechamento desta 
matéria.

Idosa deposita 
R$ 1,1 mil após 
celular do genro 

ser hackeado

MARIA WILMA PEREIRA DOS SANTOS 
ROCHA – Falecida no dia 06/03/2020 aos 
62 anos de idade. Era viúva de Joaquim Braz 
da Rocha, deixando os fi lhos: Ana Carolina, 
Clenir e Cleide. Sepultamento ocorreu no 
dia 06/03/2020 às 16h30, saindo do velório 
Ercília para o cemitério São João Batista.

ELISA MENDES VARGAS – Falecida 
no dia 06/03/2020 aos 74 anos de idade. 
Era solteira. Sepultamento ocorreu no dia 
07/03/2020 às 10h, saindo do velório Ca-
pelas Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

 
VALDIR SOARES PINTO – Falecido no 

dia 06/03/2020 aos 63 anos de idade. Era 
divorciado de Beni Vitorina da Silva, deixando 
os fi lhos: Juliano, Vinicios e Franciele. Sepul-
tamento ocorreu no dia 06/03/2020 às 17h, 
saindo do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério Municipal de Potirendaba.

ROSA DOMINGOS DIAS – Falecida no 
dia 06/03/2020 aos 91 anos de idade. Era 
viúva de Cecílio Pedro Dias, deixando os 
fi lhos: Jorge, Maria Cristina, Antonio, Roseli, 
Carlos (falecido) e Maria Aparecida (falecida). 
Sepultamento ocorreu no dia 06/03/2020 às 
14h, saindo do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

Após tentativa de fuga na 
rodovia Washington Luís, 

homem passa mal e morre 
Um homem, ainda não iden-

tificado, morreu na madrugada 
desta sexta-feira, 6, depois 
de fugir da polícia na rodovia 
Washington Luís (SP-310), em 
Cedral. Dentro do carro, foi 
encontrado um revólver calibre 
38.  

 De acordo com informações 
da Polícia Civil, o suspeito rece-
beu ordem de parada de uma 
picape da PM, no trevo de Ce-
dral, mas saiu em fuga sentido 
rodovia Washington Luís.   

Ainda segundo a polícia, na 
perseguição o motorista que 
estava em um Chevrolet Celta, 
perdeu o controle do veículo 
e bateu no canteiro central 
da rodovia. O homem ainda 
tentou resistir a prisão, mas foi 
algemado e colocado dentro 

da viatura.
 Em revista dentro do ve-

ículo, os policiais encontram 
um revólver calibre 38. Quan-
do voltaram para falar com o 
suspeito a respeito da arma, 
ele estava com mal-estar e foi 
encaminhado para o pronto 
socorro de Cedral, onde teve 
uma parada cardiorrespiratória 
e acabou morrendo.   

O corpo do motorista foi 
encaminhado para o Instituto 
Médico Legal (IML) de Rio Pre-
to, para confirmar a causa da 
morte do homem.   

Ainda não há informações 
sobre a identidade do moto-
rista. O carro está em nome 
de outro homem em Mirassol, 
que afirma ter vendido o veículo 
há anos.  

 O veículo foi apreendido e 
levado para o pátio de Tanabi.  

Luciano RAMOS

Médico tem celular clonado após 
confirmar código para golpista

Um golpista, que se pas-
sou por funcionário de um 
site, entrou em contato 
com um médico, de 69 
anos, morador no Jardim 
Vivendas, e perguntou se a 
vítima tinha anunciado uma 
fazenda.

Ao responder que a pro-
priedade não estava mais 
à venda, o falsário disse 
que ele teria que cancelar 
o anúncio digitando um 
código que seria enviado ao 
seu celular.

Após fazer a confirma-
ção, o idoso teve o celular 
clonado pelo hacker, que 

passou a disparar pedidos 
de empréstimo, em nome do 
médico, para todos os seus 
contatos.

Um amigo da vítima, que 
estava em sua companhia, 
recebeu a solicitação e o 

Daniele JAMMAL Divulgação

NO SOLO SAGRADOEM CEDRAL

FRAUDE VIA APLICATIVO

Uma mulher de 39 
anos morreu na tarde 
desta sexta-feira, dia 
6, após capotar uma 
caminhonete na rodovia 
Euclides da Cunha, pró-
ximo a Tanabi.

Segundo informações 
da Polícia Militar Rodo-
viária Estadual (PMR), 
Fernanda Pereira, que 
dirigia o veículo, capotou 
após um pneu da cami-
nhonete S10 estourar.

Ela foi retirada das fer-
ragens, mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu.

Outras três pessoas 
que estavam no veículo, 
um homem e duas mu-
lheres, sofreram apenas 
ferimentos leves, sendo 
socorridos para a Santa 
Casa de Tanabi.

Mulher morre em 
acidente na rodovia 
Euclides da Cunha

Luciano RAMOS
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Lívio Nascimento.
A ré veio da penitenciária 

de Tremembé, onde está 
detida desde o crime. Além 
dela, outras dez testemu-

nhas foram ouvidas.  
A sessão durou aproxi-

madamente 11 horas, tendo 
se encerrado por volta das 
21h.

Divulgação

Daniele JAMMAL

Divulgação

Daniele JAMMAL

caso foi parar na delegacia 
de plantão de Rio Preto, 
onde um boletim de ocor-
rência de estelionato foi 
registrado.  As investigações 
estão sob responsabilidade 
do 5º DP.

Cláudio LAHOS

Estelionatários gastam mais de 
R$ 3,7 mil em cartão fraudulento

Com o provável uso de 
documentos falsos, estelio-
natários solicitaram em uma 
agência do Banco do Brasil de 
Rio Preto para que emitisse 
um cartão de crédito de não 
correntista em nome de R.V.G., 
30, morador na Vila Anchieta.

Com o objeto em mãos, os 
marginais fizeram compras que 
totalizaram mais de R$ 3,7 mil. 
A vítima só descobriu o golpe 
ao receber uma cobrança da 

instituição financeira, infor-
mando que a dívida estava sen-
do encaminhada para protesto.

Ao procurar o banco, o 
rio-pretense descobriu que as 
compras haviam sido feitas 
em 28 de novembro e 11 de 
dezembro do ano passado, na 
capital paulista.

O caso, registrado nesta 
quinta-feira, no Plantão Poli-
cial, como estelionato, segue 
sendo investigado, sem pistas 
até agora.

EM INVESTIGAÇÃO

Daniele JAMMAL

Divulgação

Paciente está internado em estado grave no Hospital de Base

Vendedor tem talão furtado e assinatura 
falsa impede golpe de R$ 13,4 mil

O 3º DP de Rio Preto in-
vestiga um caso de estelionato 
registrado no Plantão Policial 
de Rio Preto, no final da tarde 
desta quinta-feira, em que a ví-
tima, um vendedor, de 39 anos, 
morador no Residencial Rio 
Preto I, escapou de ser lesada 
em R$ 13,4 mil porque o banco 
onde é correntista desconfiou 
da assinatura em duas folhas 
de cheque.

Conforme relato à polícia, 
o correntista só descobriu que 

Daniele JAMMAL

o talão havia sumido quando 
recebeu cobrança do Itaú infor-
mando que dois cheques foram 
devolvidos, porque a assinatura 
não batia. 

Ao procurar seu gerente, ele 

ficou sabendo que uma folha 
havia sido preenchida no valor 
de R$ 12.775,00 e a outra em 
R$ 685, sendo que as assinatu-
ras eram diferentes. O talão foi 
bloqueado pelo banco.
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Encerrando as come-
morações do aniversário 
de Olímpia, na manhã 
desta sexta-feira, dia 6. 
foi inaugurado oficial-
mente, pela Prefeitura 
da Estância Turística de 
Olímpia e a Daemo Am-
biental, o Centro de Edu-
cação Ambiental (CEA) 
‘Dr. José Luiz Rainho 
Cunha’.   

O espaço está loca-
lizado no quilômetro 2 
da estrada rural ‘Vitório 
Celso Cizotto”, continui-
dade da Avenida Meni-
na Moça. O local conta 
com área administrati-
va, viveiro municipal de 
mudas, mini ecoponto, 
pomar e horta orgânicos, 
jardins sensorial e desér-
tico e sala multiuso. 

 O Centro de Educa-
ção foi projetado para 
ser ecologicamente cor-
reto. As janelas são am-
plas e claras e ficam 
sempre abertas para 
melhor aproveitar a luz 
e a correntes de ar. Tem 
um sistema de apro-
veitamento de água da 
chuva e produz adubo 
orgânico para uso nas 
plantas do local.   

Estiveram presentes 
na cerimônia vereado-
res, secretários munici-
pais, lideranças da so-
ciedade civil organizada, 
membros do Comdema 
(Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Am-
biente) e funcionários da 
Daemo.   

Centro de Educação Ambiental de Olímpia 
espera receber 2,7 mil alunos neste ano

Isabela MARTINS 
redacao@dhoje.com.br

Weilers estreia na SPFL com novidades

A temporada de futebol 
americano começa neste sá-
bado (7) com a partida de 
abertura da São Paulo Foo-
tball League (SPFL). O atual 
campeão Rio Preto Weilers 
recebe o Scelta Guardians no 
Teixeirão, a partir das 14h30. 
A expectativa fica por conta 
da estreia de diversos reforços 
apresentados pelo clube rio-
-pretense ao longo da pré-tem-
porada, além da manutenção 
da base vencedora do ano 
passado.

As novidades na equipe 
são: Well Garcia (RunningBa-
ck), Tomás Gonçalves (Wide 
Receiver), Luan Rocha (Linha 
Ofensiva), Bruno ‘China’ (Line-
Backer), Matheus Wanderley 
(Linha Ofensiva), Lucas Alves 

(Defensive Back), Norton Aron 
(LineBacker), Marcos Turtle 
(Linha Ofensiva), Douglas Pa-
vani (Defensive Back) e o nor-
te-americano Talon Roggasch 
(QuarterBack).  A equipe tam-
bém terá o reforço de Douglas 
Alan na comissão técnica.

Campeão da edição de 
2019 contra Corinthians Ste-
amrollers, o técnico Alexandre 
Ribeiro falou sobre a respon-
sabilidade de defender o título 
neste ano. 

“A filosofia é a mesma. Mais 
do que ganhar de qualquer ad-
versário, a gente quer ganhar 
da gente mesmo. Não existe 
placar antes do apito final, 
então vamos pisar em campo 
para fazer o nosso melhor 
independente do adversário”, 
comentou.

O Scelta Guardians, pri-

Vinicius LIMA

Isabela MARTINS

Área foi projetada para ser ecologicamente correta e despertar consciência ambiental

Carlos Rossi é o novo técnico 

Oscar Silva/ Futebol INTERIOR

Leão tenta ampliar 
vantagem no grupo 
C contra o Santos

O Mirassol entra em campo 
neste sábado (7), a partir das 
19h30, para encarar o Santos 
na Vila Belmiro. Depois de ven-
cer o Oeste na última rodada, o 
Leão quer ampliar ainda mais a 
vantagem para Inter de Limeira e 
Ituano no grupo C. Atualmente, o 
Mirassol ocupa a segunda posição 
com 13 pontos, dois atrás do líder 
São Paulo e quatro a frente dos 
demais.

Com a disputa da Libertado-
res, o Santos jogou durante o 
meio de semana contra Defensa y 
Justicia e tem compromisso já na 
terça-feira (10), contra o Delfín do 
Equador. Devido a sequência de 
jogos, existe a possibilidade que o 
Peixe poupe jogadores para duelo. 

“Estamos falando do Santos, 
jogando na Vila Belmiro. Mesmo 
que o técnico resolva tirar algu-
mas peças vai ser uma parada 
dura. Fica mais difícil pra nós se 
prepararmos para partida, pois 
pode vir outro jogador com uma 
característica diferente e aí sere-
mos obrigados a nos adaptar ao 
longo do jogo”, afirmou o técnico 

Ricardo Catalá. 
Ainda sobre o jogo, Catalá 

afirmou que ainda tem dúvidas 
em relações ao time titular e que 
espera decidir após obter mais 
informações sobre o Peixe. 

Até o momento, o Mirassol 
marcou gol em todos jogos como 
visitante. Para reforçar o setor, o 
atacante Maranhão, que precisou 
ser substituído na última partida, 
está à disposição. “Ele não é um 
cara de pedir sair da partida, é 
bem casca grossa. Tinha expec-
tativa que até fosse uma lesão 
mais grave, mas o departamento 
médico fez o diagnóstico e fez 
o trabalho em tempo recorde”, 
comentou Catalá.

Série D
A CBF (Confederação Brasilei-

ra de Futebol) divulgou a tabela 
de jogos e os grupos da série 
D do Campeonato Brasileiro. O 
Leão integra o grupo 7, junto com 
Portuguesa-RJ, Bangu-RJ, Cabo-
friense-RJ, Toledo-PR, Cascavel-
-PR, Nacional-PR e Ferroviária. A 
estreia é no dia 23 ou 24 de maio 
contra o Bangu em casa. Os qua-
tro melhores do grupo avançam 
para a próxima fase.

Vinicius LIMA

Mirassol marcou gol em todos os jogos como visitante

Leonardo Roveroni/ Agência MIRASSOL

NA VILA BELMIROQUARTO TÉCNICO

A superintendente da 
Daemo Ambiental, Tina 
Riscali, destacou como 
o novo espaço vai ser 
importante para toda a 
população de Olímpia. 
“Quem tem que parti-
cipar é a comunidade, 
aqui tem um pomar que 
em setembro do ano 
passado foi plantado 

pelos alunos da Etec. As 
mudas eram pequenas e 
agora já estão grandes. 
Muitas atividades que 
serão realizadas aqui va-
mos fazer juntos, com as 
crianças e pessoas que 
vierem participar. A ideia 
principal deste local é a 
gente realmente agregar 
toda comunidade para 

visitar”. 
Em um ato simbólico 

de preservação da vida, 
o prefeito Fernando 
Cunha realizou o plantio 
de um ipê no CEA. 

De acordo com a su-
perintendente da Da-
emo Ambiental, neste 
ano a previsão é receber 
2,7 mil alunos no CEA.  

Muitas atividades que serão realizadas aqui vamos fazer 
juntos, com as crianças e pessoas que vierem participar. A 
ideia principal deste local é a gente realmente agregar toda 

comunidade para visitar

“
”

50 ANOS NA AMAZÔNIA

Escritor ambientalista 
de Rio Preto faz 

palestras em Uberaba

O jornalista e escritor rio-
-pretense Vismar Kfouri, além 
de ambientalista que viveu qua-
se cinco décadas na Amazônia, 
está em sua toca preparando 
outro livro, agora mais reche-
ado que o último lançado em 
Portugal, há um ano. 

Na semana passada, em 
seu rancho, em Sales, repre-
sentantes da Faculdade de 
Engenharia de Meio Ambiente 
de Uberaba, MG, que faz parte 
da Universidade Federal Minei-
ra, o convidou para realizar três 
palestras aos acadêmicos de 
Engenharia de Meio Ambiente, 
da faculdade daquela cidade.

O jornalista lançou há um 
ano o livro, editado em Portu-
gal pela Chiado Books, que, 
segundo ele, vende bem por 
lá e ele enviou solicitando ao 
Guines Books, por acreditar 
que é o maior livro de lendas, 
mistérios e contos inéditos já 
escrito no Brasil e no mundo, 
sobre a Amazônia e seus povos 
tradicionais.

A comitiva mineira foi co-
mandada pela jovem Marcela 
Reuben, da cidade paulista 
de Sales que lá estuda, e na 
ocasião o escritor homenageou 
a professora-doutora Ana Caro-
lina Borella Anhê, com um livro 
autografado.

Kfouri realizará três palestras 
em Uberaba e levará consigo 
seu rico acervo indígena, com 
objetos de várias etnias da 
Amazônia Legal que, segundo 

ele, está paulatinamente sen-
do dizimada com o beneplácito 
de maus políticos, grileiros 
e madeireiros profissionais, 
além de pecuaristas que fazem 
derrubadas rasas em terras in-
dígenas ou terras da Federação 
que são protegidas por lei am-
biental. Disse o escritor, sem 
falar na pirataria de ouro, dia-
mantes, esmeraldas, topázio, 
ametistas, ouro e até urânio e 
nióbio, mais precisamente na 
fronteira com o Suriname e a 
Venezuela.

Kfouri informou que, pelo 
que ele vê na grande mídia, 
não viu ainda, além do ge-
neral Heleno de Freitas, que 
comandou por muitos anos o 
Exército na Amazônia, outra 
pessoa capacitada a dialogar 
com ele sobre a  Amazônia e 
a desprotegida Calha Norte. 

Segundo ele, alguns minis-
tros não entendem de Meio 
Ambiente ou da Amazônia. “Só 
falam bobagens para tentar 
enganar o brasileiro que vê, 
dia a dia, a mais bela e maior 
floresta tropical do mundo di-
minuir abruptamente”.  

Venâncio de MELLO 

Jacaré enfrenta Desportivo 
com novo comandante

O Rio Preto tenta voltar a 
vencer na série A3 neste sábado 
(7), a partir das 16h, contra o 
Desportivo Brasil, no estádio 
Anísio Haddad. Com a equipe 
entre o G-8 e a zona de rebai-
xamento, a principal novidade 
do Jacaré vai estar no banco 
de reservas. O técnico Carlos 
Rossi assumiu o comando do 
esmeraldino no lugar de João 
Santos. Além deles, o Rio Pre-
to já foi comandado por Régis 
Angeli e Ivan Canela (auxiliar de 
João Santos) nesta temporada.

Rossi chega para sua tercei-
ra passagem pelo Jacaré. Ele 
estava coordenando um projeto 
em Minas Gerais denominado 

Boston City. Na carreira, ele já 
tem passagens por Mirassol, 
Matonense, Olímpia, XV de Jaú, 
entre outros. Pelo Rio Preto, o 
treinador comandou a equipe 
em 2015 e 2017. “Apesar de 
ter recebido outras propostas, 
preferi fechar com Rio Preto. 
Vamos trabalhar e tentar colocar 
o time em um patamar maior na 
classificação”, afirmou. 

Com pouco tempo para co-
nhecer o elenco e preparar a 
equipe, o esmeraldino não deve 
ter mudanças em relação ao 
time que empatou com o Marília 
na última rodada. 

“Conversei com o Canela e 
devo manter o time do jogo pas-
sado. Se eu mudar alguma coisa 
pode ser uma peça, mas não há 

Vinicius LIMA nada definido”, comentou. 
Sendo assim, o Jacaré pode 

entrar em campo com Ramon; 
Rafael Cursino, Bruno Miguel, 
Téssio e Assolan; Iago Pereira, 
Beto e Thiaguinho; Iago Martins 
e Gabriel Barcos.

Pelo lado do Desportivo Bra-
sil, a novidade é o retorno do 
lateral-direito Fábio Sá, que 
cumpriu suspensão na última 
rodada. Com isso, Léo Caboclo 
deve ir para o banco de reservas. 

O Dragão Chinês é o último 
time dentro da zona de classifi-
cação para a próxima fase e deve 
ir a campo com Leandro Santos; 
Fabio Sá, Edson, Jorge Miguel e 
Alex Barros; Guilherme Madruga, 
Nathan Índio e Wellington Lyn-
neker; Caio César e Caio Vieira.

meiro adversário no estadual, 
chega como atual campeão 
da Série Ouro da SPFL (equi-
valente a segunda divisão) e 
fará seu primeiro jogo na Série 
Diamante. A equipe de Barueri, 
uma das mais jovens do estado 
de São Paulo, tem como princi-
pais destaques o RunningBack 
Jonathan Paes e o QuarterBack 
Allan Kulbert.

Na SPFL, as 12 equipes da 
elite estão divididas em dois 

grupos de seis, onde todos 
jogam contra todos. Os líderes 
de cada chave se classificam 
direto para semifinal, enquanto 
o segundo e terceiro colocado 
se enfrentam na fase Wildcard. 

As duas equipes com as 
piores campanhas durante a 
temporada serão rebaixadas. O 
Rio Preto Weilers está no grupo 
A com Ocelots Futebol Ameri-
cano, Santos Tsunami, Leme 
Empyreo Lizards, Spartans 
Football e Scelta Guardians.

Vinicius LIMA



A-7Jornal
São José do Rio Preto, sábado
07 de março de 2020 EDITAIS 

Editais de
BALANÇO



Pérola do Dia

A-8 SOCIALSão José do Rio Preto, sábado 
07 de março de 2020 Jornal

bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, sábado 

Roberto
 Toledo

DiáriodoBob
Universo feminino. As vésperas do Dia da Mulher, não se-

ria de bom alvitre deixar de dizer que Deus fez a mulher num 
momento em que estava com mania de grandeza, e caprichou 
em sua alma e em sua beleza. Ser mulher é desempenhar uma 
multiplicidade de papeis sem deixar que estes papeis rotule-a. 
Ser mulher é conectar-se com as emoções sem ter vergonha 
de mostrá-las. Ser mulher é compreender que o tamanho da 
sua roupa, as cores do seu batom e do seu cabelo não a define.  
Ser mulher é perceber que não há necessidade de manter o mito 
da ‘mulher maravilha’ que tudo suporta. É enxergar seus limites, 
aceitá-los e expô-los. Ser mulher é ser real. É se conscientizar 
da realidade que vive, dimensionar suas possibilidades e realizar 
aquilo que está ao seu alcance. Ser mulher é um privilégio. 
Valéria é o nome da minha mulher e não preciso dizer mais nada, 
a não ser homenageá-la em nome de todas as mulheres. Amigo 
da onça. Bolsonaro tem fama de aniquilar amigos, sem maiores 
remorsos ou mesmo justificativas. Agora, chegou a vez de Silvio 
Santos: a Telesena e os carnês do Baú serão proibidos de venda 
em casas lotéricas. A Caixa Econômica determina que o prazo 
fatal será o final de março. Firma reconhecida. Os cartórios são 
os principais inimigos da modernização do Brasil, impedindo a 
adoção de soluções inteiramente digitais, como na Estônia, que 
virou referência para todo o mundo. No país, qualquer iniciativa 
que ameace o setor é barrada por poderoso lobby. No ano 
passado, cartórios faturaram R$ 16 bilhões e não abrem mão 
do papel, carimbo, reconhecimento de firma, autenticação, es-
crituras e outros que são a base do faturamento bilionário. Tudo 
online. Para quem não sabe: na Estônia, pode-se obter pela 
internet 99% dos serviços públicos, documentos e declaração 
de impostos. ‘Certificado online’ lá é assinatura digital, que se 
usa para votar, fazer transações bancárias, acessar histórico de 
saúde e muito mais. Ponto e basta! 

A VIDA É AQUILO QUE SE PASSA QUANDO VOCÊ VÊ O CELULAR.
 Sorria, beba muita água e seja feliz!

A MÉDICA MARIA Flávia 
Vetorasso comemora aniver-
sário neste sábado, receben-
do os paparicos dos familia-
res e amigos.

 A INCORPORADORA 
Tarraf inaugurou nesta sema-
na o Espaço Montelena, com 
moderno e aconchegante 
estande de vendas, na região 
sul da cidade ao lado do sho-
pping Iguatemi. Vale a pena 
dar uma passadinha por lá. 

SAUDE. O Grupo AUSTA 
convida para a apresentação 
e parceria de negócios com 
a Hospital Care, holding ad-
ministradora de serviços de 
saúde, marcada para segun-
da-feira, dia 16, a partir das 
17h.

BOTA FORA de Fabiano 
Ottoboni espera contar com 
os amigos, neste sábado, no 
Boemia Bar. A organização 
espera lotar a casa, já que o 
rio-pretense, está se mudan-
do para Londrina, no Paraná 
e vai deixar saudade.

A EXPOSIÇÃO ‘Naïf, mas 
nem tanto’ já está aberta no 
Centro Cultural Prof.º Daud 
Jorge Simão. Promovida 
pela Secretaria Municipal de 
Cultura, a mostra teve o olhar 
curatorial de Ricardo Resen-
de, Aracy Amaral e Paulo 
Portella.

NOSSA CIDADE VAI se-
diar, nos dias 13, 14 e 15 
de março, a 7ª Exposição 
Nacional de Orquídeas, entre 
raras.

TINTOS E SECOS. Neste 
sábado e no domingo, a em-
presária Larissa Fin leva para 
a Cinemateca Brasileira, em 
São Paulo, evento Eparklin 
Festival.  A proposta é popu-
larizar ainda mais o consumo 
dos vinhos brasileiros em 
nosso país. 

LUIZ HENRIQUE Lopes 
manda avisar que a Associa-
ção Renascer de Rio Preto 
realiza no dia 15 de março, a 
partir das 12 horas, a 11ª edi-
ção da Queima do Alho, no 
Espaço Viva Águas Claras. O 
evento é para arrecadar fun-
dos em prol das crianças e 
jovens defi cientes. O almoço 
será assinado pela Comitiva 
Água do Peão, Chef Milton 
Liso. Os convites custam R$ 
40.  

Detalhes
não tão pequenos...

Tel. (17) 3233-4888

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Multas de Lula
Levantamento feito pela 
força-tarefa da Lava Jato 
no Paraná aponta que o 
ex-presidente Lula pode 
ter que pagar cerca de R$ 
157,2 milhões em multas 
e reparações. Desse 
total, R$ 6,4 milhões 
representam soma de 
reparações e custas 
processuais de duas 
condenações; e 75,4 
milhões no caso penal do 
Instituto Lula.

Let’s Grill Festival 
Neste final de semana, 7 e 
8 de março, acontece mais 
uma edição do Let’s Grill 
Festival no Iguatemi de Rio 
Preto. Serão mais de 20 
horas de evento, divididos 
em dois dias, com diversas 
opções de cortes e assados 
para os amantes do bom 
churrasco.

Joyce Seba arrasa no visual para 
badalado evento

Primeira vez 
Flores e Sabores serão 
as estrelas de uma Feira 
programada para o dia 13 
de março, no Piso 1 do 
Shopping Plaza Avenida, 
que deve permanecer 
até o dia 15. Serão 30 
estandes com artesãos 
de Rio Preto e região. Nas 
prateleiras: almofadas, 
bolsas e sapatinhos de 
crochê, bonecas de pano 
e outras atrações, num 
espaço de 70 m² e aberta 
até as 22 horas.

SPOTlight

Thaisa Bassitt nossa homenagem ao 
Dia Internacional da Mulher, amanhã. 

Foto Luizinho Bueno

Wayta Dalla Pria, aniversariante de 
ontem. Parabéns

Laís Basso em clima de festa. 
Foto Luizinho Bueno

Isabela Canizza em badalado 
coquetel de inauguração. 

Foto Luizinho Bueno
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Anuncie: 17. 3022-7234 / 3353-2447
Atendimento: Segunda à sexta-feira 8hs às 19hs / Sábado das 9hs às 14hs
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

EXTRATO
3º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação  n.º 001/18; Contrato: DIL/004/18
Locador: L.D. Empreendimentos Imobiliários LTDA
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 
12 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMS. 
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/20
CONTRATO Nº: DIL/0007/2020
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
OBJETO: Locação de imóvel localizado na Av. Mirassolândia, n° 
1775, Bairro Eldorado,  destinado à instalação do projeto em par-
ceria com a OSC Associação Paraíso – Unidade Eldorado – Valor 
Total: R$180.000,00 – SME. Sueli P.A.Costa – Prazo de vigência: 
12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 651/2019
ATA Nº 0178/20
CONTRATADA: TUPÃ SOLDA EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura – Valor Unitário – 
Item 09- R$1,60 - SMEL – Cléa Márcia M. Bernardelli
 – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 686/2019
ATA Nº 0179/20
CONTRATADA: LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valores Unitários 
– Item 48- R$43,00; Item 49 – R$9,15; Item 50 – R$10,20; Item 57 – 
R$32,00; Item 58 – R$19,00 - SMTTS – Amaury Hernandes – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2019
ATA Nº 0180/20
CONTRATADA: RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas – Valores Unitá-
rios – Item 06- R$0,0490; Item 18 – R$4,4500 - SMS –– Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020
ATA Nº 0181/20
CONTRATADA: WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS EPP
OBJETO: Fornecimento de copos descartáveis – Valor Unitário – 
Item 02- R$55,00 - SMA – Luís Roberto Thiesi –– Prazo de vigên-
cia: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020
ATA Nº 0182/20
CONTRATADA: MILK VITTA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA.
OBJETO: Fornecimento de leite em pó integral para Unidades Es-
colares – Valor Unitário – Item 01- R$15,19 - SMAA – Antonio Pedro 
Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 042/2019
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu objeto a 
favor do vencedor: MLS Gerenciamento de Obras Ltda EPP. Sergio 
Astolfo Issas - Secretário Municipal de Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E 
SEGURANÇA – SMTTS
AVISO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio da sua 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, em 
cumprimento a legislação de regência, COMUNICA que se acha 
aberto o Edital de Chamamento Público nº 02/2020, visando a 
captação de propostas de patrocínio de entidades privadas para 
a realização de evento esportivo de corrida e caminhada - “MAIO 
AMARELO RUNNING” - a ser realizado no dia 16/05/2020 no Lago 
III da Represa Municipal. As inscrições terão início no dia 10/03 e 
poderão ser realizadas até o dia 19/03/2020 na Secretaria Munici-
pal de Trânsito, Transportes e Segurança (Avenida Artur Nonato, 
1177, Jd. Santa Catarina, fone 3213-9660 – CEP 15080-010), local 
onde poderão ser obtidas maiores informações. O edital, na íntegra, 
e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados 
no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto no link http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitan-
te.action  
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 21/2020 – Processo n.º 
1220/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de bebedouros, em 
atendimento das Unidades Escolares. Secretaria Municipal de Edu-
cação. Sessão pública realizada on-line com início dia 13/02/2020, 
sendo adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: 

CARON & BIGOTTO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA – ME ( 
item 2); COMERCIAL TRITON FLEX LTDA-ME ( item 1); MASPE 
ELETRODOMÉSTICOS EIRELI -EPP ( item 3) e SEATTLE TEC-
NOLOGIA E COM. DE PRODS ELETROELETRÔNICOS EIRELI 
EPP ( item 4). Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana 
Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Sueli Petronilia A. Costa - Secretária Munici-
pal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 40/2020 – Processo n.º 
1405/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de papel formate A3 e 
A4, para atendimento das Unidades Escolares. Secretaria Muni-
cipal de Educação. Sessão pública realizada on-line com início 
dia 27/02/2020, sendo adjudicados os itens à empresa declarada 
vencedora: CV DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ( itens 1 
e 2). Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Sueli Petronilia A. Costa - Secretária Munici-
pal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 22/2020 – Processo n.º 
1221/2020
Objeto – Aquisição de medicamentos para atender ações judiciais. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 10/02/2020, sendo adjudicados os itens às empresas 
declaradas vencedoras: AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES 
LTDA ( itens 5 e 27); CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA ( item 28); CIRÚRGICA UNIÃO LTDA (item 2) ; CM 
HOSPITALAR S/A ( itens 3, 25, 29, 30); DUPATRI HOSPITALAR 
com. Importação e exportação ltda ( ITENS 10 e 24 ), EXPRESSA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ( item 9); FUTURA 
COMÉRCIO DE PRODS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA ( item 
22); INTERLAB – FARMACEUTICA LTDA ) itens 1, 6, 8, 17, 26, 35 
), LUMAR COM. DE PRODS FARMACEUTICOS LTDA ( itens 4, 
13, 14, 23, 33 ), PORTAL LTDA ( itens 15, 19, 20, 31) e SANOFI 
MEDLEY FARMACEUTICA LTDA ( item 16). Os itens 7, 11, 12, 18, 
21, 32, 34, 36 e 37 foram desertos . Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 20/2020 – Processo n.º 
1219/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de materiais de labora-
tório para assistência do Depto. Administrativo – DADM. Secretaria 
Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 
12/02/2020, sendo adjudicados os itens às empresas declaradas 
vencedoras: DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMEN-
TOS LABORATORIAIS LTDA (itens 8, 10, 12, 14, 15 e 16), DIAG 
SOLUTION ARTIGO MEDICOS LTDA (itens 1, 2, 5, 6, 7, 9, 18), DK 
DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI 
(item 13), LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 
(itens 3, 4 e 17 ) e VALE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP (item 11). 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da ses-
são está disponível no “Portal de Compras – Celia Candida Faria 
- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 735/2019 – Processo n.º 
15.910/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de materiais de apare-
lhos telefônicos para assistência do departamento administrativo. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 31/01/2020, sendo adjudicados os itens à empresa 
declarada vencedora: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO EIRELI (itens 1, 2 e 3). Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Com-
pras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 715/2019 – Processo n.º 
15.835/2019
Objeto – Registro de preços para aquisição de materiais hospita-
lar (abaixador de língua, campo fenestrado e outros). Secretaria 

Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 
20/01/2020, sendo adjudicados os itens às empresas declaradas 
vencedoras: ALFALAGOS LTDA (itens 2, 16, 17), CIRÚRGICA SÃO 
JOSÉ LTDA. (item 5), CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. (item 9), GIGAN-
TE
PRODUTOS MÉDICOS EIRELI- EPP (item 4), HIROMED PRODU-
TOS HOSPITALARES EIRELI – EPP (item 10), JBL SERVICOS E 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR L (itens
7, 14), NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A (itens 1, 6, 8, 
11, 12, 13, 15), PROTEC
EXPORT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA-
ÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. (Item 18) e PROTECTOR IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA (Item 19). O item 
3 foi deserto. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Lucia 
Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade; Pregão eletrônico 39/2020 Processo: 1.404/2020
Objeto: Registro de preços para de materiais diversos para atender 
ao Depto. de Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer
O pregão eletrônico restou fracassado uma vez que os valores 
fi nais alcançados nos itens fi caram acima do estimado não repre-
sentando vantagem para a administração. Celia Candida Faria - 
Pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 66/2020, 
processo 1826/2020, objetivando contratação de empresa para o 
fornecimento de postos de trabalho terceirizados para condução 
de veículos escolares (ônibus) de acordo com as especifi cações 
do edital e seus anexos, para atendimento da Secretaria Munici-
pal de Educação. 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 Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 64/2020, 
processo 1791/2020, objetivando o registro de preços para aquisi-
ção de gêneros alimentícios para as unidades escolares da Rede 
Municipal de Ensino e outros órgãos públicos. Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Abastecimento. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 24/03/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.

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

PORTARIA N.º 33.935 DE 04 DE MARÇO DE 2020

CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARISELMA BRAGA DE 
SOUZA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a 
6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, 
da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar 
n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 03/03/2020.
PORTARIA N.º 33.944 DE 05 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, ROANA NORONHA SANCHES para substituir o(a) ser-
vidor(a) CHRISTIANE RENATA ABELAMA SENA SOMERA – ocu-
pante da gratifi cação por função – CHEFIA DE SETOR, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de férias, a partir de 09/3/2020.
PORTARIA N.º 33.945 DE 05 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, MATHEUS DE OLIVEIRA GUIDUCE para substituir 
o(a) servidor(a) PAULO PAULIN BENZATI - ocupante da função de 
confi ança gratifi cada – ASSISTENTE TÉCNICO – FG.102.1, nos 
termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar 
seu período de férias, a partir de 26/02/2020.
PORTARIA N.º 33.946 DE 05 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, MARLON TORQUATO MONTEIRO para substituir o(a) 
servidor(a) ANDERSON JOSE RODRIGUES DE MOURA - ocupan-
te da função de confi ança gratifi cada – ASSISTENTE TÉCNICO – 
FG.102.1, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, a partir de 18/03/2020.
PORTARIA N.º 33.947 DE 05 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, JONATA JAKSON FRANCISCO para substituir o(a) ser-
vidor(a) DANILO HENRIQUE RIBEIRO DOMICIANO – ocupante da 
gratifi cação por função – CHEFIA DE SEÇÃO, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, a partir de 18/03/2020.
PORTARIA N.º 33.948 DE 05 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, LEYSON VIRGINIO DOS SANTOS para substituir o(a) 
servidor(a) REGINA SAYURI OKA QUITAKAVA – ocupante da 
função de confi ança gratifi cada – GERENTE NÍVEL I – FG.101.2, 
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nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto 
durar seu período de férias, a partir de 02/03/2020.
PORTARIA N.º 33.949 DE 05 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, ANA TEREZA AMANCIO DARIA para substituir o(a) 
servidor(a) RENATA DE AQUINO IGNACIO PERAL – ocupante da 
função de confi ança gratifi cada – GERENTE NÍVEL I – FG.101.2, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto 
durar seu período de férias, a partir de 09/03/2020.
PORTARIA N.º 33.950 DE 05 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, ERICA ALMEIDA TOSTA PEREIRA para substituir o(a) 
servidor(a) MARIANA MALZYNER – ocupante da gratifi cação por 
função – ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, a partir de 26/03/2020.
PORTARIA N.º 33.951 DE 05 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, PATRICIA DE LUCAS RODRIGUES LIMA para substi-
tuir o(a) servidor(a) ANA MARIA DE ARAUJO LOIS - ocupante da 
função de confi ança gratifi cada – CHEFE DE DEPARTAMENTO – 
FG.101.6, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, a partir de 02/03/2020.
PORTARIA N.º 33.952 DE 05 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, KARINA CAMPOS CAPUCHO para substituir o(a) ser-
vidor(a) FABIO DOMINGUES DO AMARAL, ocupante do cargo em 
comissão – CHEFE DE GABINETE DE SECRETARIA – CD.101.2, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto 
durar seu período de férias, a partir de 26/02/2020.
PORTARIA N.º 33.953 DE 05 DE MARÇO DE 2020
RELOTA, o servidor CLECIO EGEA NEGRELLI da Secretaria Muni-
cipal da Fazenda para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 
retroagindo os efeitos desta a 02 de março de 2020.
PORTARIA N.º 33.954 DE 05 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, aos servidores abaixo relacionadas, prêmio por assidui-
dade, conforme Lei Complementar n.º 05/90, artigo 119, com nova 
redação dada pela Lei Complementar n.º 147 de 14/05/2002 e nos 
termos do Decreto nº 16.868 de 30 de agosto de 2013:
ERICA OHNO ANZAI, Médico Pediatra, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 28/06/2014 
a 26/06/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período conces-
sivo de 22/02/2020 a 24/06/2024.

NANCI NAVAS CARVALHO, Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo 
de 01/12/2014 a 28/02/2020 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 29/02/2020 a 28/02/2025.
PAULO ESTEVAO ALVES DA SILVA, Agente Administrativo, lota-
do(a) na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, referente ao pe-
ríodo aquisitivo de 30/01/2014 a 28/01/2019 e que deverá ser usu-
fruído dentro do período concessivo de 23/02/2020 a 27/01/2024.
RAFAEL BRANDINI SE, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 
04/11/2014 a 02/11/2019 e que deverá ser usufruído dentro do perí-
odo concessivo de 02/03/2020 a 31/10/2024.
PORTARIA N.º 853 DE 06 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, FABIO 
GIOLI e ANDREA PAES MAREGA para sob a Presidência do(a) 
Primeiro(a), constituírem COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, para apu-
ração dos fatos relatados no Interno/SMS/GP/Nº 0642/20.
PORTARIA N.º 33.956 DE 05 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, ANDRE LUIS SQUIAVETO CABRAL DE MELO para 
substituir o(a) servidor(a) ELIANA APARECIDA NAJEM RACANELI 
– ocupante da função de confi ança gratifi cada – GERENTE NÍVEL 
I – FG.101.2, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 
05/90, enquanto durar seu período de licença prêmio, a partir de 
09/03/2020.
PORTARIA N.º 33.957 DE 05 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, CLAUDIO RODRIGUES DE ANDRADE FILHO para 
substituir o(a) servidor(a) CARMEN LIGIA FIRMINO MARQUES - 
ocupante da função de confi ança gratifi cada – CHEFE DE DEPAR-
TAMENTO – FG.101.6, nos termos do artigo 68, da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença prêmio, a 
partir de 26/02/2020.
PORTARIA N.º 33.958 DE 05 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, VIVIANI CAROLINA AMORES BATTILANI para subs-
tituir o(a) servidor(a) FLAVIA CRISTINA RODRIGUES PETEAN 
– ocupante da função de confi ança gratifi cada – GERENTE NÍVEL 
II – FG.101.3, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 
05/90, enquanto durar seu período de licença prêmio, a partir de 
09/03/2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Convocação n° 21/2020 – 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 02 (dois) 
Professores de Educação Básica I abaixo classifi cados no Proces-
so Seletivo SME nº 01/2019 para contratação em substituição de 
docentes em caráter temporário.
 Os professores abaixo relacionados deverão comparecer 
no dia 09 de março de 2020 às 8h30min na Secretaria Municipal da 
Educação (Rua General Glicério, nº 3947 - Redentora). Os convo-
cados que não comparecerem na data, hora e local supracitados te-
rão prazo de tolerância de 03 (três) dias úteis, a partir da publicação 
desta, para comparecerem na Secretaria Municipal da Educação. O 
não comparecimento dos convocados no prazo estabelecido será 
considerado como desistência.    
 Para entrega da documentação para contratação, os con-
vocados terão o prazo máximo de 10 (dez) dias, em conformidade 
com o item 15.12 do Edital Normativo 01/2019, contados a partir da 
publicação desta, devendo, para tanto apresentar-se na Coorde-
nadoria de Pessoal (Av. Alberto Andaló, 3030 – 3° andar – Centro). 
Estes professores deverão ter disponibilidade de horário em 03 
(três) períodos: manhã, tarde e noite. 
 
Classif.       Nome
443 º VANESSA GOMES CAMBRAIS DA SILVA
444 º THAYNA ALVES RODRIGUES
 
 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO 
– PROCESSO SELETIVO SME - EDITAL Nº 01/2019 
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar 
a autenticidade) 
1) 01 (uma) foto 3x4 recente;
2) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a 
CNH;
3) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia);
4) Comprovante de Endereço (cópia);
5) Carteira Profi ssional – Cópia das páginas onde constam 
a foto, os dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição 
Sindical, FGTS e Anotações Gerais, sempre copiando a próxima 
folha em branco (de todas as Carteiras de Trabalho). 
6) PIS/PASEP – Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal 
e ao Banco do Brasil portando a Carteira de Trabalho; solicitar que 
sejam feitas as pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas (trazer 
os documentos que serão fornecidos pelos dois bancos, mesmo 

não constando número de inscrição);
7) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site 
www.tse.jus.br; 
8) Certifi cado de reservista (cópia);
9) Documento comprobatório do estado civil (cópia);
10) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: consultaca-
dastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste pen-
dência no resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser 
sanada, conforme campo “orientação”, até a entrega da documen-
tação.
11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos fi lhos menores de 
21 anos e dos maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam 
cursando universidade e dos fi lhos defi cientes de qualquer idade 
(cópia);
12) Carteira de vacinação de fi lhos menores de 14 anos (có-
pia);
13) Comprovar requisitos exigidos elencados no Quadro 1, do 
item 2.1, Capítulo 2 do Edital Normativo -  Certifi cado, Certidão ou 
Diploma de Conclusão de Curso (cópia);
14) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efe-
tuada no site do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) 
para verifi cação de acúmulos.
Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem ativos 
e que não constem a data da Demissão/Exoneração nas respec-
tivas pesquisas, trazer a publicação da exoneração ou a baixa na 
Carteira de Trabalho;
15) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) 
com a devida qualifi cação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e 
declarando sob as penas da lei: 
15.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com 
a Constituição Federal. Em caso positivo, juntar documentação 
comprobatória;
 15.2) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual 
ou Municipal, em consequência de Processo Administrativo (por 
justa causa ou a bem do serviço público);
15.3) Não ter sido demitido (a) de função atividade do Magistério 
Público Municipal ou de escolas conveniadas com o Município de 
São José do Rio Preto, por justa causa;
15.4) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia com-
pleta da última Declaração de Imposto de Renda;
15.5) Benefi ciário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso 
positivo, trazer comprovante;
15.6) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) anos;
16)  Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais 
(âmbitos Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedi-
dos pelos órgãos competentes dos Estados onde reside e residiu 
no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão 
Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidos via Internet:
Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Se-
cretaria da Segurança Pública);
Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção 
da Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão competen-
te).
17) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) 
anos, expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual – das 
cidades onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde 
reside e residiu no período de abrangência. Em caso positivo, trazer 
a Certidão de Objeto e pé.
Obs: Endereços dos órgãos competentes em São José do Rio 
Preto – SP:
Estadual: emissão via Internet, em todo Estado de São Paulo, no 
endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão 
de Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitos de 
Execuções Criminais – Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 
3036 – Centro.
Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br – 
Justiça Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Cháca-
ra Municipal.
18) Perícia Médica – dirigir-se ao SEESMT, após agendamen-
to via telefone – Avenida Alberto Andaló, nº 3030, térreo do Paço 
Municipal – Fone 3203-1128, munido da Carteira de Vacinação 
(cópia);
19) Dirigir-se à Caixa Econômica Federal, munido também 
de cópia do RG, CPF e comprovante de endereço para abertura 
da Conta Salário (conta 037) – vinculada ao CNPJ da Prefeitura 
Municipal de São José do Rio Preto (Trazer cópia do comprovante 
de abertura de conta constando CPF e CNPJ desta Prefeitura) 
20)  Outros documentos que a Prefeitura de São José do Rio 
Preto julgar necessário.

OBSERVAÇÃO:
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
O atendimento para entrega da documentação para contratação 
será feito somente mediante agendamento na Coordenadoria de 
Pessoal da Secretaria Municipal da Administração pelo telefone (17) 
3203-1337.
 
Prazo para protocolo da Documentação:
Convocação nº 21/2020 – SME      Publicado em 07/03/2020      
Término 18/03/2020        
                            
          São José do Rio Preto, 06 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 
018/2020
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: 36.064.745/0001-61
Razão Social: EMPORIO ORGANIKAE LTDA
CNPJ: 35.592.366/0001-81
Razão Social: AP MOTA CONTABILIDADE
CNPJ: 36.486.083/0001-18
Razão Social: RAMAEL DE JESUS SANTANA SILVA LTDA
CNPJ: 36.494.905/0001-02
Razão Social: MAELI FERNANDES CAMBUHY ZANELA
CNPJ: 36.214.677/0001-70
Razão Social: DOUGLAS DE OLIVEIRA HERRERA LTDA

Conforme processamento realizado, em 06 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, 06 de Março de 2020.

Laryssa Chaves Lima Auditora Fiscal Tributária
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMFAZ Nº 01.

DE 06 DE MARÇO DE 2020.

Regulamenta os procedimentos fi scais internos adotados pela
Secretaria Municipal da Fazenda relativos ao Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atri-
buições resolve:
Art. 1º - Em observância aos princípios da efi ciência e da economi-
cidade, os quais regem a Administração Pública, fi cam dispensa-
das de terem suas obrigações tributárias verifi cadas, a critério do 
fi sco, as pessoas jurídicas que solicitarem o cancelamento de sua 
inscrição junto ao Cadastro Municipal Mobiliário, considerando a 
possibilidade de posterior verifi cação fi scal, se novos fatos relevan-
tes surgirem.
Art. 2º - Os procedimentos fi scais relativos ao Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza serão executados privativamente 
por Auditores Fiscais de Tributos Municipais – AFTM, mediante 
emissão de mandado pela autoridade competente, observados os 
artigos 60 e 61 da Lei Complementar Municipal n° 178, de 29 de 
dezembro de 2003. 
Art. 3° - Para os fi ns desta Instrução Normativa, entende-se por 
procedimento fi scal:
 I - de fi scalização do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natu-
reza, as ações que objetivam a verifi cação do cumprimento das 
obrigações tributárias relativas ao sujeito passivo, podendo resultar 
em constituição de crédito tributário ou em apreensão de bens, 
mercadorias, livros e documentos de quaisquer espécies, inclusive 
os armazenados em meio magnético ou em qualquer outro tipo de 
material, mídia, ou assemelhados, encontrados em situação irregu-
lar ou que constituam prova de infração à legislação tributária; 
II - de diligência, as ações, internas ou externas, destinadas a cole-
tar informações ou outros elementos de interesse da administração 
tributária, inclusive para atender exigência de instrução processu-
al, verifi car o cumprimento de obrigações tributárias acessórias e 
orientar o sujeito passivo para o correto cumprimento das obriga-
ções tributárias; 
III - de informação em impugnação administrativa, a manifestação 
acerca de impugnação apresentada pelo sujeito passivo autuado, 
com o objetivo de esclarecer ao órgão de julgamento administrativo 
os aspectos do Auto de Infração e Imposição de Multa, objetos de 
impugnação.
IV – de autorregularização, aquele previsto nos termos do artigo 
76-A da Lei Complementar Municipal n° 178, de 29 de dezembro de 
2003.
§ 1° - A diligência, a que se refere o inciso II, poderá resultar, por 
parte do Fisco, nos seguintes procedimentos:
I - Lavratura de notifi cação de lançamento pertinente à obrigação 
principal, inclusive na hipótese prevista no parágrafo único do Art. 
47 da Lei Complementar Municipal nº 178, de 29 de dezembro de 
2003, desde que não decorrido o prazo regulamentar para o reco-
lhimento do imposto;
II - Lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM - por 
descumprimento de obrigação tributária acessória;
III - Emissão de novo mandado para a realização do procedimento 
fi scal de que trata o inciso I do caput deste artigo.
§ 2º - Os procedimentos fi scais previstos nos incisos II e IV do 
caput deste artigo, quando relativos ao Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, não homologam o imposto declarado e recolhi-
do pelo sujeito passivo, referente ao período verifi cado.
§ 3° - O procedimento fi scal de informação em impugnação ad-
ministrativa é obrigatório e prévio ao julgamento administrativo de 
primeira instância.
§ 4° - Instaurados os procedimentos fi scais estabelecidos neste 
artigo, os sujeitos passivos e as pessoas que tenham interesse co-
mum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária 
poderão ser notifi cados, no interesse da administração, a apresen-
tar informações sobre bens, negócios ou atividades próprios ou de 
terceiros, observados o artigo 63 da Lei Complementar Municipal 
n° 178, de 29 de   dezembro de 2003, e o artigo 5° desta Instrução 
Normativa.

§ 5º - O mandado emitido contra o sujeito passivo autoriza diligên-
cia a terceiros relacionados ao objeto do mesmo, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis.
Art. 4° - Os procedimentos fi scais a serem realizados pelo Auditor 
Fiscal, quanto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, 
terão os seguintes prazos para sua conclusão:
I - até 90 (noventa) dias, nos casos de fi scalização;
II - até 30 (trinta) dias, nos casos de diligência;
III - até 30 (trinta) dias, nos casos de informação em impugnação 
administrativa;
IV – até 60 (sessenta) dias, nos casos de autorregularização.
§ 1º - O prazo de que trata o inciso I do caput desse artigo poderá 
ser de até 180 (cento e oitenta) dias, caso a pessoa jurídica a ser 
fi scalizada possua como receita de serviços, em um mês, valor 
maior ou igual a 1.350 UFMs - Unidades Fiscais do Município.
§ 2º - Os prazos de que trata este artigo poderão ser prorrogados 
uma única vez pelo Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária, pelo perí-
odo necessário à conclusão do procedimento fi scal, observados os 
limites estabelecidos nos incisos I a IV do caput deste artigo. 
§ 3º - Ocorrida a prorrogação prevista no parágrafo anterior e 
havendo necessidade de novas prorrogações, o Diretor da Adminis-
tração Fiscal e Tributária poderá, a seu critério, prorrogar os prazos 
para conclusão dos procedimentos fi scais, observados os limites 
estabelecidos nos incisos I a IV do caput deste artigo.
§ 4º - Os prazos previstos neste artigo aplicam-se aos procedimen-
tos fi scais instaurados anteriormente ao início da vigência desta 
Instrução Normativa, desde que não tenham sido fi nalizados.
Art. 5° - Os procedimentos fi scais previstos nos incisos I e II do 
artigo 3º desta Instrução Normativa serão instaurados mediante ato 
de designação denominado mandado.
§ 1º - Para o procedimento fi scal de fi scalização será emitido man-
dado de fi scalização e, no caso de diligência, mandado de diligên-
cia.
§ 2° - O mandado conterá, no mínimo:
I - a numeração de identifi cação e controle;
II - os dados identifi cadores do(s) sujeito(s) passivo(s);
III - a natureza do procedimento fi scal a ser executado;
IV - o período a ser verifi cado;
V - o prazo para conclusão do procedimento fi scal, observado o 
disposto no artigo 4° desta Instrução Normativa;
VI - o(s) nome(s) e a(s) matrícula(s) do(s) auditor(es) designado(s);
VII - a identifi cação da autoridade designadora;
VIII - a data de ciência do(s) auditor(es);
IX - o campo para ciência do(s) auditor(es).
§ 3º - Os procedimentos fi scais relacionados nos incisos I e II do 
artigo 3° desta Instrução Normativa deverão ser instaurados atra-
vés de ciência ao sujeito passivo em até 10 (dez) dias contados do 
recebimento do mandado pelo Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
designado, observado o disposto no § 5º deste artigo.
§ 4º - A contagem dos prazos previstos nos incisos III e IV do artigo 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sábado
07 de março de 2020

3° desta Instrução Normativa iniciar-se-á a partir da data do rece-
bimento do protocolo correspondente pelo Auditor Fiscal Tributário 
Municipal designado.
§ 5º - Fica dispensada a ciência do sujeito passivo quando o pro-
cedimento fi scal previsto no inciso II do artigo 3° desta Instrução 
Normativa for destinado à:
I - orientação quanto ao correto cumprimento das obrigações tribu-
tárias;
II - circularização, ou seja, a busca de informações em fontes 
externas.
Art. 6º - A prorrogação dos prazos previstos nos §§ 2° e 3° do artigo 
4° e no §3º do artigo 5º desta Instrução Normativa será solicitada 
antes de seu vencimento pelos auditores designados no mandado 
à autoridade competente, por escrito, e deverá conter justifi cativa 
quanto ao(s):
I - motivos que levaram à prorrogação;
II - prazo para a conclusão do procedimento fi scal.
§ 1º - Para fi ns de solicitação de prorrogação de prazo pelo Auditor 
Fiscal, motivada pela falta de apresentação de documentos do 
sujeito passivo, objeto do Termo de Início de Fiscalização, deverá 
ser observada, quando aplicável, a lavratura da multa prevista no 
Art. 73, inciso VII, alínea b, da Lei Complementar 178, de 29 de 
dezembro de 2003.
§ 2º - A prorrogação de prazo deve ser notifi cada ao contribuinte 
antes do seu vencimento.
Art. 7º - O Auditor Fiscal poderá apresentar ao superior imediato, 
por escrito, motivação pelo descumprimento de prazo estabelecido 
nesta Instrução Normativa, a qual será avaliada pela autoridade 
competente que poderá relevar o descumprimento ou responsabi-
lizar administrativamente o Auditor Fiscal, caso não seja aceita a 
justifi cativa.
Art. 8º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se a Instrução Normativa Semfaz nº 01, de 
17 de janeiro de 2013.
São Jose do Rio Preto, 06 de março de 2020.
        ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

 

Retifi cação de Extrato de Portaria  n.º 002/2020 - CGM de 04 de 
fevereiro de 2020: 
Onde se lê: [..] nomeando-se os servidores estáveis: José Carlos 
Floriano, Osvaldir Fialho de Brito e João Roberto de Oliveira Lima, 
para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Proces-
sante. 
Leia-se: [..] nomeando-se os servidores estáveis: José Carlos Flo-
riano, Eziquiel de Andrade e João Roberto de Oliveira Lima, para, 
sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Processante. 
SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/
CORREGEDORIA

São José do Rio Preto, 06 de março de 2020
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança

Departamento de Fiscalização

EDITAL SMTTS Nº 16/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Se-
cretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, comunica 
o Sr. JESUS PEREIRA, CPF nº 098.350.728-76 endereço atual é 
desconhecido, que fi cou decidido por esta Secretaria pela aplica-
ção de penalidade pecuniária no valor de R$ 58,60 (cinquenta e 
oito reais e sessenta centavos), sendo lavrado o Auto de Infração 
e Imposição de Multa nº. 000117-1 tendo em vista a infração a 
Lei Municipal 8822/02, alterada pelas Leis Municipais 9389/04, 
9722/06, 10198/08, 10760/10, 10835/10 – Art. 6º, I – São deveres 
do(a) autoritário(a):  I – usar jaleco, colete ou camiseta, com dístico 
“mototaxi” e o numero de identifi cação do alvará (mototaxista abor-
dado sem o colete obrigatório).
Referido valor, corresponde a cada Auto de Infração e Imposição 
de Multa, e deverá ser recolhido aos cofres públicos, nos termos da 
legislação vigente.
Atenciosamente,
CELSO MACIEL DE CASTRO JUNIOR
Agente Fiscal de Posturas

 

 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO ELETRÔNICO 68/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 87/2019 
Objeto: Registro de preço de horas de locação de guindastes veicular e rodoviário. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 22/2019 
Contratada: LOCJU LOCAÇÕES EIRELI. 
Ordem de Serviço nº 48/2020 de 17.02.2020 recebida em 04.03.2020. Valor de R$ 55.900,00.  
Itens: 1 e 2. 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA 
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 254/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 81/2019 – PROCESSO SeMAE 
nº 105/2019 
Contratada: R. D. VELANI ELÉTRICA EPP 
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/entrega do objeto contratual até o dia 
04.04.2020. Data da autorização: 05.03.2020. 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – CONTRATO nº 54/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 84/2019 – 
PROC. nº 108/2019 
Contratada: OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA. 
Objeto: Alteração das condições de pagamento, esclarecimento sobre o início prazo de vigência e 
readequação quantitativa com decréscimo de valor referente a contratação de plataforma de relacionamento 
via WhatsApp, que possua API oficial do WhatsApp Enterprise, para atendimento receptivo, em média de 
10.000 (dez mil) usuários/mês por no mínimo 6 (seis) operadores simultâneos e para atendimento ativo, em 
média de 2.000 (dois mil) usuários/mês, sendo possível o monitoramento de filas e o gerenciamento dos 
atendimentos realizados. 
Data da assinatura: 06.03.2020 Valor do Decréscimo: R$ 7.200,00 Valor total: R$ 111.600,00. 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DE DESPACHO – DISPENSA nº 04/2020 – PROCESSO SeMAE nº 28/2020 
Objeto: Contratação emergencial de aluguel de motobomba para bypass de esgoto na obra do Interceptor 
de Esgoto da margem direita do Rio Preto entre o Lago 02 e a Rua São Paulo. 
Despacho: "AUTORIZO, com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, e RATIFICO 
(artigo 26 da Lei 8.666/93) a contratação da empresa ITUBOMBAS LOCAÇÕES, COMÉRCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, para alugar por 3 (três) meses o equipamento motobomba para by-
pass de esgoto. 
Valor Total: R$ 85.200,00 Prazo: 3 meses Data do Despacho: 06.03.2020. 
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE. 
ABERTURA DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 02/2020 – PROC. nº 22/2020 
Entrega dos envelopes: até 26/03/2020 às 8h45. Abertura da licitação: 26/03/2020 a partir das 9h00.  
Objeto: Construção de adutoras em ferro fundido para mudança de traçado das redes Boa Vista, 
Redentora 1 e Redentora 2, incluindo fornecimento de todos os materiais, mão de obra, máquinas e 
equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme descrito no Anexo 1 – Memorial Descritivo.  
Custo Estimado: R$238.503,33 Prazo: 150 dias. Demais informações e retirada do edital com a C.L., na 
Rua Antônio de Godoy, 2181, Jd. Seixas, S. J. do Rio Preto/SP, das 7h30 às 12h00 e 13h30 às 17h00 de 
segunda a sexta, fone/fax: (17) 3211-8105, e página do SeMAE na internet: 
www.semae.riopreto.sp.gov.br. S.J.R.P 05.03.2020 – Ceci K. Bueno de Caprio – Gerente GPO 
EXTRATO DE CONTRATO 14/2010 
INEXIGIBILIDADE nº 02/2020 – PROCESSO SeMAE nº 11/2020 
Contratada: SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA 
Objeto: Manutenção preventiva, corretiva e supervisão técnica dos novos sopradores de do sistema de 
aeração da ETE Rio Preto  
Valor: R$56.948,80 Prazo de execução: 12 meses  Assinatura: 06.03.2020. 
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DE SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2020 – PROCESSO SICOM 346/2020 
Objeto: Registro de preço para aquisição de cimento. 
Sessão pública realizada online no dia 06.03.2020, sendo declarado pelo pregoeiro o pregão 
FRACASSADO em razão das propostas das licitantes estarem acima da expectativa da Administração. Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni - Pregoeiro.  

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2020 – PROCESSO SICOM 346/2020 
“DECLARO este processo licitatório FRACASSADO, em razão dos valores estarem acima da estimativa da 
Administração.” 
São José do Rio Preto, 06.03.2019 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO – O SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE NOTIFICA os usuários abaixo relacionados por meio deste EDITAL, tendo 
em vista a tentativa frustrada de intimação por meio de carta, que após fiscalização no imóvel cadastrado foi 
constatada irregularidade indicada, tendo sido lavrado Auto de Infração, com fundamento no art. 10, do 
Decreto Municipal n. 13.265/2006, ficando Vossa Senhoria INTIMADO a apresentar no PRAZO DE 30 
(trinta) DIAS da publicação deste, DEFESA em um dos postos de atendimento do SeMAE (Poupatempo ou 
Ganhatempo). Fica ciente de que, decorrido tal prazo, sem manifestação, o valor da multa/prejuízo apurado 
será lançado no cadastro, podendo ser cobrado judicialmente. 

Cadastro Usuário Auto de 
Infração Dispositivo Multa/prejuízo 

103248 Nadir Ferreira Da Costa 7184/2018 Art.10, inc IV Retroativo R$ 1.914,01 
179289 Adson Juliano Do Valle 7802/2017 Art.10, inc VIII Multa R$ 2.117,36 
173773 Antonio Marcos Dos Santos 10040/2018 Art.10, inc VIII Multa R$ 2.176,79 
179120 Vandelci Da Silveira Rozendo 8816/2018 Art.10, inc VIII Multa R$ 2.179,20 
57421 Jeronima Cristina Da Silva 3325/2015 Art.10, inc IV Multa R$ 1.649,16 
181055 Jose Cicero Alves Dos Santos 7398/2018 Art.10, inc VIII Multa R$ 2.203,54 
11217 Ana Regina Correia 9118/2018 Art.10, inc XXXII Multa R$ 766,88 
27179 Faissal Barakat 9882/2019 Art.10, inc VII Multa R$ 2.306,84 

162775 Luana Cristina Gonçalves dos 
Santos 10423/2019 Art.10, inc VII Multa R$ 2.079,00 

49340 Dorival Stefani 6025/2017 Art.10, inc II Multa R$ 2.079,00 
69122 Robishley Hirmani De Oliveira 5780/2017 Art.10, inc IV Multa R$ 2.117,36 
12582 Maria Elizabeth De Campos 11051/2019 Art.10, inc I Multa R$ 2.306,84 
133433 Dircelei Da Cruz Oliveira 7073/2018 Art.10, inc I Multa R$ 2.004,12 
133433 Dircelei Da Cruz Oliveira 7073/2018 Art.10, inc I Retroativo R$ 1.108,02 
47985 Valdete Francisca De Jesus 10920/2019 Art.10, inc VII Multa R$ 2.258,13 

Data de assinatura: 05.03.2020. Ruy Dias Sampaio – Gerente Comercial e de Relações com o Usuário. 
 
Extrato de Portaria nº 021 de 05/02/2020 – RESOLVE: Nomear o servidor, IDERALDO CESAR 
HERMELINO, matrícula 534, para responder pela Gerência de Operação e Manutenção - Esgoto do 
SeMAE, a partir de 09 de março de 2020, enquanto durar a ausência do titular. Esta portaria entra em vigor 
na data de sua publicação, surtindo efeitos em 09 de março de 2020. 
S. J. Rio Preto 06.03.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A Secretaria Municipal de Fazenda NOTIFICA os contribuintes abaixo 
relacionados, os quais tiveram suas correspondências (cartas) devolvidas ao remetente – 
Departamento de Tributos Mobiliários IFP/SMFAZ –  por algum dos motivos da devolução 
discriminados no formulário: “Aviso de Recebimento”, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
a consultarem e tomarem ciência de despachos e pareceres emitido para suas inscrições, acessando o 
Portal do Município em: www.riopreto.sp.gov.br, aba: “Acesse os serviços”, “FAZENDA-SEMFAZ” 
“consulta de protocolos”, e inserir o número do protocolo para consulta. 

O contribuinte também deve verificar a existência de débitos para o cadastro 
mobiliário junto as unidades: Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidadão, neste município. 

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

AGILY BADY CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  3306820 202030023 INFORMAÇÃO 

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SERVIÇOS E 
PROMOÇOES ME  3469080 202069927 INFORMAÇÃO 

EDIFICIO A DIAS PANORAMA 3691630 202038127 INFORMAÇÃO 

LUCAS FERREIRA DE SOUZA 3531420 202030036 INFORMAÇÃO 

MONICE MARIN PECHOTO 3650320 2019391455 INFORMAÇÃO 

OSMAR CARDOZO 1446070 202038142 INFORMAÇÃO 

São José do Rio Preto, 06 de março de 2020. 
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / Semfaz 
 

 

 

 
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. AUDERITO CARDOZO ESPÓLIO DE 1268290 2020-57227 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 06 DE MARÇO DE 2020. 

   
  CELSO HENRIQUE FAZAN BRANCO 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
REQUERIMENTO INDEFERIDO 

O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPA TEMPO A 
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. 

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

ALOIS FRANKLIN DA SILVA 3165740 202056641 INDEFERIDO 

LUIZ APARECIDO MENDES PEREIRA 3693970 202063827 INDEFERIDO 

TOFANINI & PAGANELLI ESTACIONAMENTO 
E LAVA JATO LTDA 1174950 202068245 INDEFERIDO 

 São José do Rio Preto, 06 de março de 2020. 
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / Semfaz 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 06 de MARÇO de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 

202045706 ALETEC SERVICE MANUTENÇÃO LTDA ME 
202030777 BANCO BRADESCO S/A 
202049536 CENTRO EMPRESARIAL IPE 
202036982 DORAMARCIA DE OLIVEIRA CURY 
202048298 EDMILSON ALVES DA SILVA 
202046767 FERNANDO FIGUEIREDO 
202011046 FRANCISCO CARLOS DA SILVA CALIL ME 
202053907 FREDERICO FAGNANI 
202040575 GOLD PRIME FRANCHISING EIRELI ME 
202032416 HG 516 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA 
202052061 JOSÉ LUIZ ZILLI 
202056757 MADEIRANT COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA 
202042422 MARCIO NAKANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
202040560 ODAIR SALVADOR GARCIA 
202039906 RODRIGO TOZZO DE OLIVEIRA 
202049152 RT AMBIENTAL LTDA 

Mariana Morasco Chiavatelli Penteado 
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 06 de MARÇO de 2020. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos DEFERIDOS: 
ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 

202030986   ALESSANDRA DANIELA SANTOS CAGLIARI 
202027815   ALINE OCHIKUBO DE ANDRADE 
202051351   ALONSO TRIGO NETO 

  202067125 ANDREA MINGARDI 
202047697   ANELIR MARIA DA COSTA 
202040291 202040293  ANGELA MARIA MONTEIRO 

 202041778  ANTONIA MARIA DA SILVA MUNIZ 
  202041480 APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA 
 202047240  BARBARA REGINA DA SILVA 
  202067694 BARBARA SAORI FUKUJU 
  202065738 BEATRIZ EVA MALDO GALETTI 

202028790   BENEDITO ALVES DE SOUSA FILHO 
 202038101  BENEDITO GONÇALVES DE CAMPOS 
 202036015  CARLOS ANTONIO CORDEIRO GOMES 
  2019436710 CARMEN LUCIA SANCHES DE BARROS 
 202039814  CESAR HORIUTI 

202013718   CLEBER CORREIA LIMA 
  202056699 CONSTRUTORA MACEDO TELES LTDA 

202051185   CRISTIANO FREIRE GONÇALVES 
202038228   CRISTIANO MARCOS COOPE 
202020336   DIANACACIA PASSOS DA SILVA 

  202045587 DOUGLAS FRANCO DA SILVA 
  202067884 EDER KOGA 
  202040255 EDMILSON JESUS STORTI 
  202068654 EDNEIA CARDOZO DE ALMEIDA 

202029480   EDSON MARCIO DORNELLAS 
 202037891  EDUARDO CAPETO 

202048698   ERICA CRISTINA BARROZO 
202045886   EURÍPEDES JOSÉ MONTEIRO JUNIOR 
202032770   EVANDRO GUSTAVO BASSO 
20204261   EVELYN MENDES AMBROSIO GONÇALVES 

 202034880  EZELINDA GAZZOLA ARROYO 
202019971   FABIO MATIAS DE GOES 
202047656   FABIO ROBERTO PEDROSO 
202044548   FABIO RODRIGO PASTORELLI 
2019398730   FAJ NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
202053189   FERNANDO HENRIQUE SILVA DE SIQUEIRA 

 20202863  FLAVIA ROSSE GALAN 
 2019433271  FLAVIO CEZAR DA SILVA 

2020177777   FLAVIO NOGUEIRA TIMOSSI 
202037258   FLORISVALDO DE SOUZA SALVIONE 
202042418   GABRIEL CACERES DA SILVA 

 202036457  GABRIEL DE SOUZA GOUVEIA 
 202051276  GABRIEL HENRIQUE CECCHINI DA SILVA SOARES 
 202042660  GABRIELA APARECIDA DOS SANTOS 
 202032442  GEDIÃO RIBEIRO DA SILVA 

202036248   GILBERT CHARLES COSTA DE SOUZA 
202041310   GRASIELA CRISTINA CORREA DA SILVA 
202056155   GUSTAVO DOS SANTOS GARBINA 
202024398   GUSTAVO ROGERIO ALVES 

 202027630  H MAX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 
  202058650 HELIO PEREIRA DE LIMA 
  202067859 HELIO PONTES DALTO 

2019413653   IGREJA BATISTA PARQUE DA CIDADANIA 
202021137   INGRID SAUR ANDALO 

  202013020 INTER SPE SJRP 4 INCORPORAÇÃO LTDA 
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202029543   IRINEU DAVID SOFIA JUNIOR 
 202037669  ISABEL CRISTINA DE CARVALHO VIVO 

2019432296  2019432300 ISABELA KARINA DE ALMEIDA FAGUNDES 

 202053717 
202054999  ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES 

 202027475  JESSICA CRISTINA DE CARVALHO 
2019386967   JOÃO CARLOS DI GENIO 
202032973 202033004  JOÃO RAIMUNDO NETO 
202027483   JOÃO SAMPAIO CHEREGATI 

  20207742 JOÃO TOMAZ DE OLIVEIRA 
202038993   JONAS MAICON ALVES FERREIRA 

 202051261  JONAS SILVESTRE CANOLA 
  202067064 JOSÉ ADALTO RODRIGUES 
  202068329 JOSÉ ADALTO RODRIGUES 
 202020983 202020989 JOSÉ ANTONIO ARMANI PASCHOAL 

  
202060518 
202060522 
202060510 

JOSÉ CARLOS RIBEIRO 

  202065343 JOSÉ DIAS 
202021950   JOSÉ EDNALDO QUIRINO DE OLIVEIRA 

  202049751 JOSÉ LUIZ PEREIRA DOS SANTOS 
202040477   JOSÉ RAFAEL DE MARCHI 

  202047470 JOSELI VARUSSA 
202030696   JULIANNA SANTOS CALDEIRA 
20206903   JULIO CESAR GONÇALVES 
202025237   JULIO CESAR LOPES 
202036081   KELEN APARECIDA DE OLIVEIRA 

 202038871  KESSYA FERNANDA MOREIRA MONTEIRO 
202015342 202015344  LEANDRO RAFAEL DE ALMEIDA 

 202025108  LEONARDO NAVES FERREIRA 
 202047207  LEONARDO SANTOS DA COSTA 
 202057788  LEONIDAS FERREIRA CAVALCANTI 
  202047954 LILIAN BEANI 

202027860   LIVIA MATIUSSI GARÇON 
  202060742 LOURDES CAPORALINI 

202046247 202046250  LUCIANO SANTOS DA SILVA 
202026218   LUÍS WILSON DE MELLO 
2019432921   LUIZ ALBERTO DA SILVA 
202038994   LUIZ PAULO DE ALMEIDA NETO 

  202051763 MACYR WAYNER SE AMADEU 
202057896   MARCEL BRUNO DA COSTA 

  202049820 MARCIA APARECIDA DA CRUZ CAMPOS 
  202063382 MARCIA CRISTINA TONCHIS 
  202028131 MARCIEL DA SILVEIRA 
 202031942  MARCIO HILARIO 

202017799   MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA 
  202053692 MARIA APRECIDA CASAGRANDE 

202026559   MARINALDO RIBEIRO 
 2019435699  MARIO EVANDRO MARQUESINI LIMA 
  202061609 MAYARA PADOVANI VALERO 
  202056426 MILELE APARECIDA VIEGAS 

202045996   NATÁLIA FREITAG GARCIA 
  202060844 NATHÁLIA DE OLIVEIRA BARBOSA DIAS 
 202032022  NELSON AGOSTINI 

202028966 202028971  OSCAR JOSÉ DIAS 
202016320   PAMELA ROBERTA DOS SANTOS 

  202040458 PATRICK MURCIA NASCIMENTO 
202050564   PAULO CESAR CANIATO 

 202030943  PEDRO MARLON BATISTA DE SOUZA 
202049671   POLACCHINI E CARTAPATTI IMÓVEIS E ATIVOS LTDA 
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  202068616 PRISCILA CASTRO BINDELLA 
202050664   RAFAEL CAVASSANA 

 202048904  RAFAEL TORRES PRATES JUNIOR 
202047585   RAUL DEFREITAS GONÇALVES 
202046985   RAYANE DE MOURA SILVA BARCELOVER 

 202046193  REGINA FERNANDES FARIA 
  202068479 REGINA HONORATO ALVES 
  202062893 REGINALDO TIN NARVAIS 
 202052313  RENATO MUNIZ SILVA 
  202053832 RENATO VILLAS BOAS 
  202059194 RICARDO CHICHINELLI 
 202047416  RITA DE CASSIA RIBEIRO DE MENDONÇA 

202012812 202012818  RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 
202047258   SANDRO CESTARI 

  202026517 SEBASTIANA ALVES 
 202036350  SEBASTIÃO CESAR RINALDI 

202040239   SERGIO EDUARDO CALVO CARRASCO 
  202056750 SERGIO MIGUEL COLOMBO 
 202051166  SILVAN PEREIRA MIRANDA 
  202059519 SILVIA APARECIDA PAZZOTO 
 202040182  SILVIA RAQUEL DE CARALHO NEVES 

2019433913 2019433920 2019433927 SILVIO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA 

  202062420 
202062418 SUELI GARCIA CARMONA 

  202062933 TACIANA DE FATIMA PEDRON 
  202056106 TARCÍSIA SILVA DE ALKMIM 
 202053355  THAIS MARTINS LUZ 

202034411   THANIELLE DANTAS FREITAS 
 202046335  THASSIO MUMIC 

202086   VALQUIRIA EMPREENDIMENTOS E PASRTICIPAÇÕES 
LTDA 

20209949   VALQUIRIA NASARIO DA SILVA 
  202040390 VERDDAD ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 
 202052856  VINICIUS FERREIRA PEREIRA 

202028292   VITORIA COSTA DE CARVALHO 
 202037139  VIVIANE DA SILVA MATHIAS 

202017806   WAGNER APARECIDO CORDEIRO 
202038129   WARLEN MILLER ROCHA ARAUJO 
202037933   WILLIAM DOUGLAS DE JESUS PAPINI 

 202044434  WILSON PASCHOALOTTO 
Mariana Morasco Chiavatelli Penteado 
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 06 de MARÇO de 2020. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos INDEFERIDOS: 
ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 

202041791 202041813  CARLOS HENRIQUE VIDIGAL MILANESE 
202011801 202011808 202011813 DAVID TORRES 

202022446  202022450 
202022447 ELIANA DA SILVA DE MELLO 

  202016963 EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES ARROYO LTDA 
  202054421 ESDRAS NUNES DA SILVA 

202010676   FAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 1 LTDA 

  202053970 
202053924 FREDERICO FAGNANI 

202035139  202035151 
202035146 GILSON BAPTISTA DE SOUZA 

 2019338099  GILSON DO CARMO 
 202042791 202042816 GUILHERME THEODOSIO DE FERNANDO 
 202027046  JOÃO VICENTE COSTA 
 2019423844  JOSÉ CRESPO MAZZE 
  202060876 JOSÉ DUARTE CARDOSO FERREIRA 
  202057282 JOSÉ LUIZ ZILLI 

202053138   JOSÉ REINALDO DOS SANTOS 
 202050626  JULIANA MARCOS SOARES 

  202051765 
202051761 MACYR WAYNER SE AMADEU 

 202049568  MANOEL MALAQUIAS SAMPAIO 
 202022695  MARA ELIZA BUZZO 
  202063392 MARCIA CRISTINA TONCHIS 
 2019422526  MARCOCIONI PEREIRA DE ALMEIDA 

202043888   MARIA INES BERARDO PEREIRA 

2019304515  
2019304524 
2019304527 
2019304518 

MARINEI APARECIDA AUGUSTO 

 202013579 202013585 MARLENE DOS REIS CAETANO 
  2019293739 MATEUS HENRIQUE LEUSSI 
 2019423285  NAIHARA CARLA BANHO 
  202034591 RELDI REGIANI SOARES MESQUITA 
  202056157 ROBERTO TEBAR FILHO 

  2019235401 ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO EM 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 

 202028200  SEBASTIÃO DONIZETE DE SOUZA 
 202046937  SILVANA RODRIGUES VIUDES 

Mariana Morasco Chiavatelli Penteado 
Secretaria Municipal de Obras 

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 
JOAO CARLOS FERNANDES, Prefeito do Município de Mirassolândia, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferidas por lei, CONVOCA os 
seguintes candidatos aprovados no Concurso Publico nº: 01/2019, para preenchimento de vaga 
disponível, por tempo determinado, a excepcional interesse público, a titulo precário, conforme 
dispõe a Lei Municipal nº: 1094/2006 e a Lei Complementar Municipal n°: 021/2011, a 
comparecerem no Departamento Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, 
nº 364, Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data desta publicação, no horário das 
12:00 às 18:00 horas, para manifestar interesse na Contratação, para atender necessidades do 
município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação das Leis do Trabalho), munidos de cópias e 
originais dos seguintes documentos: a) uma foto 3x4 recente; b) documento de identidade 
reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia; c) título de eleitor e 
comprovante de votação na última eleição; d) cadastro de pessoa física; e) certificado de 
reservista ou de dispensa de incorporação, quando for do sexo masculino; f) comprovante 
de conclusão da habilitação exigida para a Função, devidamente reconhecida pelo sistema 
Federal ou pelos sistemas Estaduais e Municipais de ensino; g) comprovante de registro 
em órgão de classe; h) cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver; i) certidão de 
casamento, quando for o caso; j) certidão de nascimento dos filhos, quando for o caso; k) 
documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia, 
ou certidão de nascimento dos dependentes legais, se houver, e documento que legalmente 
comprove a condição de dependência; l) atestado de que não possui registro de 
antecedentes criminais, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, onde 
residiu nos últimos 05 (cinco) anos; m) atestado de Saúde; n) declaração, informando se 
exerce ou não outro cargo, emprego ou Função pública no âmbito federal, estadual ou 
municipal; o) declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto a qual 
regime de previdência social, p) Carteira de Trabalho; e q) Comprovante de residência.  

   
Nº de Inscrição: 1384739 
Candidato (a): CLAUDINEIA AMARAL ROSSI SANCHES 
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA II 
Classificação: 25° 
 
Nº de Inscrição: 1386911 
Candidato (a): TANIA ROBERTA GOMES 
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA II 
Classificação: 26° 
 
   O não comparecimento na referida data e horário implicará na desistência automática do 
convocado sem direito a qualquer reclamação futura ou interposição de recursos 
administrativos.  

 

Mirassolândia, 06 de Março de 2020. 

 
JOAO CARLOS FERNANDES  

Prefeito Municipal 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 
JOAO CARLOS FERNANDES, Prefeito do Município de Mirassolândia, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferidas por lei, CONVOCA os 
seguintes candidatos aprovados no Concurso Publico nº: 01/2019, para preenchimento de vaga 
disponível, por tempo determinado, a excepcional interesse público, a titulo precário, conforme 
dispõe a Lei Municipal nº: 1094/2006 e a Lei Complementar Municipal n°: 021/2011, a 
comparecerem no Departamento Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, 
nº 364, Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data desta publicação, no horário das 
12:00 às 18:00 horas, para manifestar interesse na Contratação, para atender necessidades do 
município, pelo regime da C.L.T. (Consolidação das Leis do Trabalho), munidos de cópias e 
originais dos seguintes documentos: a) uma foto 3x4 recente; b) documento de identidade 
reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia; c) título de eleitor e 
comprovante de votação na última eleição; d) cadastro de pessoa física; e) certificado de 
reservista ou de dispensa de incorporação, quando for do sexo masculino; f) comprovante 
de conclusão da habilitação exigida para a Função, devidamente reconhecida pelo sistema 
Federal ou pelos sistemas Estaduais e Municipais de ensino; g) comprovante de registro 
em órgão de classe; h) cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se houver; i) certidão de 
casamento, quando for o caso; j) certidão de nascimento dos filhos, quando for o caso; k) 
documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com fotografia, 
ou certidão de nascimento dos dependentes legais, se houver, e documento que legalmente 
comprove a condição de dependência; l) atestado de que não possui registro de 
antecedentes criminais, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, onde 
residiu nos últimos 05 (cinco) anos; m) atestado de Saúde; n) declaração, informando se 
exerce ou não outro cargo, emprego ou Função pública no âmbito federal, estadual ou 
municipal; o) declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto a qual 
regime de previdência social, p) Carteira de Trabalho; e q) Comprovante de residência.  

   
Nº de Inscrição: 1384739 
Candidato (a): CLAUDINEIA AMARAL ROSSI SANCHES 
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA II 
Classificação: 25° 
 
Nº de Inscrição: 1386911 
Candidato (a): TANIA ROBERTA GOMES 
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA II 
Classificação: 26° 
 
   O não comparecimento na referida data e horário implicará na desistência automática do 
convocado sem direito a qualquer reclamação futura ou interposição de recursos 
administrativos.  

 

Mirassolândia, 06 de Março de 2020. 

 
JOAO CARLOS FERNANDES  

Prefeito Municipal 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL 

                Estado de São Paulo 

            CNPJ: 45.093.663/0001-36 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CADASTRO EMERGECIAL  

NOS TERMOS DO EDITAL 01/2020 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – Inglês  

Clas. NOME RG PLANO DE 
TRABALHO 
DOCENTE 

TEMPO DE 
EFETIVO 

EXERCÍCIO 

TÍTULOS TOTAL 

1 Janaíne Munhol Nogueira Soares  44.728.813-1 65,00 0,316 0,00 65,316 

2 Jaqueline Munhol Nogueira  44.812.378-2 53,00 0,00 0,00 53,00 

3 Jefferson Severino da Silva  55.587.149-6 40,00 0,00 0,00 40,00 

4 Danubia Tatiane Pereira Bonfim 41.068.620-7 30,00 1,333 0,00 31,33 
 

 

Obs. Somente foi considerado o tempo de efetivo exercício do magistério, nos entes Federal, 
Estadual ou Municipal, conforme o item 2.3. do Edital 01/2020. 

Cedral, aos 05 dias do mês de março de 2020. 

Registrado, Publicado nesta mesma data, conforme disposição supra. 

 

São José do Rio Preto, sábado
07 de março de 2020

Prefeitura Municipal de
TANABI

Prefeitura do Município de Tanabi.

Pregão Presencial n° 06/2020. Objeto: Registro de preços para 
aquisição futura e parcelada de gêneros alimentícios para supri-
mento da merenda escolar e de diversos setores da Prefeitura do 
Município de Tanabi. Sessão para entrega de envelopes, creden-
ciamento e abertura do envelope “01” proposta e negociação de 
preço. Dia 24/03/2020, as 09h15. O edital poderá ser adquirido 
a partir do dia 08 de março de 2019, na Prefeitura do Município 
de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS 
OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.
sp.gov.br. Tanabi, 06 de março de 2020. Fernando Cardoso Casarin 
– Pregoeiro; Norair Cassiano da Silveira – Prefeito. 

Editais de
PROCLAMAS

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. EVERTON CARLOS OLER e SABRINA DE OLIVEIRA 
SILVA, sendo ELE residente no 1º subdistrito desta cidade, fi lho de 
JOSE CARLOS OLER e de VANILDE ESPIRITO SANTO OLER e 
ELA fi lha de ANANIAS GOMES DA SILVA e de HILDA DE OLIVEI-
RA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 04/03/2020.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. LUIZ CARLOS TOTI e JOSEFINA SOLER CORTEZIA, 
sendo ELE fi lho de JOSE LOURENÇO TOTI e de MARIA EVA TOTI 
e ELA fi lha de JOAQUIM CORTEZIA e de IZABEL SOLER CORTE-
ZIA;
2. AMILTON ROZANI FILHO e ANA KARLA MARÇAL CAR-
VALHO DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de AMILTON ROZANI e de 
MARLENE APARECIDA TAMBALO ROZANI e ELA fi lha de CAR-
LOS ALBERTO MARÇAL DE OLIVEIRA e de MARLENE APARECI-
DA OLIVEIRA;
3. ALDINO PALLA e MARIA DE LOURDES PEREIRA, sen-
do ELE fi lho de DIFENDENTE PALLA e de ANTONIA PALLA e ELA 
fi lha de MANOEL PEREIRA e de HELENA BORIN PEREIRA;
4. FABIO AUGUSTO LOPES SANTOS e RAFAELA DA SIL-
VA MORAIS, sendo ELE fi lho de ADEILSON DE JESUS SANTOS e 
de IRAIDES FLORINDA DE SOUZA LOPES e ELA fi lha de CREUS-
MAR ALEXANDRE DE MORAIS e de ELIANE CERQUEIRA DA SIL-
VA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 
– Tel: 3202-9090). 05/03/2020.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. LUCAS MATEUS LIMA DEMORA e SOLANGE DO 
NASCIMENTO RIBEIRO VICENTIN, sendo ELE fi lho de VALDIR 
DEMORI e de EDINEIA ROSANGELA LIMA DEMORI e ELA fi lha de 
IONE ROMERO DA CRUZ VICENTIN e de IRANI DO NASCIMEN-
TO RIBEIRO VICENTIN;
2. ROGERIO ALCANTARA DE CARVALHO e KELLY 
CRISTIANE MINGORANCE, sendo ELE fi lho de JOSE DONIZETT 
DE CARVALHO e de ZILDA DIAS DE ALCANTARA CARVALHO e 
ELA fi lha de VITOR CARLOS MINGORANCE e de MARIA VANDA 
ALONSO MINGORANCE;
3. EDUARDO HENRIQUE ROSADO e MAYARA LAIS 
SILVA, sendo ELE fi lho de JOSE JERONIMO ROSADO e de 
LIAMAR APARECIDA DA SILVA ROSADO e ELA fi lha de EDSON 
BATISTA DA SILVA e de MARISA HELENA SILVA E SILVA; brasi-
leiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 06/03/2020.


