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EM RIO PRETO

Deic tem prédio e delegados, mas 
aguarda concursados para funcionar
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Revitalização
do Calçadão 
tem início 

em Rio Preto
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Verônica MAESTRELLA

Saúde monitora 
segunda mulher 
com suspeita 
de coronavírus
A paciente é uma mulher, 

de 38 anos, que mora em Rio 
Preto e tem familiares em Ca-
tanduva. Ela tem histórico de 
viagem recente ao Japão, onde 
esteve em contato com uma 
pessoa também com suspeita 
de estar com a doença. 
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Educação abre 
1º processo 

seletivo do ano 
para estagiários
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Comerciantes 
do Mercadão 

ainda não 
sentiram reforma

Até o momento, os comer-
ciantes trabalham e atendem 
os consumidores normalmen-
te, exceto alguns que precisa-
ram trocar a banca do espaço 
específico para começar a 
reforma. 
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Guarús, também chamados de lebiste selvagem ou barrigudinhos, comem as larvas do Aedes aegypti

Pequeno no tamanho, peixe vira poderosa arma 
biológica no combate ao mosquito da dengue
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Residência de 
protetora vira 

abrigo provisório 
para 25 felinos
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Cantor Henrique 
será enterrado 
nesta terça em 
Santa Salete
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VANDALIS-
MO As novas  
placas com 
a identifica-
ção das ruas 
e avenidas 
de Rio Preto 
se tornaram 
alvo da ação 
de vândalos, 
causando pre-
juízos aos co-
fres públicos. 
Pichações 
atingem os 
pórticos de 
semáforos e 
os novos pon-
tos de ônibus 
sofrem depre-
dações 
        Pág. A3
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A-2 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
03 de março de 2020 SAÚDE       

Fatores internos e externos 
podem influenciar o nosso 
cotidiano. Essas interferências 
podem ser recebidas de formas 
diversas e podem provocar 
mudanças visíveis, mas, às 
vezes, inexplicáveis, em nosso 
dia-a-dia.

Entre os fatores internos, 
os hormônios são fundamen-
tais. Atualmente, conhecemos 
cada vez mais os problemas 
que as alterações da tireóide 
podem provocar em nossos 
organismos. Mas eu quero 
abordar outra fonte hormonal: 
os hormônios sexuais como 
o estrógeno e a progesterona 
(essencialmente femininos) e 
testosterona (masculino).

No homem, os hormônios 
são liberados de forma constan-
te durante o mês e assim ocorre 
pela sua vida inteira. Exceto em 
situações de estímulos, onde 
há uma maior necessidade da 
ação hormonal, nada, na vida 
do homem, varia de acordo com 
hormônios.

 Não há justificativa hormo-
nal para alterações de humor ou 
inchaços. E a sua compreensão 
sobre uma instabilidade emocio-
nal, especialmente, mas não só 
a feminina, é muito reduzida e 
preconceituosa.

Já a mulher, que vive sob 
o ‘comando’ dos hormônios 
durante toda sua vida, passa 
por fases distintas orgânicas e 
emocionais durante o mês, com 
características próprias, e visí-
veis aos olhos do bom observa-
dor. Com a mudança de hábitos 
e rotinas através dos tempos, a 
mulher, que ficava em casa cui-
dando do lar e dos filhos, agora 
agregou, entre suas atribuições, 
uma participação ativa no mer-
cado de trabalho, competitivo, 
antes apenas masculino.

Assim, além do ciclo hor-
monal interno, que pelas suas 
próprias características gera 
alterações importantes tanto 
físicas quanto emocionais, a 
mulher também está submeti-
da aos fatores estressantes e 
às bruscas mudanças de seu 
meio externo (trabalho, trânsito, 
responsabilidades diferentes, 
entre outras).

O estrogênio, hormônio que 
domina a primeira metade do ci-
clo menstrual, costuma determi-
nar uma mulher mais ativa, com 
humor estável, mais cuidadosa 
de sua aparência, que gosta do 
contato interpessoal, extrover-
tida e mais preocupada com 
o trabalho do que com a casa.

Na segunda metade do ci-
clo, pelo domínio da progestero-
na, essa mulher se transforma. 
Embora seja mais colaboradora 
e menos competitiva no seu tra-
balho, prefere não se expor, fica 
mais introspectiva, mais sensí-
vel, mais carente de atenção 
e sua preocupação com o ‘lar’ 
excede, em muito, sua atenção 
com o seu emprego.

E isso acontece quando o 

ciclo é normal e não há gravidez. 
Imaginem se houver algum dese-
quilíbrio nessa rotina hormonal. 
Aí é que mora o perigo. Você está 
próximo a uma mulher com quem 
tudo pode acontecer. E entre to-
das essas possibilidades, uma das 
mais temidas é a TPM.

Esse é um quadro muito co-
mum (cerca de 30% a 40% 
das mulheres), que acomete o 
sexo feminino desde a menarca 
(primeira menstruação) até o 
climatério (menopausa), que não 
mostra alterações laboratoriais 
ou radiológicas, que não afeta 
órgãos específicos, mas é co-
nhecida com Síndrome da Tensão 
Pré-Menstrual.

Mas como chegamos a um 
diagnóstico desses, se não há 
alterações orgânicas que a de-
monstrem, se sua causa é des-
conhecida, com possíveis inter-
ferências bioquímicas, hormonais, 
alimentares, stress, exercícios. 
Esse diagnóstico não passaria 
pelo primeiro estágio da assim 
chamada ‘Medicina Baseada em 
Evidências’.

A TPM é um dos principais 
exemplos das doenças psicosso-
máticas, ou seja, uma interação 
entre os fatores emocionais e 
clínicos, gerando alteração impor-
tante na qualidade de vida.

Para ‘facilitar’ foram descritos 
quatro tipos de TPM, cada uma 
delas com predomínio de alguns 
sintomas:

Tipo A (ansiedade e suas 
conseqüências), C (compulsão 
alimentar, principalmente por 
doces e chocolate), D (sintomas 
depressivos, durante os quinze 
dias antes da menstruação) e H 
(inchaço e dor nos seios, dores 
de cabeça, gases e dores nas 
pernas). 

Isso se não considerarmos 
que, em alguns casos, existe uma 
mistura de sintomas dos tipos e 
alguns que não estão descritos, 
especificamente, em nenhum 
deles (baixa produtividade, hosti-
lidade, choro fácil, fadiga, ganho 
de peso, etc.).

Entre as várias possibilidades 
e tentativas, a homeopatia surge 
como uma ótima escolha. Para 
a homeopatia, cada ser humano 
é único. Cada um sente, reage, 
pensa diferente do outro. Cada 
um de nós tem um sistema inter-
no que nasce com a gente, que 
procura, antes de tudo, manter a 
vida e, sempre que possível, em 
equilíbrio, funcionando de forma 
suave e confortável. É uma força 
interna, poderosa e que nós nem 
percebemos sua atuação (Força 
Vital).

Quando sofremos alguma 
‘agressão’, quer seja por motivos 
internos ou externos, por bac-
térias, vírus ou em resposta a 
alimentos, emoções, hábitos de 
vida, essa força se desestrutura 
gerando sintomas.

Às vezes, até percebemos 
que isto está acontecendo e 
mais tarde voltamos a um estado 
de saúde. Mas muitas vezes não 

temos força suficiente para este 
reequilíbrio se realizar. Aí, além 
de sentir essas mudanças, elas 
podem nos dar alguns sinais.

Esses são os sintomas, esta 
é a forma de enxergarmos ‘aqui 
fora’ o que está acontecendo 
‘lá dentro’ da gente, entender o 
como e o porquê nosso corpo está 
sofrendo.

Outro fato na vida da mu-
lher que precisamos falar para 
quebrar alguns tabus e sobre a 
menopausa.

A menopausa não é uma 
doença. Contudo, para algumas 
mulheres, é como se fosse. Isso 
porque os efeitos da natural re-
dução de produção de estrógeno, 
hormônio produzido pelo ovário, 
são sentidos com grande intensi-
dade. Entre elas, as queixas são 
tantas que voltar a ter qualidade 
de vida parece ser um sonho 
impossível. 

Ondas de calor, acompanha-
das de disfunções sexuais estão 
entre os sintomas mais comuns  
em toda a América Latina. A 
depressão também se destaca, 
especialmente entre as mulheres 
que vivem em áreas urbanas e 
têm baixos níveis de salário e 
educação. Os dados são de uma 
pesquisa publicada no periódico 
médico Menopause Review Pr-
zeglad 

Com o aumento da expec-
tativa de vida, estima-se que as 
mulheres terão de conviver com 
alguns desses sintomas por cerca 
de 1/3 de suas vidas, indepen-
dentemente de suas origens ét-
nicas, cor de pele, fatores sociais 
e demográficos. A boa notícia é 
que, quanto maior for o acesso 
às informações sobre prevenção 
em saúde feminina, maiores são 
as chances de enfrentar esse 
período da vida de uma forma 
mais serena.

O termo menopausa 
A partir dos 40 anos e até os 

65 anos as mulheres terão uma 
redução fisiológica da produção 
de hormônios pelos ovários. 
Esse período é definido como 
climatério. A menopausa, ou seja, 
a data em que ocorre a última 
menstruação, é um evento que 
pode acontecer em qualquer mo-
mento nessa fase do climatério. 
Contudo, é mais frequente entre 
os 48 e os 52 anos. “Quando a 
mulher diz que deseja tratar os 
sintomas da menopausa, na ver-
dade, ela se refere aos sintomas 
do climatério”.

Como reconhecer os sin-
tomas 

O sinal mais frequente do 

A TPM é um dos principais exemplos das doenças 
psicossomáticas, ou seja, uma interação entre os fatores 
emocionais e clínicos, gerando alteração importante na 

qualidade de vida

“
”climatério é a irregularidade 

menstrual até que, finalmente, 
a menopausa acontece. A partir 
daí, podem ser observados os 
seguintes grupos de sintomas: 

 Ondas de calor - que acome-
tem cerca de 75% das mulheres 
- nos primeiros 3 a 5 anos após a 
menopausa e vai diminuindo com 
o passar do tempo;

 Suores intensos (sudorese). 
 Irritabilidade;
 Alteração de sono (insônia); 
Alteração de memória; 
Ardência vaginal; 
Prurido (coceira ou comichão);
 Secura vaginal;
 Dor na relação sexual (dis-

paurenia); 
Sintomas semelhantes ao de 

uma infecção urinária - como o 
aumento da frequência ao urinar 
e dor ao urinar. 

Ter menopausa antes dos 
40 anos é normal? 

Algumas mulheres podem 
apresentar um quadro deno-
minado menopausa precoce, 
consequência da prematura in-
suficiência ovariana (os ovários 
cessam de produzir hormônios). 
Nesses casos, a interrupção dos 
ciclos menstruais acontece antes 
do período do climatério, o que 
significa que ela se manifestará 
em algum momento anterior aos 
40 anos. 

A origem desse quadro pode 
relacionar-se a fatores genéticos, 
doenças prévias que levaram à 
retirada do ovário, tratamentos 
como a radioterapia e a quimio-
terapia, ou mesmo enfermidades 
autoimunes, como o lúpus e a 
artrite reumatóide, por exemplo. 
“Na maioria das vezes, entre-
tanto, não encontramos uma 
explicação”.

Dá para controlar os sin-
tomas 

A Terapia Hormonal é reco-
nhecida como a abordagem mais 
eficiente para tratar os sintomas 
da síndrome do climatério, e ain-
da previne os efeitos da falta do 
estrógeno - especialmente para 
a redução das ondas de calor e 
suores, além de fraturas, câncer 
colorretal, doença cardíaca e 
diabetes, bem como manter equi-
librados os níveis de colesterol. O 
mais indicado é que se utilize uma 
terapia combinada, indicada pelo 
seu ginecologista.

O que você pode fazer para 
driblar os sintomas 

Cada mulher viverá essa fase 
da vida a seu modo, mas os 
especialistas são unânimes: 
mudar hábitos de vida é o pri-
meiro passo, o que sempre é um 

Sem rótulos, TPM e menopausa são coisas sérias
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desafio. O conselho médico é 
que você adote algumas práticas 
que comprovadamente aliviam 
os sintomas desagradáveis, ou 
mesmo potencializam os efeitos 
da terapia hormonal. Considere 
incorporar à sua rotina as seguin-
tes providências, e observe o que 
funciona para você: 

Agende uma visita ao gine-
cologista pelo menos uma vez 
por ano; 

Dê preferência a uma alimen-
tação saudável, rica em cálcio 
(leite e seus derivados); 

Aumente a ingestão de líqui-
dos - frescos ou gelados; 

Evite a ingestão de condimen-
tos e alimentos picantes 

Reduza o consumo de café 
e álcool; 

Invista em exercícios físicos 
como caminhar;

 Reduza o estresse por meio 
de práticas como meditação ou 
ioga; 

Mantenha a temperatura cor-
poral baixa, usando roupas leves 
ou em camadas;

 Adote o hábito de tomar ba-
nhos mornos; 

Prefira ambientes com tem-
peraturas mais baixas. Use um 
ventilador ou ar-condicionado, se 
for possível; 

Exponha-se ao sol ao menos 
3 vezes a cada semana, por 10 
a 15 minutos, e no horário das 
10h ou às 16h. Caso isso não 
seja possível, converse com seu 
médico sobre a necessidade da 
suplementação da vitamina D;

 Aposte em técnicas como a 
Hipnose clínica; 

Evite isolamento social, que 
colabora para manter o equilíbrio 

Faça Pompoarismo, a ginás-
tica íntima que traz inúmeros 
benefícios para qualquer distúrbio 

feminino como:
•Reduzir as cólicas e o perí-

odo menstrual;
•Diminuir os sintomas da 

menopausa;
•Ajudar gestantes na pre-

paração para o parto e auxilia a 
recuperação pós-parto;

•Melhora o funcionamento 
do intestino;

•Tratar a incontinência uri-
nária com movimentos do pom-
poarismo;

•Combater a flacidez vaginal;
•A mulher fica mais ‘aper-

tadinha’ e consegue simular 
virgindade;

•Aumentar a lubrificação e 
a libido.

Quer saber mais sobre pom-
poarismo e aprender alguns 
exercícios acessa meu insta @
mirnazelioli

Nunca se esqueça do prazer. 
Permita-se ao novo. Conheça 
seu corpo através de estímulos 
com massageadores íntimos, 
o orgasmo é fonte de vida e 
energia. 

Padrão de beleza é você se 
sentir bem, cuidar de sua saúde 
e entender que tudo no universo 
passa por mudanças!

Seu corpo de hoje é diferente 
do de ontem e será diferente do 
de amanhã.

Mirna Zelioli - Formada 
em pedagogia e sexóloga em 
formação e palestrante em 
vendas. Gestora comercial, 
sensual coach, empresária 
do mercado erótico, criadora 
do projeto SAT (Sexualidade 
Amor pra Todos), Projeto de 
Inclusão, projeto CEL (Co-
ragem e Empoderamento e 
Libertação).
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Doação solidária
Edinho Araújo (MDB) lançou ontem, no seu gabinete, 

a campanha solidária de destinações de empresas aos 
conselhos municipais da Infância e Juventude e do Idoso. 
Através da campanha, os empresários podem destinar 
e depois deduzir o valor no imposto de renda. O prefeito 
disse que o sistema de destinação é seguro e espera que 
os empresários façam adesão cada vez maior à campa-
nha para atender crianças, jovens e idosos.

Carro 
alugado

A Câmara analisa na ses-
são de hoje, em primeiro 
turno, projeto do vereador 
Renato Pupo (PSD) que 
permite que motoristas de 
aplicativos, Uber, por exem-
plo, possam alugar carros 
para o transporte individual 
de passageiro. A proposta 
altera lei vigente, que obriga 
que os veículos de empresas 
locadoras têm de ser empla-
cados em Rio Preto. Decisão 
da Justiça da Fazenda já 
suspendeu a exigência do 
emplacamento local.

Quinta no estado
O prefeito informou ainda que Rio Preto foi a quinta cida-

de, no Estado de São Paulo, que mais recebeu destinações, 
no ano passado, cujo montante somou R$ 1,3 milhão. 
Representantes dos conselhos municipais informaram que 
a expectativa é que as destinações atinjam R$ 2 milhões 
este ano. O empresário que entrar na campanha terá que 
recolher o valor do imposto, por meio de Darf, até 30 de abril.

Multa de trânsito
A lei que permite o parcelamento de multas de trânsito 

está em vigor desde 22 de fevereiro. Os débitos podem ser 
parcelados em até 12 vezes, desde que o valor mínimo da 
parcela não seja inferior a R$ 50 mensais. O Poupatempo 
informou que até ontem nenhum motorista havia solicitado 
o parcelamento. A lei é do vereador Jean Dornellas (sem 
partido). Por ser inconstitucional, a Prefeitura vai pedir sua 
suspensão no TJ-SP.

 Estratosférico
O valor estratosférico do valor do aluguel, cobrado pelos 

donos de prédios, estaria forçando muitos comerciantes a 
deixarem a área do Calçadão e migrarem para a periferia. 
Uma antiga loja foi fechada, recentemente, porque o dono 
do prédio exigiu R$ 30 mil mensais. O dono da loja recusou 
a pagar, por isso o prédio foi alugado para um comerciante 
chinês. Os locadores não estariam contribuindo para a de-
cadência do comércio?

Bandidagem
O vandalismo prati-

cado contra o patrimô-
nio público, em Rio Pre-
to, parece não ter fim. 
Os pontos de ônibus, 
que servem de abrigo 
para os usuários, são os 
mais atingidos. No fim 
de semana, nem o gradil 
(foto) na avenida Phi-
ladelpho Goveia Neto, 
próximo a sede central 
do Palestra, escapou 
da ação covarde desses 
malfeitores. Os agentes 
da Guarda Municipal, 
criada para proteger o 
bem público, precisam 
abrir os olhos.

Calçadão começa a ser revitalizado 
e muda rotina dos comerciantes 

Teve início, nesta se-
gunda-feira, a obra de re-
vitalização do Calçadão de 
Rio Preto. Dez quadras vão 
receber serviços de manu-
tenção e troca das redes 
de água, esgoto e galerias 
pluviais. 

O trabalhos será realiza-
do entre as ruas Prudente 
de Morais  e Silva Jardim, 
Voluntários de São Paulo  e 
Coronel Spínola de Castro. 

Árvores já começaram a 
ser derrubadas e placas in-
formando as obras já foram 
instaladas pelo Calçadão.

Também serão instala-
dos 116 novos postes de 
iluminação para melhorar 
a segurança e o visual do 
local. 

Os dez quarteirões tam-
bém receberão novos pisos 
intertravados. As vias de 
acesso de veículos serão 
todas recapeadas.

A Constroeste foi a em-
presa vencedora da licita-
ção. O investimento total 
será de R$ 5.119.631,03, 
por meio do Finisa, da Cai-
xa.

Para André Bruzadim, ge-
rente da loja Duli Magazine, 
a obra é necessária, mas 
irá afetar o movimento no 
comércio.

“As pessoas passam pela 
rua, olham a loja e agora no 
caso ficou apenas um corre-
dorzinho e não dá mais para 
os consumidores passarem 
na rua inteira. Acredito que, 
às vezes, as pessoas pos-
sam desviar e isso diminuir 
o movimento na loja. A 
Constroeste precisa de mais 
espaço para as obras, então 
o estacionamento também 
cai um pouco, aliás, no ge-
ral cai’’, destaca.

A auxiliar de cozinha da 
Lanchonete Balalaika, Már-
cia Ferreira, também espera 
queda no movimento.  

“Como a lanchonete é na 
esquina, e toda a esquina 
estará em obras, o movi-
mento irá cair, principal-
mente porque a lanchonete 
é alimentação, então acaba 
sendo mais complicado por-
que como as pessoas vão 
entrar no estabelecimento 
com as máquinas em traba-
lho e com toda a poeira? Po-
rém, ficará um negócio bom, 
até porque do jeito que está 
aqui, há muitas pessoas que 
tropeçam e acabam caindo, 
principalmente senhoras e 
senhores”, opina.

O recepcionista do Cen-
tral Park Hotel, Reginaldo 
Menezelo, acha que a po-
eira e transtornos causados 
pela obra vão afastar os 
hóspedes. 

“Mas esperamos que 
depois de pronta a obra 
compense os prejuízos de 

Verônica MAESTRELLA
redacao@dhoje.com.br

agora. E torcemos para que 
os que gostem, realmente, 
do hotel passem por cima 
das dificuldades e venham 
se hospedar conosco”, co-
menta.

O artesão Joseph Ale-
xander, que trabalha na rua 
Bernardino de Campos, na 
área central, há 34 anos, 
avalia que a revitalização é 
importante. 

“Tem que fazer essa 
revitalização mesmo, pois 
em um dia chuvoso, uma 
mulher caiu e quebrou o 
fêmur e nós que estávamos 
perto que ajudamos. Então, 
tem que fazer para a cidade 
ficar mais bonita contando 
que respeite quem trabalha 
aqui e não nos tire daqui 
para nos colocar em al-
gum lugar que não seja no 
centro. Éramos em 14 e 
agora somos apenas quatro 
artesãs, pois dependemos 
desta rua. O nosso salário é 
diário, temos que estar aqui 
diariamente neste local”, 

DEZ MESES DE OBRA

Árvores começaram a ser retiradas, ontem, para dar início às obras de manutenção 

Verônica MAESTRELLA)

ressalta.
A obra está prevista para 

ser concluída em 10 me-
ses.

Interdições

A Secretaria de Trânsito 
Transportes e Segurança 
informa que o fluxo de veí-
culos está proibido, desde 
o último sábado, dia 29, 
devido as obras de revitali-
zação do Calçadão, na rua 
Siqueira Campos – entre a 
Voluntários de São Paulo e 
a Bernardino de Campos – 
e também na Bernardino de 
Campos – entre a Jorge Ti-
biriçá e a Siqueira Campos.

Vagas de estacionamen-
to para idosos e deficientes 
foram sinalizadas, na ma-
drugada de sábado, na rua 
Voluntários de São Paulo 
– em frente à Praça Rui 
Barbosa – para substituir 
as existentes em frente ao 
Praça Shopping, que fica-
rão isoladas pela interdição.

Até 6%
Até o ano passado, cada empresário poderia destinar 

3% do valor do imposto a ser pago, cujo recurso foi des-
tinado para a infância e juventude, e também aos idosos. 
A partir deste ano, os empresários poderão destinar 
também igual percentual para atender idosos, portanto, 
6% de dedução no imposto de renda. Atualmente, as 
destinações atendem 107 mil crianças e 66 idosos em 
situação de risco.

A professora e pesquisadora 
doutora Luciane Castiglione foi 
recebida e parabenizada pelo 
prefeito de Mirassol, André Ri-
cardo Vieira, pela tese de douto-
rado dela na área da Psiquiatria 
Forense. A visita ocorreu no 
Gabinete Executivo da Prefeitura 
no dia 19 de fevereiro.

Sob o título ‘Transtornos 
Mentais na Criminalidade: Aná-
lise Quantitativa do Sistema 
Carcerário e de Custódia no 
Brasil, Prevalência de Doenças 
Psiquiátricas e Perfil destas Po-
pulações’, Luciane realizou um 
estudo inédito no Brasil abor-
dando a relação entre crimes 
e transtornos mentais no país. 

O prefeito afirmou que a 
dedicação da docente em pes-
quisar um tema tão importante 
precisava ser valorizada. 

“É louvável e importantíssimo 
o trabalho da professora em 
desenvolver uma pesquisa cien-
tífica sobre um tema que merece 
atenção e políticas públicas que 
atendam essa demanda. Por 
isso, a recebemos e a parabeni-
zamos pelo excelente trabalho”, 
disse o chefe do Executivo.

A pesquisa traçou o perfil da 
população carcerária e as taxas 
de ocupação nos presídios, 
comparadas à população que 
cumpre medida de segurança 
no Hospital de Custódia e Trata-
mento Psiquiátrico de Franco da 
Rocha 2. As causas que levam 
à criminalidade foram aponta-
das e a pesquisadora chegou à 
conclusão de que os transtornos 
mentais correspondem a uma 
pequena parcela dos crimes, 
que têm como fatores prepon-
derantes aspectos relacionados 
com a educação, classe social, 
etnia, política e a falência do 
Estado brasileiro.

Em sua tese, Luciane con-
cluiu que não há relação da cri-
minalidade com os transtornos 
mentais. “As pessoas cometem 
os crimes, principalmente os 
com crueldade contra a vida, 
os de corrupção porque têm a 
intenção. Ficou provado estatisti-
camente que 0,41% têm relação 
entre os crimes cometidos e 
99,6% não têm”, finalizou.

Prefeito de Mirassol 
recebe autora de 
estudo inédito em 

Psiquiatria Forense
Da REDAÇÃO

Decadência
Consumidores que frequentam diariamente o Calçadão 

fazem profecia nada animadora para o comércio central de 
Rio Preto. Agora, o principal motivo seria o aumento sig-
nificativo de lojas chinesas, que avançam por toda aquela 
região. Vendendo produtos de baixa qualidade, classificadas 
de bugigangas, na opinião dos observadores, podem levar o 
comércio, que já está sofrendo, à decadência.

O prefeito Edinho Araújo 
sancionou, a Lei nº 13.428, de 
26 de fevereiro de 2020, que 
dispõe sobre o procedimento 
de combate a vetores epidemio-
lógicos localizados em imóveis 
não utilizados, não habitados, 
abandonados ou que, embora 
contenham edificações inicia-
das, estejam elas demolidas, 
semidemolidas ou paralisadas. 
A publicação será feita no Diário 
Oficial desta terça-feira, dia 3. 

Pela lei, quando o agente de 
saúde ou de controle de ende-
mias encontrar um imóvel em 
uma dessas condições, deverá, 
primeiramente, expedir uma 
notificação para agendamento 
de vistoria, o que deverá ocor-
rer em um prazo de sete dias 
úteis. Caso o proprietário não 
responda nesse prazo, o agente 
poderá adentrar ao local, sem 
sua permissão, para realizar a 
inspeção.

 A lei prevê, no entanto, que 
casos como este, em que o 
agente adentra um imóvel sem 
a permissão do proprietário, 
devem ocorrer somente para 
que o funcionário verifique a 
situação do imóvel, de modo 
que, após, faça relatório deta-
lhado discriminando situações 
como: acúmulos de lixo, ma-
teriais com água e resíduos 
de construção, restos de poda 
de árvore, despejo de móveis, 
eletrodomésticos ou veículos, 
mato alto, restos de alimentos 
e animais mortos.

Após o recebimento do rela-
tório, a Secretaria de Serviços 
Gerais deverá fazer a limpeza 
do imóvel, podendo entrar 
igualmente sem a permissão do 
proprietário, ou seja, a lei tam-
bém é válida para a limpeza. O 
custo do serviço será lançado no 
cadastro imobiliário respectivo. 

Para o gerente da Vigilância 
Ambiental, Luiz Feboli Filho, a lei 
auxiliará o trabalho dos agentes 
de saúde, que poderão ter maior 
autonomia diante da situação. 
“Eles poderão adentrar aos 
imóveis e de imediato identifi-
car a necessidade de limpeza”, 
conclui.

Edinho sanciona lei de 
combate à dengue em 
imóveis abandonados
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Com 764 casos de dengue 
confirmados somente neste 
ano, a Secretaria de Saúde 
de Rio Preto busca, constante-
mente, alternativas e parcerias 
a fim de evitar a epidemia 
sofrida no ano passado com 
33.153 casos positivos da do-
ença. Além do controle que os 
agentes realizam diariamente, 
a prefeitura utiliza aliado bioló-
gico, um tipo de peixe que se 
alimenta da larva do mosquito.

Conhecido como guarú, 
lebiste selvagem ou barrigudi-
nho, o peixinho, que chega ao 
máximo de quatro centímetros, 
é uma potente arma no com-
bate à dengue. O barrigudinho 
se alimenta das larvas deixa-
das pelo mosquito e interrom-
pe o ciclo de reprodução do 
inseto.  Os agentes despejam o 
animal em piscinas sem uso ou 
tanques, onde não é possível 
o uso de larvecidas. 

“Esses peixes são largofá-
gos, ou seja, se alimentam da 
larva de qualquer mosquito, 
então eles fazem o controle 
biológico do mosquito, princi-
palmente, o do Aedes aegypti. 
Esses peixes são colocados em 
piscinas que não são tratadas 
com cloro, em fontes ou até 
bebedouros de animais que fi-
cam próximos da área urbana”, 
explicou o biólogo da Vigilância 
Ambiental de Rio Preto, César 
Leandro Jerônimo. 

Ainda segundo o biólogo, 
as casas que estão fechadas 
para locação ou venda tam-
bém receberão os peixes se 
necessários. “Os corretores de 

Secretaria doa peixes 
que comem larvas 
do Aedes aegypti

Mariane DIAS
redacao@dhoje.com.br

Mais de R$ 14 mi serão devolvidos 
aos donos de veículos roubados

A Secretaria Estadual da 
Fazenda e Planejamento de-
volve R$ 14.319.088,60 a 
proprietários que tiveram seus 
veículos roubados ou furtados 
em 2019 no Estado de São 
Paulo. O reembolso é referente 
à restituição proporcional do 
Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) 
e beneficia os proprietários que 
haviam pago o imposto quando 
ocorreu o crime. 

O primeiro lote já está libe-
rado para os proprietários que 
tiveram ocorrências registradas 
no 1º trimestre do ano passado. 

No total, serão creditadas 
diferenças relativas a 35.049 
veículos, distribuídas em quatro 
lotes liberados nos meses de 

março e abril. O contribuinte 
que tiver direito à devolução 
não precisa fazer nenhuma 
solicitação. 

O reembolso é automático, 
já que os sistemas da Secreta-
ria de Segurança Pública e do 
Detran estão integrados ao da 
Fazenda e Planejamento.

Os valores ficarão à dispo-
sição do proprietário no Banco 
do Brasil durante dois anos e 
obedecerão ao calendário de 
restituição. 

Após esse prazo a restituição 
deverá ser solicitada na Secre-
taria da Fazenda e Planejamen-
to. O contribuinte que estiver 
inadimplente não poderá res-
gatar o valor enquanto houver a 
pendência, como, por exemplo, 
débitos de IPVA de outro veículo 
de sua propriedade.

Da REDAÇÃO

Mariane DIAS

Guarús são potentes ‘armas biológicas’ contra a dengue

Reembolso ao contribuinte será proporcional ao imposto pago 

Mercadão em reforma 
funciona normalmente

As obras no Mercadão de 
Rio Preto estão sendo execu-
tadas, desde o último dia 6, 
pela empresa Ellipse Projetos e 
Construções Eireli, que venceu 
a licitação de R$ 4,3 milhões. 

A reforma consiste na reor-
ganização do layout interno com 
novos compartimentos, padroni-
zação de barracas e boxes, troca 
total das estruturas elétricas e 
hidráulica, implantação de aces-
sibilidade e novos banheiros, 
troca de talhado, criação de 
decks externos nas ruas Jorge 
Tibiriçá e Silva Jardim. 

O estacionamento será re-
adequado e também terá res-
tauração das características 
originais do prédio.

“Essa é a concretização 
de um desejo antigo e uma 
conquista histórica para nossa 
cidade. O Mercadão passará 
por uma reforma profunda, que 
trará a modernidade e o con-
forto que os permissionários e 
os freqüentadores de Rio Preto 
e região merecem, prezando e 
valorizando, claro, por seu valor 
histórico e arquitetônico”, des-

tacou o prefeito Edinho Araújo.
Até o momento, os comer-

ciantes trabalham e atendem 
os consumidores normalmente, 
exceto alguns que precisaram 
trocar a banca do espaço espe-
cífico para começar a reforma. 

O funcionário da Banca Hat-
tori Frutas e Legumes, Rogério 
Fernandes, diz que os comer-
ciantes do Mercadão sempre 
esperaram por esta reforma.  

“Já faz uns quatro anos que 
esperamos, mas graças a Deus 
saiu, e em relação ao espaço 
estamos se adequando, mas 
é pelo nosso bem, vai dar tudo 
certo, se Deus quiser”, afirma.

Para o proprietário do Chalé 
das Pimentas, que está no Mer-
cadão há 15 anos, Osmar Mar-
ques dos Santos, os transtornos  
com a obra são temporários.

 “Até em nossas casas,  
quando vamos mudar algo, 
há um transtorno, mas é para 
melhorar”, argumenta.

O cronograma de execução 
está sendo dividido em quatro 
etapas, que evoluem conse-
cutivamente conforme forem 
concluídas.

Verônica MAESTRELLA

Reforma vai mudar a ‘cara’ do Mercadão rio-pretense

Claúdio LAHOS

R$ 4,3 MILHÕESNOVOS FINANCIAMENTOS

IPVA

imóveis, que fizeram a parceria 
conosco no combate à dengue, 
agora, vão poder fazer esse 
contato com a equipe de Saúde 
para disponibilizar o peixe no 
imóvel que está fechado”. 

A utilização do peixe é um 
método barato na prevenção. 
Recentemente, os peixinhos 
foram soltos na piscina do Rio 
Preto Esporte Clube. “Esse 
peixe se desenvolve rápido e 
em questão de tempo estará 
cheia de peixinhos a piscina”, 
disse Jerônimo. 

O biólogo ponderou ainda 
que “o peixe é um aliado a 
mais contra o mosquito Aedes 
aegypti, mas tem o controle 

mecânico de tirar os pontos de 
acúmulo de água e também o 
controle químico que é feito 
pela nebulização”. 

Há mais de dois anos, equi-
pes da secretaria de Saúde 
realizam a criação de peixes 
e disponibilizam para a popu-
lação. Os interessados devem 
entrar em contato no Disque 
Saúde pelo número 0800 
7717123 e fazer a solicita-
ção. “As equipes têm até dez 
dias para entregar o peixe na 
residência. Levamos em uma 
garrafa e depositamos esses 
peixes em uma piscina ou 
dependendo do criadouro”, 
finalizou Jerônimo. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Catanduva, jun-
tamente com as Vigilâncias 
Epidemiológicas Municipal e 
Estadual, investigam possível 
caso suspeito de doença pelo 
Coronavírus (Covid-19). 

De acordo com a notifica-
ção, a paciente é uma mulher, 
de 38 anos, que mora em Rio 
Preto e tem familiares em Ca-
tanduva. Ela tem histórico de 
viagem recente ao Japão, onde 
esteve em contato com uma 
pessoa também com suspeita 
de estar com a doença. 

Em Catanduva, a Secretaria 
foi comunicada da situação e, 
de imediato, tomou as provi-
dências. 

A mulher passou por aten-
dimento domiciliar, quando 
foi diagnosticada a suspeita, 
de acordo com os critérios do 
Ministério da Saúde. 

Foram coletadas amostras 
biológicas e feitas as orien-
tações sobre as medidas de 
precaução domiciliar.

Por apresentar boas con-
dições clínicas, a paciente foi 
monitorada pelas equipes de 
saúde em casa. Todas as pes-
soas que tiveram contato com 
ela estão sendo monitoradas 
em domicílio e orientadas em 
relação aos sinais e sintomas 
da infecção pelo novo vírus. 

A paciente já retornou a 
São José do Rio Preto e passa 
a ser acompanhada pelas equi-
pes do município.

OUTRO CASO

Segunda rio-pretense com 
suspeita de coronavírus  
é monitorada pela Saúde

Da REPORTAGEM
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Uma outra mulher também 
está sendo monitorada pela 
Secretaria de Saúde de Rio 
Preto. Ela tem 25 anos e viajou 
para a França.

Os sintomas tiveram início 
no dia 22 de fevereiro. O re-
torno ao Brasil aconteceu no 
último dia 24. 

A Vigilância Epidemiológica 
encaminhou amostras da pa-
ciente para o Instituto Adolfo 
Lutz.

ORIENTAÇÕES À POPU-
LAÇÃO

Como prevenir o novo co-
ronavírus?

O Ministério da Saúde 
orienta cuidados básicos para 
reduzir o risco geral de contrair 
ou transmitir infecções respira-

tórias, incluindo o novo corona-
vírus. Entre as medidas estão:

• Lavar as mãos frequen-
temente com água e sabonete 
por pelo menos 20 segundos, 
respeitando os 5 momentos 
de higienização. Se não houver 
água e sabonete, usar um de-
sinfetante para as mãos à base 
de álcool.

• Evitar tocar nos olhos, 
nariz e boca com as mãos não 
lavadas.

• Evitar contato próximo 
com pessoas doentes. • Ficar 
em casa quando estiver doente.

• Cobrir boca e nariz ao 
tossir ou espirrar com um lenço 
de papel descartável e jogar no 
lixo e higienizar as mãos depois.

• Limpar e desinfetar obje-
tos e superfícies tocados com 
frequência.

Estado anuncia juros zero para 
compra de casas da CDHU

A Secretaria de Estado da 
Habitação anunciou que irá 
zerar a taxa de juros cobrada 
para todos os novos finan-
ciamentos habitacionais con-
cedidos pela Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano (CDHU) na aquisição 
da casa própria para famílias 
com renda mensal de até 5 
salários mínimos, devidamente 
inscritas, selecionadas e que 
comprovaram atendimento aos 
critérios da Política Habitacional 
do Estado. Acompanhe pelo site 
www.cdhu.sp.gov.br os locais 
onde há inscrições abertas. 
Atualmente, essa taxa é de 7% 
ao ano.

A medida entra em vigor a 
partir de desta segunda-feira, 
2 de março, e faz parte de um 

conjunto de novas regras refe-
rentes à politica de concessão 
de subsídios praticada pela 
CDHU, que visa facilitar ainda 
mais o acesso à moradia popu-
lar, principalmente às famílias 
de baixa renda no Estado de 
São Paulo.

Outra mudança será a fi-
xação de 20% como limite de 
comprometimento da renda 
familiar durante o contrato de 
financiamento. Essa modifica-
ção permitirá às famílias be-
neficiadas planejar com maior 
segurança e previsibilidade o 
pagamento efetivo das mensali-
dades cobradas, que passarão a 
ter um valor fixo ao longo da vi-
gência dos 30 anos de contrato, 
acrescidas apenas da correção 
monetária.

Nos contratos atuais, o com-
prometimento inicial varia de 
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Mulheres representam 51% da 
população paulista, diz Seade

De acordo com as infor-
mações da Fundação Seade 
divulgadas nesta segunda-feira, 
dia 2, as mulheres do Estado de 
São Paulo, em 2020, represen-
tam 51% da população total, ou 
seja, 22,9 milhões. Possuem 
idade média de 37,3 anos e 
apresentam expectativa de vida 
de 80 anos, portanto vivem em 
média 6 anos a mais do que os 
homens.

 As mulheres se casam em 
média com 32 anos e têm em 
média 1,7 filho. Espera-se que 
612 mil serão mães em 2020 e 
que nesse período nasçam 299 
mil meninas.

A idade média feminina 
(37,3 anos) é 2,2 anos superior 
à dos homens (35,1 anos). As 
idades reprodutivas (15 a 49 

anos) concentram pouco mais 
da metade da população femi-
nina (53%).

Há equilíbrio entre a parti-
cipação de jovens (18%) e de 
idosas (17%). A faixa etária com 
maior contingente é a de 35 a 
39 anos.

A população feminina é me-
nor do que a masculina até a 
faixa etária de 30 a 34 anos, 
devido principalmente à maior 
ocorrência de nascimentos do 
sexo masculino.

Depois dos 35 anos, a pro-
porção de mulheres supera a de 
homens de forma crescente, o 
que decorre, em especial, da 
maior expectativa de vida entre 
elas.

Na grande maioria dos mu-
nicípios, a idade média femi-
nina supera a masculina e em 
apenas 13 isso não acontece. 

Da REDAÇÃO

VIVEM SEIS ANOS MAIS

Divulgação

Divulgação



A-5Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
03 de maerço de 2020POLÍCIA

As adequações para o funcio-
namento do Departamento Esta-
dual de Investigações Criminais 
(Deic) em Rio Preto estão em 
andamento. A previsão é de que 
tudo esteja apto para funciona-
mento entre 15 e 20 dias. 

Após decreto do governador 
do Estado, João Doria, publicado 
no sábado, 22, foi decretada a 
criação do Deic, que vai atender 
96 municípios da região de Rio 
Preto. As cidades de Araçatuba, 
Bauru, Campinas, Piracicaba, Pre-
sidente Prudente, Ribeirão Preto, 
Santos e Sorocaba também vão 
ser sedes regionais no Estado e 
vão receber o Deic. 

Segundo o delegado Celso 
Reis Bento, que ficar responsável 
por comandar o Deic, a equipe de 
investigações vai ser composta 
por aproximadamente 60 funcio-
nários. Atualmente, o delegado é 
responsável pelo Departamento 
de Polícia Judiciária de São Paulo 
Interior (Deinter-5). 

“Existe um déficit de funcioná-
rios em toda Seccional de polícia 
de Rio Preto e departamento, 
mas tem concurso público em 
andamento, inclusive a própria 
academia está formando vários 
investigadores, escrivães e agen-
tes de comunicações, acredito 
que dá pra formar umas boas 
equipes após junho e julho, 
quando sair esse pessoal da 
academia”, ressaltou o delegado. 

O novo órgão vai funcionar no 
prédio até então ocupado apnas 
pelas delegacias de Investigações 
Gerais (DIG) e de Investigações 
sobre Entorpecentes (Dise), no 
Vale do Sol. Com a chegada da 

Prédio passa por 
adequações para 

abrigar Deic 
Luciano RAMOS
redacao@dhoje.com.br

Recém-nascida passa mal, é levada 
para convênio e morre na Santa Casa

Uma recém-nascida, 
que faria três meses na 
próxima quarta-feira, dia 
4, morreu na tarde deste 
domingo, na Santa Casa de 
Rio Preto.
Segundo o boletim de 
ocorrência, registrado pelo 
pai do bebê, um auxiliar 
de produção, de 31 anos, 
morador no Solidariedade, 
ela começou a passar mal 
no início da madrugada e 
foi levada até o Plantão da 
Unimed, onde foi medicada 
e liberada.
Quando os pais chegaram 
em casa perceberam que a 

filha não estava bem e que 
o remédio não fazia efeito.
Por volta das 6 horas, ela 
foi socorrida até o hospital, 
onde ficou até as 14 horas, 
quando o pai recebeu uma 
ligação de que era para ir 
até lá.
Ao chegar na Santa Casa 
o auxiliar foi informado 
de que a recém-nascida 
havia falecido e iriam 

investigar as causas da 
morte, havendo suspeita de 
problema no fígado.
O delegado de plantão João 
Otávio Spaca de Souza 
entrou em contato com 
o hospital e recebeu a 
guia de encaminhamento 
de cadáver, onde consta 
como causa possível do 
óbito “descompensação de 
hepatopatia crônica”.

Motociclista sem CNH provoca acidente 
e vai preso por não pagar pensão

Um acidente entre um carro 
e uma moto, no final da tarde 
deste domingo, terminou com 
a prisão do motociclista por 
falta de pagamento de pensão 
alimentícia.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, J.J.S.F., 49, que 
não tem CNH, estava transitan-
do na contramão da rua Jorgina 
Freitas Cirelli, no Solidariedade, 
com uma Honda CBX 300R, 
ano 2011, quando invadiu a 

faixa contrária e bateu de frente 
com o Ford Fiesta, ano 2007, 
de um vigilante de 38 anos, 
morador no bairro. 

Ambos os veículos sofreram 
danos materiais. O condutor do 
automóvel saiu ileso.

F. teve fratura exposta na 
perna direita e foi socorrido até 
o Hospital de Base de Rio Preto, 
onde ficou sob escolta policial. 
Após alta médica, ele deve ser 
encaminhado à carceragem da 
DIG local, onde ficará à dispo-
sição da Justiça.

Daniele JAMMAL

 Deic vai operar em conjunto com DIG, Dise e GOE Artista será enterrado na manhã de hoje, em Santa Salete

Dois homens, um deles 
armado com barra de ferro, 
ameaçaram e agrediram com 
socos e tapas na nuca e na 
cabeça um aposentado, de 
74 anos.

A violência teria ocorrido, 
na feira livre da Boa Vista, 
na manhã deste sábado. Até 
o fechamento desta matéria, 
as causas da agressão eram 
desconhecidas. 

Um dos acusados seria filho 
de um feirante que trabalha no 
Solo Sagrado, segundo o bo-
letim de ocorrência registrado 
na Central de Flagrantes de 
Rio Preto.

Ainda conforme o registro 
policial, o segundo agressor era 
jovem, com aproximadamente 
30 anos, moreno e estava com 
a barra de ferro.

As investigações do caso 
devem ficar por conta da DDM 
(Delegacia de Defesa da Mu-
lher) rio-pretense. O idoso 
passou por exame de corpo 
de delito.

Dupla agride 
idoso com socos 
e tapas na feira 

do Boa Vista

CLEIDE DA SILVA SAHDO – Falecida 
no dia 02/03/2020 aos 90 anos de idade. 
Era viúva de Dorval Camel Sahdo, dei-
xando os fi lhos: Renan, Dorval, Ricardo, 
Andrea, Paulo (falecido) e João Augusto. 
Sepultamento ocorre no dia 03/03/2020 
às 10h, saindo do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério Parque Jardim 
da Paz.

MARIA APARECIDA DA CUNHA – 
Falecida no dia 02/03/2020 aos 94 anos 
de idade. Era viúva de Daniel Flores da 
Cunha, deixando os filhos: Rosmary, 
Diogo, Jurema e Luiz (falecido). Sepul-
tamento ocorreu no dia 02/03/2020 às 
15h, saindo do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério da Ressurreição.

  FALECIMENTOS

Ajudante tenta dar 2º 
golpe em confeiteira 

e acaba preso
Um ajudante, de 38 anos, 

morador na Caic, tentou aplicar 
o mesmo golpe de estelionato 
duas vezes em uma confeiteira, 
de 39, e acabou preso em fla-
grante, por volta das 15 horas 
deste domingo.

Conforme o registro policial, 
em setembro do ano passado 
o acusado encomendou 100 
salgados e o marido da vítima, 
um funcionário público estadual, 
foi entregar na avenida Murchid 
Homsi. 

Na ocasião, o cartão foi 
recusado pela maquininha e 
o golpista ficou de fazer um 

depósito. O pagamento nunca 
foi efetuado e a mulher ficou 
no prejuízo.

Dessa vez, o estelionatário 
pediu 60 salgados, passando o 
mesmo endereço para entrega. 
Quando a encomenda chegou, 
entregou um cartão de terceiros 
que teve a transação negada 
pela operadora.

Ao lembrar que o ponto e 
o ‘modus operandi’ eram os 
mesmos da outra situação, o 
servidor público chamou a PM.

No Plantão, a prisão por 
estelionato foi confirmada e o 
ajudante conduzido para a car-
ceragem da DIG rio-pretense, 
onde aguardará decisão judicial.

Daniele JAMMAL

Soldador morre após ficar 22 dias 
internado no Hospital de Base

Morreu, às 22h55 deste 
domingo, após ficar 22 dias 
internado no Hospital de 
Base de Rio Preto, o soldador 
Bruno Antônio da Silva, 38, 
que residia em chácara no 
Terras de São José.

Conforme boletim de 
ocorrência registrado na Cen-
tral de Flagrantes, o paciente 
deu entrada na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do HB, 
após ser atropelado.

Silva sofreu politrauma-
tismo grave e ao ser hospi-
talizado apresentava insufi-
ciência renal aguda, hiper-
calemia, infecção e acidose 

metabólica.
A Polícia Civil segue inves-

tigando as circunstâncias do 

Daniele JAMMAL

Vítima deu entrada com politraumatismo grave no HB

Divulgação

SUSPEITA DE DOENÇA NO FÍGADOCARTÃO RECUSADO

ATROPELAMENTO

Morreu, na madrugada desta 
segunda-feira, dia 2, no Hospital 
de Base de Rio Preto, aos 22 
anos, o cantor sertanejo Henri-
que, da dupla Netto e Henrique.

Ele deu entrada no HB no dia 
8 de fevereiro, após se envolver 
em um acidente de trânsito em 
Santa Fé do Sul.

Segundo registro policial o 
artista dirigia seu carro na ave-
nida Navarro de Andrade quando 
colidiu na traseira de uma cami-
nhonete.

Com o impacto da batida, o 
automóvel pegou fogo e o jovem 
foi resgatado com traumatismo 
craniano.

Henrique, cujo nome de ba-
tismo era Wesley Pereira da Silva, 
passou por cirurgia e foi para a 
UTI. Corpo foi velado em Fernan-
dópolis e enterro deve aconte-
cer, hoje, em Santa Salete.

Após três semanas 
no HB, morre cantor 
sertanejo Henrique

Daniele JAMMAL
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

nova divisão, o Grupo de Ope-
rações Especiais (GOE) também 
vai funcionar dentro da estrutura 
do Deic. 

Delegados
Vice-diretor do Deic – Fernando 

Tedde
Delegados da DIG – Ricardo 

Afonso Rodrigues (titular), Paulo 
Buchala Júnior e Wander Luciano 
Solgon 

Combate ao crime organização/
corrupção – Gustavo Gonçalves

Homicídios – Alceu Lima de 
Oliveira Júnior

Dise – Lincoln Oliveira

Central de polícia jurídica 
O antigo prédio da Central de 

Flagrantes, que fica no Jardim 
América, está concluindo o pro-
cesso de demolição. 

No local, será construído a 
Central de Polícia Judiciária, que 
vai abrigar os distritos policiais, a 
Delegacia de Defesa da Mulher 
(DDM), a Delegacia do Idoso, o 
Núcleo Especial Criminal (Necrim) 
e a Delegacia Seccional. 

De acordo com o delegado 
seccional de Rio Preto, Silas 
José dos Santos, ainda falta o 
fechamento do terreno para que 
o imóvel seja entregue para as 
obras do novo prédio. “Precisamos 
trabalhar com o projeto, estamos 
trabalhando com estudos ainda 
e também esperando o projeto 
executivo da obra”, finalizou Silas.  

Divulgação

Motorista perde controle do 
carro e bate em semáforo

Na manhã desta segun-
da-feira, 2, um motorista 
perdeu o controle do carro 
e bateu em um semáforo no 
cruzamento das ruas Pedro 

Amaral e Oswaldo Aranha, na 
Boa Vista.

Com a colisão, o carro e o 
semáforo ficaram danificados. 
A Polícia Militar foi acionada 
para atender a ocorrência que 
está em andamento.

Luciano RAMOS

Divulgação

Daniele JAMMAL
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Daniele JAMMAL

acidente. A vítima passou por 
autópsia no Instituto Médico 
Legal (IML).
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Dicas para criair um 
canal no Youtube

- Converse com seus pais ou 
responsáveis.  Você vai preci-
sar de uma conta do GMAIL e 
apenas um adulto poderá fazer 
isso;

- No começo você pode ter al-
gumas dificuldades para gravar 
e editar os vídeos. Procure tu-
toriais e dicas no Youtube;

- Fazer um canal sozinho pode 
ser mais complicado. Você 
pode reunir uma galera e as-
sim dividir o trabalho: fazer 
roteiro, filmar e editar o vídeo; 
 
- Selecione o assunto que você 
falará nele.

- Dê um bom nome ao seu ca-
nal.

- Escolha o seu público.

- Defina a sua linguagem (nor-
malmente ela é mais informal).

- Escolha o lugar onde você irá 
gravar. Dê preferência a am-
bientes claros.

- Utilize uma roupa descolada.

- Faça vídeos curtos de no má-
ximo cinco minutos. 

- Edite o vídeo de maneira cria-
tiva. Se necessário, peça aju-
da.

- Divulgue para o maior número 
de pessoas.

- Não esqueça de avisar seus 
pais sobre tudo o que você vai 
postar. Agora é só brilhar na 
telinha do computador ou do 
celular!

Professor de Votuporanga cria canal 
educativo no Youtube

Vídeos complementam as aulas com curiosidades e desafios

 Quem foi criança nas décadas de 1980 e 1990 assistia a televisão para ver desenhos animados e programas 
infantis. Hoje a garotada continua assistindo a vários programas, mas através do Youtube e pela telinha do celular. 
Eles possuem muito mais opções e assistem a vários canais. Para entrar nesta onda e ser uma opção educativa e 
inteligente para os pequenos, o professor Milton dos Santos, criou o canal “Projeto Paiol”, onde ele apresenta diver-
sos conteúdos de sua sala de aula. Desde 2019, ele faz diversos vídeos que vão desde explicações de matérias, até 
diversas contações de histórias feitas por ele e por seus alunos, além de desafios que seus alunos realizam como 
atividades em casa. 
 O projeto “Paiol - O celeiro de ideias”, foi criado em 2015, inicialmente o docente gravava as mídias em forma 
de DVDs para que cada criança pudesse levar para assistir em casa. Contudo, em 2019, ao observar que seria muito 
mais rápido o acesso aos vídeos e as matérias pelo youtube, o professor criou o canal para que, assim que fossem 
concluídos, imediatamente os alunos tivessem acesso a eles. Na sala de aula, ao constatar uma dificuldade por par-
te dos alunos,  o professor cria novos vídeos complementares, para apresentar o conteúdo de forma mais lúdica. Os 
vídeos são curtos, com média de dez minutos. 
 “Dá um pouquinho de cansaço fazer isso. Ter ideias diferentes, nem sempre é fácil. Contudo, o desafio torna 
o trabalho recompensador, porque eu também aprendo muito e aprofundo algumas das explicações. Na verdade, 
acabo viajando muito na maionese. Porém, o que mais torna esse projeto valioso é ver o retorno que as crianças nos 
dão, dizendo que agora tinham entendido a matéria. Até alguns pais, me procuraram afirmando que se tivessem tido 
esse tipo de auxílio teriam se desenvolvido mais na escola”, disse Milton.
 Os alunos estão curtindo muito a idéia e o canal se transformou em uma ferramenta pedagógica, não apenas 
para o professor, mas para outros educadores que desejam novas ideias e possibilidades de ensino.
“Fantástico! ”, disse a aluna Amanda. “Ao chegar em casa, sempre vou correndo ao telefone da minha mãe para ver 
se o professor colocou mais algum vídeo. Hoje eu gosto de matemática, porque do jeito que ele ensina é muito mais 
gostoso! ”
 Para conhecer este canal acesse: https://www.youtube.com/channel/UCVX1fbs8-xO1y-4SBSG8fSw

Milton dos Santos é Professor, 
Contador de Histórias, Voluntário em 

Libras e Youtuber.

Criação: Leandro Ferreira

O Governo do Estado do 
Paraná, Secretaria de Estado 
da Administração e da Previ-
dência – SEAP, abriu concurso 
público para provimento de 69 
vagas do Quadro Próprio do 
Poder Executivo – QPPE, para 
atendimento nas Unidades 
Socioeducativas da Secretaria 
de Estado da Justiça, Família e 
Trabalho –SEJUF.

Os cargos colocados em 
concurso, são: 

Agente de Execução: Técni-
co de Enfermagem.

Agente Profissional: Enfer-
meiro, Médico, Odontólogo, 
Psicólogo e Terapeuta Ocupa-
cional.

No momento da inscrição, o 
candidato poderá optar por uma 
das cidades de provas, que são: 
Cascavel, Curitiba e Maringá no 
Estado do Paraná, bem como 
optar também por uma das 3 
(três) regiões de vaga:

REGIÃO 1 – Curitiba e Re-
gião Metropolitana, Ponta Gros-
sa.

REGIÃO 2 – Campo Mourão, 
Londrina, Maringá, Paranavaí, 
Umuarama, Telêmaco Borba, 
Goioerê, Ivaiporã, Apucarana e 
Santo Antônio da Platina.

REGIÃO 3 – Cascavel, Foz 
do Iguaçu, Guarapuava, La-
ranjeiras do Sul, Pato Branco 
e Toledo.

Por meio do site do IBFC 
– www.ibfc.org.br, o candida-
to poderá inscrever-se até o 
dia 26 de março de 2020 e 
acessar o Edital de Abertura 
no qual se encontram todas 
as informações relativas ao 
certame, como os requisitos 
mínimos para ingresso e, con-
teúdo programático exigido para 
cada cargo.

O valor de inscrição será 
de R$ 100,00 para os cargos/ 
funções de Nível Superior e de 
R$ 70,00  para o cargo / função 
de Nível Médio – Técnico.

Após o preenchimento da 
ficha de inscrição, o candidato 
deverá imprimir o boleto ban-
cário e efetuar o pagamento de 
modo a efetivar sua inscrição.

Estado do 
Paraná abre 
69 vagas em 

concurso 
público 

Da REDAÇÃO
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Educação abre primeiro processo 
seletivo para estágio em 2020

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Educação, abriu nesta segun-
da-feira, dia 2, as inscrições 
para dois processos seletivos de 
estagiários, um deles para es-
tudantes de pedagogia e outro 
em educação básica 2, para as 
áreas de educação física, letras, 
ciências biológicas, física, quí-
mica e informática. Estes são os 
primeiras seletivas do ano para 
estágio na Educação. Os editais 
foram publicados no sábado, 
dia 29.  As inscrições, para os 
dois processos, vão até as 17h 
desta quinta-feira, dia 5.  

As provas também foram 
marcadas para a mesma data: 
neste domingo (8/3), a partir 
das 9h. As inscrições devem ser 
feitas pelo portal da Educação, 
no endereço eletrônico https://
educacao.riopreto.br/estagiario. 
Neste mesmo link é possível ter 
acesso aos editais e às informa-
ções completas dos processos 
seletivos.

Não há um número defini-
do de vagas a ser preenchido, 
pois a convocação é feita de 
acordo com a demanda para 
repor estagiários em término 
de contrato, desistências e 

cancelamentos.
Os estagiários de pedagogia 

devem estar matriculados no 
curso superior de licenciatura 
da área e vão atuar em clas-
ses de Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental, em apoio 
à inclusão e outras atividades 
ou projetos, de acordo com a 
demanda da rede municipal de 
ensino.

Os estagiários de Educação 
Básica 2 irão atuar no Ciecc 
(Complexo Integrado de Edu-
cação, Ciência e Cultura), nos 
Parques Ecológicos Educativos 
Danilo Santos de Miranda (Par-
que Sul) e Doutor Joaquim de 
Paula Ribeiro (Parque Norte) 
ou em outros espaços ligados 
à Educação Municipal.

Cada estagiário cumpre 
carga de 25 horas semanais e 
recebe bolsa e auxílio transporte 
que somam R$ 901,77.

Processo seletivo – Está-
gio – Educação

Áreas – Pedagogia e Educa-
ção Básica 2 (educação física, 
letras, ciências biológicas, físi-
ca, química e informática)

Prazo de inscrição: até as 
17h do dia 5/3

Informações e inscrições: 
https://educacao.riopreto.br/
estagiario

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Governo mobiliza 91 mil alunos na região contra o coronavírus

O Governo de São Paulo vai 
mobilizar, de ontem (2) até a 
sexta-feira, dia 6, as 197 esco-
las e os 91.789 estudantes da 
rede estadual da região de Rio 
Preto em ações de prevenção 
ao coronavírus.

A Secretaria Estadual da 
Educação (Seduc-SP) está 

orientando as escolas para que 
realizem um ‘Dia D’ com pales-
tras de especialistas, dicas de 
higiene e cuidados, entre outras 
informações e esclarecimentos 
para a comunidade escolar.

Por todo o estado as unida-
des escolares também estarão 
promovendo trabalhos pedagó-
gicos que reforcem os caminhos 
para se prevenir do vírus.

A Seduc também vai promo-
ver uma videoconferência para as 
91 diretorias de ensino para ca-
pacitar os profissionais da rede. 
Eles ainda receberão instruções 
por meio de manuais e cartilhas 
em ações alinhadas com a 
Secretaria Estadual da Saúde. 
Além disso, será encaminhado 
aos pais dos estudantes SMSs e 
e-mails com dicas de prevenção 

ao coronavírus.
O Governo Doria criou um 

centro de contingência do Esta-
do para monitorar e coordenar 
ações contra a propagação do 
novo coronavírus em São Paulo. 
A decisão ocorreu após a confir-
mação do primeiro caso do país, 
na capital paulista. Para presidir 
o centro, o governador convidou 
o infectologista David Uip.

Da REDAÇÃO

Estão abertas as inscrições para estudantes de Pedagogia, Letras, Educação Física, Química, Física, Informática e Biologia

Divulgação
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Pela primeira vez em Rio 
Preto, o Buteco do Gusttavo 
Lima chega no dia 18 de abril 
com um time de peso da mú-
sica sertaneja. Além do Em-
baixador, o evento no Recinto 
de Exposições contará com 
apresentações da dupla Bruno 
& Marrone e do cantor Felipe 
Araújo. A venda de ingressos 
já está liberada nos pontos de 
vendas e pelo site. 

Considerado um dos mais 
importantes eventos de música 
da atualidade, o projeto já pas-
sou, entre fevereiro e dezembro 
de 2019, pelos estados de 
Santa Catarina, Minas Gerais, 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Pará, Sergipe, Ceará, Espírito 
Santo, Bahia, Rio Grande do 
Norte, Pernambuco, Goiás, 
Paraná, Roraima, Amazonas e 
Mato Grosso.

Na edição do VillaMix do 
ano passado, em Rio Preto, 
Gusttavo Lima já havia anun-
ciado que, no Buteco, faria 
um show de cinco horas, com 
repertório que incluiria todos 
os seus sucessos e clássicos 
do gênero. “Só sairei do palco 
quando amanhecer o dia. Es-
pero vocês”, avisou.

Rio Preto terá ‘Buteco’ com 
estrelas sertanejas em abril

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

7ª Corrida de Rua 
Austa 5K e 10K tem 
inscrições abertas

Já consolidada como uma 
das corridas de rua mais tra-
dicionais e charmosas do ca-
lendário anual da região, a 7ª 
edição da Corrida de Rua Austa 
5K e 10K abriu suas inscrições 
que pode ser feita pelo site: 
www.sbrsports.com.br.

A edição 2020, que aconte-
ce no dia 5 de julho, traz como 
principal novidade, em relação 
aos anos anteriores, a opção 
de correr 5km ou 10km e ainda 
caminhada de 5km.

As inscrições estão limitadas 
ao total de 700 atletas, portan-
to, é bom correr para garantir 
sua presença, pois em todos 
anos a procura supera o limite 
permitido de atletas. A largada 
será na avenida Murchid Hom-

si, ao lado das sedes do Austa 
Clínicas e Austa hospital.

A organização irá distribuir 
prêmios no total de R$ 3 mil 
para classificação geral, meda-
lhas para todos os concluintes 
e troféus na premiação das 
categorias.

A realização desta corrida 
é uma das muitas ações que o 
Austa promove ao longo do ano, 
pois o esporte é um dos pilares 
do Grupo. 

“Temos a consciência de 
nossa responsabilidade, como 
uma das principais institui-
ções de Saúde da região, de 
incentivar a prática de esporte 
e atividade física, contribuindo 
para o bem estar e saúde da 
comunidade”, afirma Luciana 
Rocha, gerente de Marketing e 
Comunicação do Grupo.

Da REDAÇÃO
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Gusttavo Lima 
comandará um 
time de peso da 
música sertaneja

São esperados até 700 atletas na edição deste ano

Vinte e cinco gatos 
esperam por um lar 

na casa de protetora

A protetora de animais 
Maria de Lourdes F. Coelho 
é uma das voluntárias da 
ONG Fauna de Rio Pre-
to. “Vim de São Paulo, 
onde fazia esse trabalho 
individual. Cada protetora 
tem os animais nas suas 
próprias casas, não temos 
abrigos”, explica.

Em Rio Preto, ela rea-
liza este trabalho há sete 
anos. “Só cuido de gatos, 
pois não tenho espaço que 
comporte cães. Há prote-
toras que só lidam com 
cachorros e outras que 
resgatam cães e gatos”, 
salienta. 

Na sua residência, hoje, 
Maria de Lourdes tem 25 
gatos para adoção e seis 
que ainda estão maman-

do.
“Como meu resgate é 

junto de uma amiga pro-
tetora, na casa dela e da 
minha filha tem mais 11 
gatos”, acrescenta.

Maria pede para aque-
les que queiram dar um lar 
cheio de amor aos felinos 
que entrem em contato 
com ela para adotar.

“Para quem deseja ado-
tar é necessário aparta-
mento telado e casa sem 
acesso à rua. Para maior 
segurança do animal, e 
claro ter a certeza de que 
poderá cuidar do animalzi-
nho”, observa.

Maria de Lourdes res-
gata, cuida e procura um 
lar para cada um deles. Os 
interessados podem entrar 
em contato pelo telefone 
(17) 99633-5039.

Isabela MARTINS

Felinos aguardam por adoção em casa de protetora
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QUALIDADE DE VIDA

Com uma superestrutura, 
o Buteco conta com diversos 
ambientes distribuídos por se-
tores. Na edição de Rio Preto, 
serão dois setores, batizados 
de ‘Apelido Carinhoso’ e ‘O 
Embaixador’. Os espaços são 
pensados de forma a entregar 
conforto e organização para o 
público poder desfrutar de uma 
experiência única para acom-
panhar todos os momentos do 
espetáculo.

SERVIÇO

Buteco do Gusttavo Lima

Data: 18/4

Local: Recinto de Exposições 
de Rio Preto

Abertura dos portões: 20h

Atrações: Gusttavo Lima, 
Bruno & Marrone e Felipe Araújo

Pontos de Vendas: Óticas 
Diniz de Rio Preto, Catanduva, 
Fernandópolis, Votuporanga e 
Araçatuba.

Ingressos online: https://
baladapp.com.br/a/buteco-sao-
-jose-do-rio-preto-sp/1758
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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 documen-
tos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA e KELLY CHRISTINA 
CODO, sendo ELE fi lho de JAMIL RODRIGUES DE OLIVEIRA e de 
MARTHA DE OLIVEIRA e ELA fi lha de GERALDO CODO e de IVONE 
APARECIDA GONÇALVES CODO;
2. MARCO ANTONIO BONUTO FERNANDES e BRUNA MAI-
NO PAGANI, sendo ELE residente no 1º subdistrito desta cidade, fi lho 
de ANTONIO MARTINS FERNANDES e de MARIA ALICE BONUTO 
FERNANDES e ELA fi lha de VALDIR PAGANI e de MARCIA CRISTINA 
MAINO PAGANI;
3. DANILO ROMA DESIDERIO e NAIANY CRISTINA DA 
SILVA, sendo ELE fi lho de JOSE CARLOS DESIDERIO e de KATIA 
APARECIDA ROMA DESIDERIO e ELA fi lha de SERGIO JOSE DA 
SILVA e de SUELI PIRES DA SILVA;
4. ISMAEL DOS SANTOS MIRANDA e REGINALDA JESUS 
DE SOUZA, sendo ELE fi lho de ZEZITO MANOEL DE JESUS MIRAN-
DA e de MARIA CRUZ DOS SANTOS e ELA fi lha de ALBERTO ALVES 
DE SOUZA e de EDINALVA GOMES DE JESUS; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-
-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 29/02/2020.
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 documen-
tos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. JOSE ERNESTO SILVA TOVAR e WENDYS JOSEFINA 
MISSEL GONZALEZ, sendo ELE fi lho de LENIN ALESIS SILVA GIL 
e de ROSALBA TOVAR SILVA e ELA fi lha de ELIABARDO ANTONIO 
MISSEL e de LIGIA MARGARITA GONZALEZ, todos venezuelanos; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 22/02/2020.
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 documen-
tos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. RENATO DOS SANTOS PAULO e FRANCISCA VIEIRA DOS 
SANTOS, sendo ELE fi lho de BENEDITO PAULO e de NEVES DOS 
SANTOS PAULO e ELA fi lha de MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS e de 
MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS;
2. LUCIANO SOUZA PAULA e CAMILA DOS SANTOS SILVA, 
sendo ELE fi lho de LUIZ DOS SANTOS PAULO e de ROSILENE APA-
RECIDA DE SOUZA e ELA fi lha de FRANCISCO HENRIQUE SOUSA 
SILVA e de FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS;
3. VALDIR MARANGONI e MIRELLE DA SILVA MARQUES, 
sendo ELE fi lho de BENEDITO MARANGONI e de VALDECI EUGENIA 
MARANGONI e ELA fi lha de GILBERTO MARQUES e de CLAUDIA 
ANTONIA DA SILVA;
4. JOSE VITOR AMARAL JUNIOR e HELENA DOS SANTOS 
REIS, sendo ELE fi lho de JOSE VITOR AMARAL e de NALZIRA EVA 
GOIS AMARAL e ELA fi lha de DOMINGOS DOS SANTOS REIS e de 
LIDIA DOS ANJOS SANTOS; brasileiros, residentes neste 3º subdistri-
to. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 02/03/2020.

Editais de
PROCLAMAS
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DiáriodoBob
Pode acabar em pizza. Mas, bem antes do nutriente italiano, 

o Dr. Wilson Daher vai ser o protagonista de Hamlet em palestra 
bem temperada. A tragédia terá o sabor de uma Pizza Cultural, 
com entrada franca, a partir das 20 horas de amanhã. Pergunta 
no ar. Somos todos Hamlet? Primeiro concerto. A ideia é do 
maestro Paulo de Paulo de Tarso Buchala, que ainda sonha com 
a formação de uma Orquestra erudita, genuinamente rio-pre-
tense (uma árvore frondosa para colher talentos musicais), acaba 
de propor um desafio à cultura da cidade. Pelas redes sociais 
comunica que já está ensaiando o 1º Concerto de Música Sin-
fônico-Coral, com data definida: 12 de abril, às 20h, na Igreja 
da Redentora, durante a Missa da Páscoa, a ser celebrada pelo 
Padre Jarbas. No programa a Orquestra Filarmônica do Interior, 
com 50 músicos, o Coral Paulista Ensemble e pra completar 50 
cantores e dois solistas de Ópera: Denis Carvalho (Tenor) e Tamara 
Pereira (Soprano). Neste mesmo dia estará aqui o Presidente 
Nacional da FUNARTE, o Maestro Dante Mantovani, de Brasília. 
Desafio. Provar ao ilustre visitante que fazemos por merecer a 
inclusão de Rio Preto no Projeto Nacional de Incentivo às Orques-
tras Brasileiras via Fundação Nacional de Artes. Fé Ortodoxa. O 
Padre Nicolau Ferzoli está se aposentando como líder da Igreja 
Católica Apostólica Ortodoxa Antioquina de Rio Preto. O fato 
deve acontecer ainda esta semana. Não se sabe ainda o nome 
do substituto. O ato é por merecimento. Troca de comando. 
O novo coronel recentemente empossado para o CPI -5, Fábio 
Rogério Cândido foi muito prestigiado com autoridades daqui e de 
fora, como o Major Olímpio, senador, mais os deputados Itamar 
Borges, Geninho Zuliani, ciceroneados pelo prefeito Edinho Araú-
jo. Carreira brilhante. Com 47 anos, o Coronel Fábio completou 
32 anos de atuação militar. Entre as citações que deram brilho 
ao seu discurso destacamos a de Winston Churchill. “Não tenho 
nada a oferecer aos senhores, a não ser meu sangue, trabalho, 
lágrimas e suor”. Bafômetro. O Supremo Tribunal Federal irá 
decidir se é constitucional regra do Código de Trânsito Brasileiro 
que classifica como infração de trânsito a recusa do condutor 
de veículo a se submeter ao teste do ‘bafômetro’ com o objetivo 
de certificar a influência de álcool. O sóbrio ministro Luiz Fux é 
o relator. Porteira aberta. Os vereadores e deputados que não 
estiverem satisfeitos em seus partidos podem ‘virar casaca’ na 
chamada janela partidária que se abre a partir de quinta-feira. A 
maioria dos políticos fará por vontade própria, mas tem também 
os que serão expulsos de suas origens. Ponto e basta! 

EM TODO BECO SEM SAÍDA HA UMA PASSAGEM SECRETA.
 Sorria, beba muita água e seja feliz!

OS AMANTES de ca-
minhada e corrida de rua 
têm até sexta-feira, dia 
6 de março, para se ins-
creverem na 2ª edição 
da Rodobens Night Run, 
marcada para o dia 14 de 
março. Largada do Centro 
Regional de Eventos. A 
grande novidade será a 
inclusão da categoria ACD, 
voltada para atletas adultos 
cadeirantes e com defi ciên-
cia visual. 

MULHERES Tecnológi-
cas Empreendedoras já 
podem se inscrever para 
o 1º Fórum exclusivo com 
entrada franca, marcado 
para os dias 5 e 6, na sede 
da Sociedade dos Enge-
nheiros, Arquitetos e Agrô-
nomos, na Vila Redentora.  
Entrada livre. 

BUTECO DO CARA. 
O artista mais ouvido nas 
rádios nacionais em 2019, 
Gusttavo Lima, traz para 
Rio Preto toda a estrutura 
do seu ‘Buteco’. Para esta 
primeira edição na cidade, 
o projeto contará também 
com shows da dupla Bru-
no & Marrone e do cantor 
Felipe Araújo, no dia 18 de 
abril, no Recinto de Expo-
sições. 

A PSICÓLOGA Tina 
Zampieri, doutora em Ci-
ências, participa do EMDR 
Europe Research & Prac-
tice Conference. O evento 
será sediado em Berlim, 
nos dias 5 e 7 de junho. 
O EMDR é uma linha da 
psicoterapia que trata por 
meio de movimentos ocu-
lares.

A REGIONAL Secovi 
marcou para o dia 12 de 
março, a partir das 18h30, 
seu Ciclo de Palestras so-
bre o tema ‘Como tornar 
a assembléia condominial 
mais efi ciente?’. O evento 
contará com a presença 
dos advogados Cleide 
Camarero Ferreira e Elton 
Ferreira, ambos da OAB de 
Rio Preto.

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

Detalhes
não tão pequenos...

Tel. (17) 3233-4888

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Proteja-se
Máscaras de proteção cirúrgica estão esgotadas em lojas e 
farmácias em diversas cidades do Brasil, tudo por conta do 
coronavírus. Preocupado com a saúde e proteção dos nossos 
leitores e ouvintes de rádio estamos acertando com uma 
conhecida farmácia de Rio Preto para fazer um sorteio de uma 
caixa de 50 máscaras. A agência já está bolando a chamada. 

Cavalgada com Zé 
Neto 
A Comitiva do famoso cantor 
Zé Neto, que faz dupla com 
Cristiano, seguiu no último 
final da semana de Rio Preto, 
em cavalos a caminho da 
fé em Santuário Nacional 
de Aparecida, em Aparecida 
do Norte. Os amigos que 
participaram da cavalgada 
adoraram o passeio ouvindo 
músicas e dando muita 
risada com o cantor Zé Neto, 
que está em clima de férias 
em Rio Preto. Já o cantor 
Cristiano, ao lado da esposa 
Paula Vacari e da filha Pietra, 
está curtindo chorinho novo 
com o nascimento do filho, 
que nasceu quinta-feira 
passada.   

SPOTlight

O empresário Henrique Matta curtiu o Carnaval muito 
bem escoltado em Bloco na city

Subtenente Oliveira, comandante do 
Corpo de Bombeiros em Tanabi, com 
a modelo Aline Riscado, da cerveja 
Itaipava, em camarote La Musique 

no carnaval OBA

Luizinho Bueno e Vitor Kley, cantor e 
compositor, em camarote La Musique 

no Carnaval OBA Votuporanga
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COMAD – CONSELHO MUNICIPAL SOBRE ALCOOL E OUTRAS 
DROGAS

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS 
PARA A ELEIÇÃO DE VACÂNCIAS DO COMAD – CONSELHO 
MUNICIPAL SOBRE ALCOOL E OUTRAS DROGAS – BIÊNIO 
2019/2021.
SEGMENTO DE GOVERNO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-
DE: 
REPRESENTANTE: RAFAEL ROSA PLASTINO - TITULAR
SEGUIMENTO DOS TRABALHADORES: OAB –  ORDEM DOS 
ADVOVAGOS DO BRASIL: 
REPRESENTANTE: MESSÊNIA CRISTINA MUNHATO – SUPLEN-
TE
SEGMENTO DE PRESTADORES: AMERP – ASSOCIAÇÃO 
AMOR-EXIGENTE:
ANISIO GIMENES – TITULAR
MARINES SARAIVA – SUPLENTE
 São José do Rio Preto, 02 de Março de 2020.
 Comissão Organizadora do Processo Eleitoral COMAD SJ Rio 
Preto

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
3ª NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: PAULO VICTOR MAXIMILIANO EPP
CONTRATO PRE/0262/19
Considerando as informações prestadas pelo DUE, relatando que 
permanecem as reclamações quanto  às irregularidades na exe-
cução contratual, referente a entrega de marmitas. Considerando 
previsão contratual em sua Cláus. 1ª item 1.1, bem como Cláus. 
2ª, item 2.2.1. Fica a contratada supramencionada NOTIFICADA 
a PRESTAR ESCLARECIMENTOS E REGULARIZAR as condi-
ções inicialmente pactuadas, no prazo de 24 horas, contados do 
recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao processo 
licitatório.  O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contradi-
tório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO
4º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico  n.º 572/15; Contrato: PRE/0031/16
Contratada: Luiz Kazumassa Oyama ME
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
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico  n.º 342/19; Contrato: PRE/0286/19
Contratada: Therasuit Fisioterapia Rio Preto Ltda Epp
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 
04 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMS. 
EXTRATO
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de preços  n.º 34/19; Contrato: TOP/0045/19
Contratada: Séttimo Engenharia de Construções Ltda 
Nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramencionado. 
SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO
2º Termo Aditivo Contratual
Tomada de preços  n.º 34/19; Contrato: TOP/0045/19
Contratada: Séttimo Engenharia de Construções Ltda 
Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido em 
aproximadamente 15,515377455% e fi ca suprimido em aproxi-
madamente 7,65835353598%, ambos do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitação Nº 003/2020
Contrato: DIL/0006/2020
Locadores: Apparecido Luizário e Maria J. de P. Luizário
OBJETO: Locação de imóvel localizado a Rua Marechal Deodoro, 
4088 – Bairro Santa Cruz, destinado às instalações da Unidade 
Escola Infantil – EM ELIZABETE CABALERRO II da Secretaria 
Municipal de Educação. – Valor total R$52.800,00. SME. Sueli P. A. 
Costa – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2019
CONTRATO Nº CHP/0001/20
CONTRATADA: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -COOPERIOPRETO
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar 
para atendimento da demanda regular dos órgãos e entidades da 
Adm. Pública - Valor Total: R$615.186,10 - SMAA – Antonio Pedro 
Pezzuto Junior - Prazo de vigência: 12 meses. 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 687/2019
CONTRATO PRE/0049/20
CONTRATADA: THERASUIT FISIOTERAPIA RIO PRETO LTDA 
EPP
OBJETO: Aquisição de terapia “therasuit” – Item 01 – SMS – Prazo 
de vigência: 06 meses. Valor Total: R$86.250,00.
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 584/2019
CONTRATO PRE/0050/20
CONTRATADA: PORTAL LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos de ações judiciais – Itens 
6, 37 E 39 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$32.620,540.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 584/2019
CONTRATO PRE/0051/20
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS 
EIRELI
OBJETO: Aquisição de medicamentos de ações judiciais – Itens 
1,2,3,10 e 29 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$6.467,024.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 701/2019
CONTRATO PRE/0052/20
CONTRATADA: JOSÉ LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI ME
OBJETO: Aquisição de prestação de serviços de instalação de gra-
dil na UBSFs Vila Elvira e Cidade Jardim – Item 1 – SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$59.950,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 719/2019
ATA Nº 0162/20
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA-
CEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais – 
Valores Unitários – Item 19 - R$0,579; Item 27 - R$14,630; Item 29 - 
R$10,870; Item 37 - R$0,600 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 719/2019
ATA Nº 0163/20
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais – 
Valores Unitários – Item 06 - R$0,156; Item 08 - R$1,700; Item 09 
- R$44,990; Item 11 - R$5,678; Item 25 – R$3,560; Item 0,649; Item 
33 – R$0,326 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 719/2019
ATA Nº 0164/20
CONTRATADA: PORTAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais – 
Valores Unitários – Item 14 - R$155,840; Item 15 - R$9,365; Item 16 
- R$9,365 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 719/2019
ATA Nº 0165/20
CONTRATADA: CM HOSPITALAR SA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais – 
Valores Unitários – Item 42 - R$1,950; Item 43 - R$1,950; Item 44 
- R$1,950 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 719/2019
ATA Nº 0166/20
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais – 
Valores Unitários – Item 34 - R$37,170; Item 35 - R$3,140; Item 40 
- R$0,320 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 719/2019
ATA Nº 0167/20
CONTRATADA: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais – 
Valores Unitários – Item 01 - R$120,750; Item 02 - R$18,260; Item 
13 - R$0,320 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 725/2019
ATA Nº 0168/20
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU-
TICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais – 
Valor Unitário – Item 15 - R$115,000 - SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 725/2019
ATA Nº 0169/20
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais – 
Valores Unitários – Item 08 - R$3,080; Item 09 – R$3,080; Item 10 
– R$3,080; Item 22 – R$56,070; Item 24 – R$2,130 - SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 736/2019 – Processo n.º 
15911/2019
Objeto – Registro de preços para aquisição de material hospitalar 
(cânulas) Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realiza-
da on-line com início dia 22/01/2020, sendo adjudicado os itens 
às empresas declaradas vencedoras: CLASSMED PRODUTOS 
HOPSITALARES LTDA EPP item 16; HOSPILAR COMÉRCIO DE 

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP  itens 1, 2, 3, 
4, 5, 9, 11, 12, 13, 14 e 15; KLINGER AZEVEDO OTTOBONI itens 
6, 7, 8, 10, 17, 19 e 20; VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPI-
TALAR LTDA ME item 18. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras 
– Mariana C Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Munici-
pal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 714/2019 – Processo n.º 
15832/2019
Objeto – Registro de preços para aquisição de dietas industrializa-
das para atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 14/01/2020, sendo 
adjudicado os itens às empresas declaradas vencedoras: PRODIET 
NUTRIÇÃO CLINICA LTDA itens 11 e 12; RAGA PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA itens 6 e 18; RIOMEDICA RIO PRETO LTDA 
ME itens 1, 3, 4 e 17; SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTD item 15; 
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA itens 5, 7, 8, 9, 10, 
13 e 14; VIDA FORTE NUTRIENTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS NATURAIS LTDA EPP ite, 16.O item 2 foi fracas-
sado. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras – Mariana C Pedroso 
Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Munici-
pal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 727/2019 – Processo n.º 
15.893/2019
Objeto – Registro de preços para aquisição de medicamentos para 
atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pú-
blica realizada on-line com inicio dia 21/01/2020, sendo adjudicado 
os itens às empresas declaradas vencedoras: BIOHOSP PRO-
DUTOS HOSPITALARES SA (itens 14 e 15), BRISTOL MYERS 
SQUIBB FARMACEUTICA LTDA  (itens 6 e 7), CIAMED DISTRI-
BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (itens 21 e 22), CIRÚRGICA 
UNIÃO LTDA (item 13), CM HOSPITALAR S A (item 16), DUPATRI 
HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
(item 8), ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI (item 5), INTERLAB - FARMACÊUTICA 
LTDA. (item 11),  PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS EIRELI (itens 2, 3, 10, 20), PORTAL LTDA.(itens 4, 
12, 18, 19), PRO REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI – ME (item 9) e 
SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA (item 1). O item 17 foi 
fracassado. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras –   Lucia 
Helena Antonio. -Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Munici-
pal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 34/2020 – Processo n.º 
1311/2020
Objeto – Prestação de serviço de terapia pelo “método treini 7” para 
atender ação judicial. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão públi-
ca realizada on-line com início dia 13/02/2020, sendo adjudicado o 
item à empresa declarada vencedora: FERNANDA S. CUSTODIO 
FISIOTERAPIA ME (item 01). Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Com-
pras – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Munici-
pal de Saúde.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 031/2019
Objeto: EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MINI TERMINAL DE 
EMBARQUE DE ÔNIBUS NA RUA MANOEL MORENO ESQUI-
NA COM A RUA AGNELO DE OLIVEIRA E RUA IVETE SARDINA 
BERTON (PROX. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 
NORTE) – SEC. MUN. DE OBRAS. A Comissão Municipal de 
Licitações, à vista dos autos e do parecer técnico elaborado pela 
Secretaria Municipal de Obras, o qual é utilizado como razões de 
decidir e passa a fazer parte integrante deste julgamento, decide 
desclassifi car com base no subitem 6.2.3.1 do edital a proposta que 
foi apresentada pela empresa KM & M ENGENHARIA PROJETO E 
CONSTRUÇÃO LTDA ME (não cumpriu o subitem 6.2.3 do edital e, 
também, por divergências nos custos de mão de obra e material). 
Prosseguindo, a Comissão Municipal de Licitações prolata a classi-
fi cação das propostas: 1º Colocado: CONSTROESTE CONSTRU-
TORA E PARTICIPAÇÕES LTDA R$ 4.114.901,39 - 2º Colocado: J. 
A. TINELI MARQUES & CIA. LTDA EPP R$ 4.338.501,28 - Con-
siderando que quando da sessão de abertura do envelope “Docu-
mentação” a empresa J. A. TINELI MARQUES & CIA. LTDA EPP 
apresentou Declaração informando que é ME/EPP e a proposta por 
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ela apresentada encontra-se na margem de 10% do valor oferta-
do pela empresa 1ª Colocada; fi ca NOTIFICADA a empresa J. A. 
TINELI MARQUES & CIA. LTDA EPP para, em querendo, nos ter-
mos da LC 123/06, apresentar/protocolar nova proposta fi nanceira 
(subitem 8.4 à 8.4.1.1 do Edital), em envelope lacrado, na Diretoria 
de Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP (Av. Alberto Andaló, 3030, Centro, 2º andar), até às 17 
horas do dia 10/MARÇO/2020.  A data da sessão de abertura dessa 
nova proposta (caso seja protocolada), somente será agendada 
após o julgamento de recursos administrativos que venham a ser 
interpostos ou então, após decorrido o prazo recursal ”in albis” - O 
inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos autos do proces-
so a disposição dos interessados. Publique-se para ciência.

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 33.895 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020
CONCEDE, a servidora estatutária APARECIDA ELIZABETE 
DUARTE PASSETTI, 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 
21/02/2020.
PORTARIA N.º 33.905 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020
DESIGNA, CARLOS HENRIQUE VIEIRA SAKO para substituir o(a) 
servidor(a) FERNANDO BAPTISTA COELHO ocupante do cargo 
em comissão – CHEFE DE COORDENADORIA – CD. 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 33.906 DE 02 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, WILLIAN RUSSO DA SILVA para substituir o(a) ser-
vidor(a) MARCIO PALOMARES – ocupante 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 26/02/2020.
PORTARIA N.º 919 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Fábio Gioli 
e Luiz Gustavo Dona, para, sob a presidência do(a) primeiro(a), 
comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e 
ampla defesa, a fi m de que, tendo em vista os fatos narrados nesta 
portaria, bem como no procedimento anexo ao Interno nº 132/2019 
– SMA – Coordenadoria de Gestão de Pessoas, o servidor ANI-
VALDO ALVES DA CUNHA, responda como incurso nas penas atri-
buídas à violação dos incisos I, II, III, IV, VII, IX e X do artigo 204; 
incisos V e XV do artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da 
Lei Complementar n.º 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-
-se a disposição do servidor público, o qual será citado nos termos 
parágrafo 1º do artigo 254 da Lei Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 33.907 DE 02 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, VINICIUS DELGADO para substituir o(a) servidor(a) 
ALEX DOS REIS RECIO – ocupante da gratifi cação por função – 
CHEFIA DE SETOR, nos termos do artigo 68, da Lei Complemen-
tar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença prêmio, a partir 
de 12/02/2020.
PORTARIA N.º 33.908 DE 02 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, DEZIANE MIRANDA DE AZEVEDO para substituir 
o(a) servidor(a) JANAINA DARLI DUARTE SIMAO – 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 férias, a partir de 26/02/2020.
PORTARIA N.º 33.909 DE 02 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, BRUNO VINICIUS COSTA para substituir o(a) servi-
dor(a) LEONARDO LUIZ MICHELUTTI – 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 26/02/2020.
PORTARIA N.º 33.910 DE 02 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, FERNANDA NATES DA CUNHA ABUD para substi-
tuir o(a) servidor(a) RONALDO DE SOUZA LEITE - 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 04/03/2020.
PORTARIA N.º 920 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Cleine 
Zavanella Calvo Mariz e Fábio Gioli, para, sob a presidência do(a) 
primeiro(a), comporem a E. Comissão Processante, garantido o 
contraditório e ampla defesa, a fi m de que, tendo em vista os fatos 
narrados nesta portaria, bem como no procedimento anexo ao 
INTERNO nº 28/2020 – SMA – Coordenadoria de Gestão de Pes-
soas, o servidor FABRICIO ALVES DE OLIVEIRA, responda como 
incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X, 
do artigo 204; incisos I e XV, do artigo 205; e incisos III, IV e XIII, 
do artigo 220, todos da Lei Complementar n.º 05/90. O inteiro teor 
desta Portaria encontra-se a disposição do servidor público, o qual 
será citado nos termos parágrafo 1º do artigo 254 da Lei Comple-
mentar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 33.912 DE 02 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, ROGERIO SILVA MARTINS para substituir o(a) servi-
dor(a) MARCIO GARCIA DE ALBUQUERQUE - ocupante do cargo 
em comissão – CHEFE DE DIVISÃO – CD. 101.1, nos termos do 
artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu perí-
odo de férias, a partir de 16/03/2020.
PORTARIA N.º 33.914 DE 02 DE MARÇO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos do Pro-
cesso n.º 1020572-17.2019.8.26.0576, da 2ª Vara da Fazenda Pú-
blica do Município de São José do Rio Preto, a Portaria nº 28.947 
de 19 de junho de 2017, de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE 
de seus vencimentos do(a) servidor(a) MARCIA BRASIL, Auxiliar 
de Enfermagem, onde se lê “com efeitos pecuniários a partir de 
01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta 26/11/2011”.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.540
DE 2 DE MARÇO DE 2020.

Altera o Decreto nº 15.074, de 22 de janeiro de 2010, que nomeia 
responsáveis pela emissão e assinatura de certidões.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º.  Fica incluída no inciso IX do artigo 1º do Decreto nº 15.074, 
de 22 de janeiro de 2010, rol de servidores responsáveis pela 
emissão e assinatura de certidões da Secretaria do Meio Ambien-
te e Urbanismo, a servidora ANDREA CRISTINA ASSUMPÇÃO 
FONSECA.
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 2 de março de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São 
José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
KATIA REGINA PENTEADO CASEMIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume e pela Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.541
DE 2 DE MARÇO DE 2020.

Altera o Decreto nº 17.901, de 05 de dezembro de 2017, que no-
meia membros para compor o Conselho do Parque Tecnológico de 
São José do Rio Preto – CONPARTEC.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do Município;

D E C R E T A :
Art. 1º O artigo 1º do Decreto nº 17.901, de 05 de dezembro de 
2017, que nomeia membros para compor o Conselho do Parque 
Tecnológico de São José do Rio Preto – CONPARTEC, nos termos 
do artigo 8º da Lei Complementar nº 350, de 30 de novembro de 
2011, com redação dada pela Lei Complementar nº 548, de 11 
de outubro de 2017, passa a vigorar com a alínea “b” do inciso III 
alterada, com a seguinte redação:
“Art. 1º - ...
...
III – Representantes do Segmento Empresarial de São José do Rio 
Preto:
...
b) Representante da APETI – Associação de Profi ssionais e Empre-
sas de Tecnologia da Informação:
WANDER MARCELO LORENCIN – Titular
JEAN CARLOS REINALDET DAHER – Suplente” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 2 de março de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registro no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xação 
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa local.

DECRETO Nº 18.542
DE 2 DE MARÇO DE 2020

Regulamenta a Lei Municipal nº 13.388, de 23 de dezembro de 
2019, que dispõe sobre a venda de produção doméstica de artigos 
não industrializados nos logradouros públicos do Município de São 
José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do artigo 64, item VI, da Lei Orgânica deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Este Decreto regulamenta o exercício do comércio de arti-
gos provenientes de produção doméstica não industrializada, nos 
logradouros públicos do Município de São José do Rio Preto.

CAPÍTULO I
DA CONCEITUAÇÃO E ATRIBUIÇÕES
Art. 2º Fica permitida a venda de produção doméstica de artigos 
não industrializados nos logradouros públicos do Município de 
São José do Rio Preto, excluídas do cumprimento das disposições 
previstas nos artigos 2º, 3º, 4º e 5º, incisos VIII, XI, XII e XIII, “i”, da 
Lei nº 12.462, de 20 de outubro de 2016.

CAPÍTULO II
DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO E LICENÇA DE FUN-
CIONAMENTO
Art. 3º Para obtenção do Alvará de Funcionamento será obrigatória 
Autorização de Uso do logradouro público pelo órgão responsável 
pelo espaço solicitado, que deverá levar em consideração:
I – a permanência deve ser transitória no logradouro público, 
limitando-se a utilização ao período de execução da manifestação 
artística, vedada diuturnidade;
II – a manutenção da livre fl uência e acessos do trânsito de veícu-
los e de pedestres;
III – o respeito à integridade das áreas verdes e instalações do 
logradouro, preservando-se os bens particulares, de uso comum e 
públicos;
IV – a proibição da utilização de estruturas complexas ou de difícil 
remoção, sem a prévia comunicação ou autorização junto ao órgão 
competente do Poder Executivo, conforme o caso;
V – a obediência aos parâmetros de incomodidade e aos níveis de 
ruído, de forma que não perturbe o trabalho ou o sossego alheio.
Parágrafo único. Entende-se diuturna a atividade exercida no mes-
mo local por período superior a 10 (dez) dias consecutivos.
Art. 4º Aplicar-se-ão todas as normas de zoneamento e de posturas 
municipais vigentes na análise de viabilidade dos locais pretendi-
dos.
Art. 5º É proibida a venda de artigos não industrializados que:
I - contrariem as normas vigentes que regem seu transporte, manu-
tenção, apresentação, venda e demais disposições legais;
II – sejam produzidos por processo industrial, mesmo que em domi-
cílio, devendo ser de natureza doméstica e em pequena escala;
III – sejam destinados à alimentação, tratamento medicinal ou 
cosmético.

§ 1º O interessado deve comprovar, mediante a apresentação de 
documentos ou descrição detalhada do processo de fabricação, 
que os artigos comercializados são produzidos em pequena escala, 
sem a utilização de processos industriais e de natureza doméstica.

§ 2º Presumem-se atendidos os requisitos do parágrafo anterior se 
o interessado comprovar, na realização do pedido, a condição de 
artesão, nos termos da Lei Federal n.º 13.180. de 22 de outubro de 
2015.

CAPÍTULO III
DA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO

Art. 6º Os interessados deverão requerer junto à Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo 
a expedição de Alvará de Funcionamento anexando ao pedido a 
autorização de que trata o artigo 3º.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Negócios de Turismo promoverá o enquadramento do 
pedido para os efeitos do cumprimento da legislação de posturas 
aplicáveis ao caso:
I – para eventos com um único participante será exigido o cumpri-
mento da legislação municipal de posturas referente ao trabalhador 
ambulante.
II – para eventos com mais de 1 (um) participante será exigido o 
cumprimento da legislação de posturas referente às feiras.

CAPÍTULO IV
DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
Art. 7º Após o cumprimento da legislação prevista no parágrafo úni-
co do artigo 6.º, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Negócios de Turismo encaminhará o pedido à Secretaria 
Municipal da Fazenda, juntamente com todos os dados e análises 

que compõem o processo para expedição do Alvará de Funciona-
mento e o devido recolhimento dos tributos.
§ 1º Expedido o Alvará de Funcionamento o processo será res-
tituído à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Negócios de Turismo para entrega ao interessado e fi scalização 
posterior da atividade.
§ 2º O procedimento para a expedição do Alvará poderá ser reali-
zado por meio eletrônico quando disponível.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 8º Os demais órgãos responsáveis pela fi scalização e análise 
dos pedidos de Licença de Funcionamento, Autorização de Uso, Al-
vará de Funcionamento, bem como seus respectivos cancelamen-
tos, poderão editar atos regulatórios ou aplicar normas complemen-
tares em que constem a exigência de outras documentações para 
concessão da Autorização.
Art. 9º A Administração poderá efetuar o cancelamento de ofício da 
Licença de Funcionamento, Alvará de Funcionamento e Termo de 
Autorização de Uso sempre que constatar o descumprimento da le-
gislação municipal vigente e após esgotados os meios disponíveis 
para normalização da situação de irregularidade.
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal "Dr. Lotf João Bassitt", 2 de março de 2020; 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JORGE LUIS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI-
CO E NEGÓCIOS DE TURISMO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registro no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xação 
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa local.

LEI Nº 13.428
DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020.

Dispõe sobre o procedimento de combate a vetores epidemiológi-
cos localizados em imóveis não utilizados, não habitados, abando-
nados ou que, embora contenham edifi cações iniciadas, estejam 
elas demolidas, semidemolidas ou paralisadas.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o procedimento de combate a vetores 
epidemiológicos localizados em imóveis não utilizados, não habita-
dos, abandonados ou que, embora contenham edifi cações inicia-
das, estejam elas demolidas, semidemolidas ou paralisadas.
Art. 2º Constatado pelo Agente de Saúde ou Agente de Combate 
a Endemias responsável que o imóvel visitado possa se encontrar 
em uma das condições descritas no art. 1º, expedir-se-á, in loco, 
Notifi cação de Agendamento de Vistoria Epidemiológica para nova 
visita decorridos 7 (sete) dias úteis da Notifi cação, salvo havendo 
manifestação do proprietário solicitando vistoria em prazo menor.
Art. 3º Respondida a Notifi cação de Agendamento, ou decorrido in 
albis o prazo previsto no art. 2º, ainda que ausente o proprietário 
na data e horário agendados, fi ca permitido o ingresso dos Agentes 
de Saúde ou Agentes de Combate a Endemias no imóvel, com a 
utilização dos meios e reforços pessoais estritamente necessários 
para a transposição de barreiras físicas que impeçam a entrada.
§1º A transposição de barreiras físicas deve ser feita utilizando-se 
dos meios menos danosos possíveis à estrutura interna ou externa 
do imóvel, analisada a situação fática caso a caso.
§2º A permissão de ingresso nas condições previstas no caput 
deste artigo restringir-se-á à verifi cação da situação em que se en-
contra o imóvel, a ser encaminhada ao órgão municipal competente 
pela limpeza na forma de Relatório, discriminando, dentre outros:
I – acúmulo de lixo doméstico, hospitalar ou de serviços de saúde;
II – acúmulo de materiais propícios à retenção de água ou à prolife-
ração de vetores epidemiológicos;
III – acúmulo de resíduos de construção e demolição;
IV – restos de poda de árvore;
V – acúmulo de materiais cerâmicos (tijolos, blocos, pisos, azulejos 
etc.);
VI – despejo de móveis, eletrodomésticos ou veículos sem condi-
ções de uso;
VII – mato alto;
VIII – restos de alimentos ou outras substâncias malcheirosas; e
IX – presença de animais mortos.
Art. 4º Recebido o relatório previsto no §2º do art. 3º, o órgão mu-
nicipal competente procederá imediatamente à limpeza do imóvel, 
estendendo-se-lhe a autorização de ingresso prevista nesta Lei, 
inclusive com a possibilidade de transposição de barreiras, na exata 
medida necessária à execução de suas funções específi cas.
§1º O custo dos serviços executados e demais despesas pertinen-
tes será lançado no Cadastro Imobiliário respectivo.
§2º O pagamento das despesas previstas no §1º deste artigo não 
exime o proprietário da incidência de outras leis atinentes à matéria, 
nem da aplicação de eventuais penalidades cabíveis pelo seu 
descumprimento.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações próprias do orçamento do Município, suple-
mentadas, se necessário.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 26 de fevereiro de 
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afi xação 
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 14.844/2020
Projeto de Lei nº 019/2020
Autoria da propositura: Vereador Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1564
(De 03 de março de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Esta-
do de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o 
art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora 
ELIETE APARECIDA RODRIGUES MARIM, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Agente Fiscal de Posturas, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob nº 
03.4/0090/03/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRE-
TOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
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São José do Rio Preto, terça-feira
03 de março de 2020

seus efeitos a partir de 03/03/2020 e revoga as disposições em 
contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Conces-
são de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1565
(De 03 de março de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Esta-
do de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o 
art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora 
LISLIE ANE CESTARI USSO, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob nº 
03.6/0091/03/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRE-
TOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtin-
do seus efeitos a partir de 03/03/2020 e revoga as disposições em 
contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Conces-
são de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1566
(De 03 de março de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Esta-
do de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o 
art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora 
ANA LÚCIA DAMIANI, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob nº 
03.6/0095/03/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRE-
TOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 03/03/2020 e revoga as disposições em 
contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Conces-
são de Benefícios 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – Se-
MAE

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO
CONTRATO nº 29/2017 – DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 02/2017 – 
PROC. nº 80/2017
Contratada: CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA
Objeto: Readequação quantitativa e qualitativa com redução de 
valor  à execução de ampliação da Capacidade da Estação de 
Tratamento de Esgotos de 1.005 ℓ/S para 1.350 ℓ/S no município 
de São José do Rio Preto, incluindo fornecimento de todos os 
materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos necessários à 
execução dos serviços.
Valor do decréscimo: R$245.705,19 Valor total: R$33.886.353,92
Data da assinatura: 02.03.2020
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE RE-
GISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 74/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
95/2019
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de materiais de 
construção civil.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2019
Contratada: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA
Ordem de Fornecimento nº 033/2020 recebida em 18.02.2020. 
Valor: R$ 9.300,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Itens: 03, 04 e 06.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE RE-
GISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 74/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
95/2019
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de materiais de 
construção civil.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 21/2019
Contratada: ECO MIX PREPARAÇÃO DE CONCRETO EIRELI EPP
Ordem de Fornecimento nº 039/2020 recebida em 27.02.2020. 
Valor: R$ 7.249,50.
Prazo de entrega: 30 dias. Itens: 01 e 02.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
PUBLICAÇAO TRIMESTRAL DAS ATAS DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 97/2019.
OBJETO: Registro de preços para aquisição eventual e futura de 
móveis e equipamentos de escritório para as unidades do Serviço 
Municipal Autônomo de Água e Esgoto - SeMAE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2019
DETENTORA DA ATA: A. P. ARTIOLE EIRELI ME
Valor Unitário Registrado: item 8 - R$ 594,99; item 9 - R$ 350,00; 
item 10 - R$ 400,00.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 06.12.2019. Auto-

ridade que assinou a ATA: Nicanor Batista Júnior.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2019
DETENTORA DA ATA: C A TEIXEIRA MOVEIS ME
Valor Unitário Registrado: Item 1 - R$ 297,00; Item 2 - R$ 450,00; 
Item 3 - R$ 89,00; Item 4 - R$ 299,00; Item 5 - R$ 119,00; Item 6 - 
R$ 900,00; Item 7 - R$ 380,00.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 06.12.2019. Auto-
ridade que assinou a ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 02.03.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA 2° PRO-
POSTA COMERCIAL REAPRESENTADA CONFORME ART. 45 
INC. I DA LEI FEDERAL 123/06
CONCORRÊNCIA nº 08/2019 – PROC. nº 144/2019
Objeto: Construção de interceptor de esgoto na margem esquer-
da do Córrego Felicidade no Município de São José do Rio Preto, 
incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, máquinas e 
equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme 
descrito no Anexo 1 – Memorial Descritivo. 
Com base no Parecer Técnico apresentado pela Gerência Gestora 
do processo, a Comissão de Licitações decidiu, de acordo com 
o critério previsto no edital, MENOR PREÇO GOLOBAL, decla-
rar vencedora e propor a ADJUDICAÇÃO do objeto, à licitante 
MARIA SANTA LOCACAO E OBRAS LTDA EPP, pelo valor de 
R$5.022.984,81, que exerceu seu direito de preferência, conforme 
art° 45, inc. I da Lei Federal 123/2006.
S. J. Rio Preto, 02.03.2020 – Sonia Maria Franco da Silva Gomes – 
Presidente da C.L.
S. J. Rio Preto 02.03.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Antônia das Graças Martins Rodrigues-

Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento AIIM  nº 20610, com vencimento em 
11/04//2017.
Favor comparecer ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 
– centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo 
Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi cação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “Não Procurado na data de 
03/02/2020.
São José do Rio Preto, 2 de março de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

Extrato de Portaria nº 001/2020 de 03 de março de 2020. Desig-
na os servidores estáveis: José Carlos Floriano, Corregedor, João 
Roberto de Oliveira Lima, Guarda Municipal 1ª Classe, Osvaldir 
Fialho de Brito, Guarda Municipal 2ª Classe, para, sob a presidên-
cia do primeiro, comporem Comissão de Sindicância, na apuração 
dos fatos relatados no documento Nº 224/2020. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SE-
GURANÇA/CORREGEDORIA /GCM

 

DECRETO Nº 18.538 
DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Regulamenta as disposições do artigo 6º da Lei Complementar nº 
328/2010. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica deste Município; 

D E C R E T A: 
Art. 1º Para efeitos da atualização dos valores especificados nos artigos 2º e 3º da Lei Complementar nº 
328, de 06 de dezembro de 2010, conforme previsão do artigo 6º do mesmo diploma legal será aplicada 
a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, relativa ao período de janeiro a dezembro 
do exercício de 2019, para vigorar a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte. 
Art. 2º Os valores especificados nos artigos 2º e 3º da Lei Complementar nº 328, de 06 de dezembro de 
2010, para o exercício de 2020, ficam atualizados em 4,31 % conforme abaixo: 

VALOR ATUAL VALOR ATUALIZADO 
Art. 2º -             R$ 338,04 Art. 2º -             R$ 352,61 
Art. 3º, I -          R$ 507,07 Art. 3º, I -          R$ 528,92 
Art. 3º, II -         R$ 1.014,12 Art. 3º, II -         R$ 1.057,83 
Art. 3º, III -        R$ 1.014,12 Art. 3º, III -        R$ 1.057,83 

 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 1º de 
janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário. 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 27 de fevereiro de 2019; 168º Ano de Fundação e 126º Ano de 
Emancipação Política de São José do Rio Preto.  
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
ANGELO BEVILACQUA NETO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA 
ADILSON VEDRONI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de 
costume e, pela Imprensa Local. 
 

 

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 

CARLOS EDUARDO SILVA JUNIOR  3678420 202048409 INFORMAÇÃO 
DANIEL ZEFERINO DIAS TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO ME  3124500 202048445 INFORMAÇÃO 

MIRAGAS GAS AGUA E BEBIDAS LTDA ME  3385050 202039238 INFORMAÇÃO 

ROZENDOS E FILHOS LTDA ME  3070900 202048535 INFORMAÇÃO 

TRANSPORTADORA FAITA LTDA ME  1332560 202048404 INFORMAÇÃO 
São José do Rio Preto, 02 de março de 2020. 

Celso Henrique Fazan Branco 
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / Semfaz 

 

REQUERENTE
1 Adriano de Souza Veneranda
2 Dorival Aparecido de Oliveira Me
3 Eliana Cristina Melchiori Brassolatti
4 Emilio Carlos Rodrigues
5 Francisco de Paula Messias
6 Jean Carlos Porto
7 Moveedu Inovação e Educação Ltda
8 Neandro Fabricio de Stefani Cavalcante
9 Santos Aparecido Aveiro

São José do Rio Preto,   
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA

Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE DEFERIMENTOS Nº 009/2020
PROTOCOLO

202056912
202057626
202059983
202056459
202053958
202060062
202061915
202057793 Apenso 202027627
202060714
segunda-feira, 2 de março de 2020

MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE DEFERIMENTOS Nº 009/2020

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
REQUERIMENTO INDEFERIDO 

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

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

EDIELSON DOS SANTOS LIMA ME 926080 202027301 INDEFERIDO 

JULIANO OLIVEIRA DOS REIS  1300900 202050320 INDEFERIDO 
 São José do Rio Preto, 02 de março de 2020. 

 
REQUERIMENTO PARCIALMENTE DEFERIDO 

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

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

ZULEICA MARIA DE MAIO FERRAZ   763310 202024892 INFORMAÇÃO 
ULIAN INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CONFECÇOES LTDA 1369130 2019408886 INFORMAÇÃO 

São José do Rio Preto, 02 de março de 2020. 
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / Semfaz 
 

 

 

   
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

REQUERIMENTOS DEFERIDOS DE CANCELAMENTOS - AUTÔNOMOS 
O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPA TEMPO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS REMANESCENTES, 
APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO CANCELAMENTO DEFERIDO. 

NOME IM PROTOCOLO 
1. HEURI ALONSO VALESE 3656920 41542005000  
2. SERGIO ZANINI 3691240 41542005024  
3. DANIEL SILVA FREITAS 3471400 41542005092  
4. FÁBIO LEITE COUTO FERNANDEZ FILHO 3682700 41542005102  
5. JORDECI FRANCISCO DA COSTA 1392650 41542005181  
6. MARCOS PEDRO DA SILVA 3681190 41542005322  
7. EUGENIO LUIZ SEMENSATTI 3307490 41541830041 
8. FRANCISCO SEBASTIAO DA COSTA 678350 41542005349 
9. JORGE APARECIDO DE QUEIROS FILHO 1367360 41541936867 
10. ANTONIO JOSE PIACENTI 3636160 41542005625 
11. JOSE BENEDITO BUENO 1013090 41542004595  
12. GESNER AZEVEDO SOARES 3644320 41542005751  
13. IBIRACI NAVARRO MARTINS 3068300 41542005756  
14. LUCIDIA MOREIRA DOS SANTOS 3087430 41542005807  
15. LUIZ CARLOS CORREA 1442920 41542005809 
16. YANA ROBERTA GUERZONI OLIVEIRA 1379640 41542004680  
17. ELZA ARATANI YANO 3489520 41542005885  
18. MARIA HELOÍSA MALTAROLO 3554120 41542005912  
19. CARLOS EDUARDO SILVA JUNIOR 3678420 41542005924  
20. ROSALINA DA SILVA BRASSOLATI 3099040 41542006136 
21. NATÃ TAVARES DA SILVA 3685020 41542007407 
22. ANTONIO PAULO JUSTINO DE OLIVEIRA 3523960 41542007362 
23. FABIA LOURENCO PEREIRA 1416010 41542007355 
24. EDSON GARCIA DUARTE 1120480 41542007272 
25. LIGIA DE SOUZZA THEODORO 3171540 41542007214 
26. SILVIA LESSI COGHI 3640020 41542007163 
27. ANDERSON BARBOSA ALVES 3329670 41542007144 
28. GIRLEI MARQUES DE ALBUQUERQUE 3011020 41542006254  
29. JOSE NATHAN FERNANDES ROCHA 3544080 41542006889 
30. JESUS APARECIDO PRACONE 3689680 41542006285  
31. JEAN JOIA 3636660 41542006307  
32. EMILY GALERA DA ROCHA 3589340 41542006316  
33. DOUGLAS LOPES RANGEL 3665820 41542007064 
34. LIZA FACHIN DE CARVALHO 3027060 41542006325  
35. DIOGO PEDROSO DE SOUSA 1382530 41542007419 
36. LUIS FERNANDO PEREIRA CLAUDIO 3039950 41542006335  
37. DONISETE CASSIMIRO DE CASTRO 1205130 41542006470  
38. ELIAS DA LUZ ALVES 3675250 41542006476  
39. DAVID DAS GRACAS MOREIRA 3657100 41542006549  
40. PEDRO ELIAS BERNARDES 3658940 41542006807 
41. ANA CAROLINA DO CARMO GASQUES 3157250 41542006757 
42. LUIZ APARECIDO MENDES PEREIRA 3693970 41542006717 
43. JULIANO OLIVEIRA DOS REIS 1300900 41542006578 

 

 

44. ANDRÉ BORGES PINTO 3597830 41542007610 
45. NIVALDO MIGUEL DA SILVA JUNIOR 3587580 41542007525  
46. NATALIA PRADO DE SOUZA MOTTA 3427650 41541825999  
47. LUIZ CARLOS SILVESTRE 3656900 41542007629 
48. SUELI SIDNEIA BATISTA MILITÃO 3141320 41542007633 
49. JOSE APARECIDO MOREIRA 984960 41542007678  
50. SILMARA APARECIDA FERREIRA 3691680 41542004689 
51. MARITA DE ALMEIDA JUNQUEIRA DE ANDRADE MENDONÇA GARCIA 844890 41541936994  
52. ALCIDES CARLOS DE OLIVEIRA 1084700 41541908229 
53. LEANDRO SILVA RODRIGUES 3644700 41542007710  
54. ANA CAROLINA BRIZANTE MUGAYAR 3511590 41542007731  
55. LUCAS MARTINS 3464950 41542007796  
56. EVERTON MATHEUS VIANA ROSA 3697050 41542006458  
57. RAFAEL ORLANDO SALINAS TORRES 3667430 41542007907 
58. BRUNO MATIAS DI MORI 3667140 41542007914 
59. ANDERSON SILVA RAMOS 3535310 41542007921  

São José do Rio Preto, 02 DE MARÇO DE 2020. 
 

  CELSO HENRIQUE FAZAN BRANCO 
 Chefe – Departamento de Tributos Mobiliários 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
REQUERIMENTOS DEFERIDOS DE CANCELAMENTOS - EMPRESAS 

O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPATEMPO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS REMANESCENTES, APURADOS EM 
DATA ANTERIOR A DO CANCELAMENTO DEFERIDO. 

   
                                                        NOME IM PROTOCOLO 

1. CLENILZA MIRANDA BONGIOVANI FERNANDES 31432994875 3690320 41542004985 
2. CUIDARE BELEZA LTDA ME 3328510 41542004940  
3. IZAIAS MORELLI ME 852910 41542004966 
4. J E DE OLIVEIRA CARPINTARIA ME 3248270 41542004829 
5. RONALDO VICENTE OTERO 22073769829 3611570 41542004961 
6. A F DA SILVA REPRESENTAÇÕES 3600590 41542004952  
7. PASSARINI INTERNATIONAL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE 

CALÇADOS LTDA 3098360 41542004965  

8. FREIRE CLÍNICA MÉDICA EIRELI 3155040 41542004978 
9. FACIO & MARQUES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 3190320 41542005004 
10. VENTURA & VALENCIO LTDA ME 3119820 41542005011  
11. D & L NUNES ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA ME 3075210 41542005029  
12. 2.0 HOTEIS RIO PRETO LTDA 3284100 41542005045 
13. SANCHES DUTRA TRANSPORTES LTDA 3513520 41542005040 
14. J D DOS SANTOS E S S DE DEUS RESTAURANTE LTDA ME 3589300 41542003578 
15. NANCY JEANE BUSKO BELIZOTI 09992969814 3585450 41542005087  
16. KAROLINE DE OLIVEIRA FARIAS 41628054824 3603240 41542005146 
17. D D NARVAES FEITOSA ME 3250430 41542005015  
18. VANIA REGINA DOS SANTOS 17479969805 3289240 41542005151  
19. JEAN ROBERTO PESTANA 41858805880 3690570 41542005159  
20. FRANCISCO PORCINO DA SILVA ME 1086610 41542004704  
21. JOYCE BRAGA ALVES AFONSO 34809925870 3190410 41542005171  
22. CLAUDIANA GOMES PESSOA ME 1272250 41542005176  
23. COELHO, COELHO & SANTANA RIO PRETO LTDA ME 3335620 41542005191 
24. JEOVAH MONTANARI ME 133280 41542005188  
25. MARCELA MENDONCA ME 3461950 41542005210 
26. LEANDRO LUIS CHIARELI 26679058813 3657310 41542005240  
27. BOULANGERIE SAINT PAUL COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA 1035930 41542005242  
28. TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S/A 3258260 41542005250  
29. CARLOS GONZAGA MARTINS DE OLIVEIRA 13340246858 3583050 41542005255  
30. ARTSANA BRASIL LTDA 3234090 41542005276 
31. CAIO VINICIUS DE CASTRO FERNANDES 42338068858 3413780 41542005252  
32. IZILDINHA ISABEL MANCINI FONSECA 06632125883 3570550 41542005267 
33. MIRAGAS GAS AGUA E BEBIDAS LTDA ME 3385050 41542005254  
34. GISELE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA ME 3188130 41542005365  
35. VALMIRA DO CARMO DE SOUZA 19481890899 3496930 41542005368 
36. CLAUDIA MARTINS DA SILVA22598957865 3362330 41542005409  
37. ORLANDO SIMOES RAMOS 02135625884 3634360 41542005422  
38. P C FRANCISCO SERVIÇOS DE PINTURA ME 3305700 41542005478 
39. LAURA LOPES 37065571858 ME 3248760 41542005460  
40. MARIANA LEONI DA ROCHA ODONTOLOGIA ME 3469580 41542005477 
41. SANCHES E PAZIANOTTO LTDA ME 3470850 41542005476  
42. HUSSEIN TECH LTDA ME 3411540 41542005501  
43. RAFAEL DA SILVA LOPES 41613405839 3632690 41542005505  
44. GONÇALVES & RODRIGUES DELIVERY LTDA ME 3569380 41542005503  
45. JOAO VICTOR AGUIAR 40838813801 3673610 41542005528  
46. TRANSPORTADORA FAITA LTDA ME 1332560 41542005530 
47. HF EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA ME 3036710 41542005545 
48. JOSE ROBERTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 875420 41542005561 

 

 

49. SELMA NEILI PEREIRA NEMITZ 3604740 41542005574  
50. GABRIELLE DE OLIVEIRA CRISTOVAO 22563116864 3406680 41542005595  
51. FABIANO GRACIANO DE PAIVA 18147924810 3685760 41542005639 
52. ALEXANDRE RODRIGUES 15940043828 3683500 41542005655  
53. ENZO OLAVO CIANTELLI SAO JOSE DO RIO PRETO ME 1147970 41542005656  
54. CLODOALDO MANGAS SERRANO 22005427802 3615750 41542005659  
55. DENISE DONDA SARTI 18296359804 3528120 41542005682  
56. DDPBARCELOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI 3634480 41542005689  
57. ANDRE GUSTAVO TERZARIOL COUTO ME 3289910 41542005692  
58. HOP FEST EVENTOS CERVEJEIROS LTDA ME 3510090 41542005696 
59. ROMULO RODRIGO DOMINGUES 21307950809 3564770 41542005704  
60. DEYLLA CRISTINA CANTANHEDE BEZERRA EIRELI 3648290 41542005725  
61. MARISA BEZERRA FELTRIN FAVARON 05604066818 3693440 41542005747 
62. MARCO ANTONIO AVILA CAPRIO 12179390831 3650630 41542005769 
63. IVONE SILVA BIM DE ALMEIDA 27612669862 3633850 41542005750  
64. ALIA DESIGN LTDA EPP 3460990 41542005760 
65. WELLINGTON EDUARDO PORTO DA SILVA 42174739828 3579040 41542005780  
66. ROZENDOS E FILHOS LTDA ME 3070900 41542005810 
67. EDI DA SILVA RODRIGUES 16172844830 3435230 41542005829 
68. LUIS GONZAGA DE RESENDE 00587156813 3213840 41542005837  
69. ERIKA MARIA FONTES DA SILVA 16978863882 3504920 41542005843  
70. TAG MARINE LTDA ME 1376520 41542005864  
71. JEANE DE MELO KLAFKE 28223817802 3666280 41542005891 
72. MONICA FERREIRA DA PAIXAO 22466718847 3370160 41542005918 
73. ANTONIA MARCIA SABINO 07033820801 3523120 41542005937  
74. LEONILDO GOMES CAMACHO 12181479895 3510490 41542005943  
75. JOSE ALBERTO FONSECA MAGALHAES JUNIOR 38923993875 3674590 41542005947  
76. SOLUCAO INSTALACOES DE GAS LTDA 1087420 41542005940  
77. VANESSA APARECIDA JUNS HERCULES AUGUSTO ME 3364910 41542005950 
78. SALVADOR ALVES BISERRA 65800192804 3439850 41542005955  
79. JULIANO TRUJILHO ME 3189010 41542005961 
80. RENATA LAMANO DE BIAGI 33785472862 3137920 41542006002 
81. CLARINDO MARQUIOLI RIO PRETO ME 714310 41542005969  
82. DANIEL ZEFERINO DIAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ME 3124500 41542006018 
83. ROSEMEIRE ULIANA ME 3100000 41542005993 
84. KLEBER JOSUE CAMIN ME 3450000 41542005992  
85. AGROCAMPO RIO PRETO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA ME 3339360 41542005544  

86. MELISSA THEREZA CEROZZI 27650763838 3574130 41542006057  
87. VALDECIR BATISTA DE SOUZA 18641936890 3669080 41542006059  
88. IGOR SCARPELLI CARDOSO SANTOS 39047855833 3215060 41542006069  
89. LUIZ NICOLETE SANT ANNA 73682136800 3661800 41542006077 
90. FLAVIO COLI SANTANA 22604527871 3148690 41542006118 
91. HS SERVIÇOS EM ESTETICA LTDA 3626850 41542006106 
92. ERNSP SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA ME 1400040 41542006153 
93. MARINA CORREIA SAVIO 61613754191 3398810 41542003541  
94. GILBERTO VENTURAS 28222809830 3644990 41542007370  
95. ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS 39275284806 3581900 41542007231  
96. ROZEMILDA DOMINGOS LOURENCO 18158235859 3201700 41542007220  
97. ALEXANDRE VITOR SOBRINHO 13343218847 3625610 41542007393 
98. KEIKO FUCHIGAMI BORGES DA SILVA 05677370800 3390690 41542007320 
99. LORENA RUBIA DA SILVA FALCHETTI AMBROSIO 36187261801 3454920 41542006186  
100. LEANDRA PIASSON SANTANA 29112188840 3228770 41542007200 
101. ELIZANDRA DE CASSIA ROSA FERNANDES 21954329857 3641840 41542006200  
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102. MAURO DAUD FILHO 10291343830 3668840 41542006218  
103. POLLIANY PAULA GIANINI 42970777878 3551400 41542006296  
104. RODRIGO ANTONIO ROSSIGNOLO 03820717196 3602850 41542007180 
105. ANA BEATRIZ FRANCESCHI ALVES DO VALE 39391683860 3294940 41542006318  
106. EDSON ROBERTO DE OLIVEIRA 37186418872 3077100 41542006326  
107. LEONARDO DE SOUZA OLIVEIRA 42740376812 3675970 41542006913 
108. IRACI COSTA DA SILVA 21944372822 3626590 41542006386  
109. NATALIA CURTI MAIO DAVID DE OLIVEIRA 33731872811 3598380 41542007160 
110. THIAGO SOARES PEREIRA 39639742813 3682190 41542006407  
111. LEONARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 40053629825 3615340 41542007157 
112. ROSELI VIEIRA DA COSTA 30384367801 3590170 41542006478  
113. ODAIR MOREIRA BOCHIO 97469599800 3622820 41542006541  
114. DJALMA JUNIO DE AMORIM FERNANDEZ 32783007851 3669740 41542007125 
115. GUILHERME ALBINO DA SILVA 43198693896 3593830 41542006559  
116. CAMILA NAVARRO GONCALVES 36434411855 3521080 41542006561  
117. MARLON CLAYTON DE MARCHI 29032181882 3254020 41542007071 
118. WANDERSON DIAS SANTOS 38099992881 3619780 41542006694  
119. FELIPE PEREIRA MARTIN 39814783803 3685910 41542007059 
120. ANTONIO CONERRO GONCALVES MUNHOS JUNIOR 35620914860 3668150 41542006779  
121. MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA BAPTISTA 02593937890 3671090 41542006855  
122. ROGERIO APARECIDO GARCIA 24560287830 3528850 41542007022 
123. ANA PATRICIA DA SILVA 35586964848 3480950 41542006862  
124. VIVIANE DESIREE FERNANDES MACHADO PRETI 33385667860 3166080 41542006865  
125. PARK FER COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME 1159040 41542006241  
126. EMANUEL DA COSTA SILVA 18454381830 3670040 41542007405 
127. SAO JOSÉ CAR PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME 3277680 41542007379 
128. FHP CONSTRUCAO CIVIL LTDA 1262400 41542007360 
129. FABRIZIO HENRIQUE PERETO ME 3181210 41542007359 
130. JOSE LUIZ DE ALMEIDA MARQUES PISCO ME 1420860 41542007295 
131. PIMENTEL & FACHOLA LTDA ME 607830 41542007287 
132. J FAILLI RIO PRETO LTDA ME 3078040 41542006192  
133. STS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3522330 41542007263 
134. PRISCILA ALINE DA SILVA CANHOTO & CIA LTDA 3586530 41542007250 
135. HELENA YU HUI LIN & CIA LTDA 3565220 41542007210 
136. SIGRIST REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 993250 41542006132  
137. MARCO AURELIO VITORIANO DA SILVA PIMENTEL 1433320 41542006253  
138. CLINICA ODONTOLOGICA RODRIGUES & BRAZÃO LTDA ME 3301790 41542007162 
139. MEDEIROS E MALVASI INTERMEDIAÇÕES LTDA ME 3473140 41542006267  
140. DANTAS & FILHO DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO GERENCIAL 

LTDA ME 1447130 41542006312  

141. VIA HOUSE EMPREENDIMENTOS S/A 3494280 41542002858  
142. A PIRES DA SILVA TRANSPORTES ME 3430860 41542007102 
143. LUIS HENRIQUE GARCIA LANCHONETE ME 3448350 41542006826 
144. PRISCILA MARTINS CRANCHI DE SOUZA ME 3175190 41542006842 
145. MARCELO LUIS BESSAN DA SILVA 3603140 41542006985 
146. TO7 COMERCIO DE PISCINAS LTDA ME 3441160 41542007077 
147. T3INC INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA 3682930 41542007072 

148. SOUZA & SOUZA RESTAURANTES E EMPANADERIA LTDA 3595710 41542007058 
149. HOST RIO PRETO INFORMATICA LTDA ME 3122740 41542006356  
150. THIAGO MORAES PODADERA ME 3430900 41542007042 
151. GEHEN ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI 1216000 41542007031 
152. ELIZABETH PAULON ME 1428750 41542006404  
153. MIRIAN DIAS FERREIRA DOS SANTOS ME 3151650 41542007020 

 

 

154. ATIVA SERVICE LTDA 1020170 41542006367  
155. CAMU CAFE LANCHES E SUCOS LTDA ME 1377970 41542007002 
156. ATIVA SERVICE LTDA 1176570 41542006368  
157. ATIVA SERVICE LTDA 3025560 41542006371  
158. ATIVA SERVICE LTDA 1398130 41542006372  
159. CRISTIANE GOMES DE CASTRO 45814126841 3678910 41542007428 
160. ATIVA SERVICE LTDA 3342360 41542006375  
161. ATIVA SERVICE LTDA 3556690 41542006380  
162. DORACY DE SOUZA E SILVA ME 1393270 41542007413 
163. SHOPPING NEW COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI ME 3665750 41542006396  
164. P L E RIO PRETO TRANSPORTES LTDA ME 3470230 41542006422  
165. R J L COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME 3107890 41542007386 
166. R R COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA ME 3034800 41542007385 
167. INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE S J R PRETO LTDA 3260380 41542006992 
168. M G A RIO PRETO SOFTWARE LTDA 3073710 41542006987 
169. IVANA DURAND PAVANI 3646320 41542006456  
170. ADEMIR VENANCIO DE SOUZA COSTA 18154814803 3156490 41542006956 
171. LANCHONETE JANTINHA DE GOIANIA LTDA 3438080 41542006927 
172. A DOS SANTOS ENGENHARIA 1416200 41542006446  
173. MICHAEL FLAVIO BUSQUIM ZANINI 3542070 41542006773 
174. GAURAN ENGENHARIA LTDA 3556710 41542006770 
175. EDIVAN RODRIGO MARIM 36205105802 3661350 41542007443 
176. REDE RECAPEX PNEUS LTDA 1316650 41542006747 
177. ROSSI E SBROGIO LTDA 184700 41542006729 
178. CLINICA PSICOLOGIA F J R LTDA 1277890 41542006705 
179. CHIUCHI E PORTO LTDA ME 3168110 41542006349  
180. PALHA VERDE ALIMENTOS LTDA ME 3151040 41542006672 
181. RODRIGO FERREIRA LOSSAPIO 38679010820 3460540 41542006447  
182. ANTONIO CESAR Z FERNANDES 3506460 41542006484  
183. MILANEZ E ZENERATO AUTO PECAS LTDA ME 3445840 41542006667 
184. E BOSAK CONSULTORIA ME 3269460 41542006144 
185. MARGARETE SILVA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA ELETRICA ME 3313910 41542006629 
186. NEGLECIR APARECIDA ANTONIETO CHADES ME 3438790 41542006512  
187. BARRADAS & QUEIROZ GUARDA E TRANSPORTE DE VEICULOS 

LTDA ME 1228300 41542006626 

188. COLISEUM MULTIMARCAS RIO PRETO LTDA ME 3176360 41542006560  
189. OURO FACTORING RIO PRETO EIRELI 865280 41542006569  
190. J C ZANI CONFECCOES ME 3078150 41542006625 
191. CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 29420889823 3573900 41542006583  
192. CESAR CAPARROZ 43449005880 3676390 41542007461 
193. ECLIVANIA SANTANA CORDEIRO ME 3135910 41542007176 
194. DEISE ROSA GUIRADO ME 1253740 41542007472  
195. JOAO JOSE DE OLIVEIRA GUIRADO ME 1250620 41542007473  
196. CIVALDO ROZENDO 10091818826 3632610 41542007479 
197. NATALIA PEREIRA ANTONIO 41248272889 3393120 41542007492  
198. J L RIO PRETO REPRESENTACOES LTDA 1233660 41542007495  
199. GOMES E LODI COMERCIO DE JOIAS LTDA 3407380 41542007499  
200. JCK FORTE SORVETES LTDA ME 3433450 41542007615 
201. VANESSA CONFECÇÕES RIO PRETO LTDA ME 3170210 41542007589 
202. MARIA ZENILDE MENEZES CORDEIRO 01772815888 3548810 41542007502  
203. JEOVÁ TOSCANO MARTINS 02569675806 3415680 41542007513  
204. H A PEDROSA SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA ME 3422620 41542007587 
205. MARCIO ROGERIO RAMOS 27407134871 3439570 41542007514  
206. RODRIGO DE SOUZA 07068534589 3659130 41542007577 

 

 

207. FLOR DA PELE LINGERIE LTDA ME 3287210 41542007569  
208. ANTONIO MARTINS FERNANDES FERRAGENS E FERRAMENTAS ME 1251260 41542007573 
209. LUCAS BERTI ANDALÓ 39900158857 3353320 41542006024 
210. ASSOC DOS AMIGOS MORADORES PQ RES MANCOR DUAD 1040210 41542002193  
211. ALCAZAS & CAMARERO LTDA ME 3309630 41542007655  
212. M M PÃO & CHOPP LTDA ME 3484730 41542007641  
213. NTB COMÉRCIO ELETRONICO EIRELI ME 3488080 41542007657  
214. CLEUSA MARIA DA COSTA 85934615815 3251200 41542007677 
215. DAMACENO & ANDRADE CLINICA VETERINARIA LTDA 3532250 41542005374  
216. THIAGO MARTINS DA SILVA 33536527876 3602080 41542007742 
217. LUCIANO RUSCHEL EIRELI 3626500 41542007725  
218. FERNANDO ZANELATO DA SILVA 22918709808 3691450 41542007711  
219. VALKIR JULIANO JAYME 21313263869 3576630 41542007741 
220. AVP ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME 3161270 41542007734 
221. DANIEL SOUZA SANTOS 45942113807 3687010 41542007754 
222. MARIA ROSA FERREIRA DE CARVALHO 00257261885 3263350 41542007770 
223. BRUNO DINIZ CLEMENTIN 32138496856 3398850 41542007773  
224. GOMES & MOURO TRANSPORTES LTDA ME 3365210 41542007829 
225. ARAMISSIO CASIMIRO DOS REIS JUNIOR 10939420880 3600740 41542007824 
226. CHARLES EDUCA SISTEMA DE ENSINO LTDA ME 3268060 41542007811  
227. F C O CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME 1355710 41542007818 
228. D S CORREIA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS 3544700 41542007836  
229. BANCO DO BRASIL S/A 1311920 41541712663  
230. BANCO DO BRASIL S/A 877700 41541712703  
231. MARESSA DA COSTA FERREIRA 33616222800 3690680 41542007847  
232. ANDERSON DOS SANTOS BURSSED 31624769845 3665500 41542007869  
233. PIMENTA REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 3122460 41542007904 
234. PGR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3515260 41542007892 
235. CELIA IZABEL MARQUI BONFANTI ME 1166560 41542007906 
236. LEONARDO DA SILVA MARIANO 42799397808 3641650 41542007915  
237. MARCIO ELISIO DOS ANJOS ME 3480030 41542007930 
238. A N BOTTI 3565210 41542007937  

  São José do Rio Preto, 02 DE MARÇO DE 2020. 
  

  CELSO HENRIQUE FAZAN BRANCO 
Chefe – Departamento de Tributos Mobiliários 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
PORTARIA Nº 03 

DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Critérios para a dispensação de Insumos aos 
pacientes Institucionalizados em estabelecimentos 
particulares ou privados, com cadastro na Rede 
Municipal de Saúde de São José do Rio Preto e 
quantidade de insumos a ser dispensado para 
Pacientes Portadores de Feridas e Cuidados 
Especiais. 

ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de 
Saúde, do Município de São José do Rio Preto, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos 
do Decreto nº 15.960 de 06 de outubro de 2011. 
DETERMINA: 

Art. 1º - Definição de quantidades de insumos a serem dispensados para atendimento das 
necessidades de pacientes portadores de feridas e cuidados especiais, em acompanhamento 
ambulatorial na rede pública e/ ou institucionalizados em estabelecimentos particulares ou privados, 
com cadastro na rede municipal de saúde de São José do Rio Preto, conforme anexo I. 
Art. 2º - Advinda a necessidade do atendimento à pacientes institucionalizados para dispensação de 
insumos, a UBS deverá requerer junto às Instituições os documentos e/ou providências a seguir 
arroladas: 

I – Vincular, através do cadastro, o paciente na Unidade de Saúde de referência do 
território/bairro; 

II – Agendar consulta de enfermagem para que possa ser realizada uma primeira avaliação na 
Unidade de Saúde e posteriores a cada seis meses ou conforme necessidade; 

III – Licença de Funcionamento da Instituição junto à Vigilância Sanitária, válido; 
IV -Plano de Atenção Integral a Saúde do Idoso (anexo II); 
V - Encaminhamento do médico ou do enfermeiro da Instituição com uma breve história clínica 

do paciente. 
Art. 3º - Somente serão dispensados os insumos aos pacientes avaliados e validados pelo Enfermeiro 
da Unidade de Saúde, pela equipe de Atenção Domiciliar (SAD Municipal) e/ou pelo enfermeiro do 
Ambulatório Municipal de feridas, com acompanhamento periódico da Unidade, SAD e/ou Ambulatório, 
agendada pelo enfermeiro avaliador. 
Paragrafo Único: O deslocamento até a Unidade de Saúde para realização da avaliação fica sob a 
responsabilidade da instituição ou familiar. 
Art. 4º - Os pacientes que se enquadrarem na avaliação, receberão os insumos de acordo com o 
Protocolo citado no Art. 1º. 
Art. 5º - O responsável pela unidade de atendimento de referencia do paciente realizará a dispensa 
quinzenal ou mensal, de acordo com a avaliação/disponibilidade da Unidade de Saúde para o familiar 
ou responsável legal pelo paciente. 
Art. 6º - Esta Portaria será publicada por afixação na mesma data e local de costume, e, em Diário 
Oficial do Município, bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Municipal de Saúde de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

São José do Rio Preto, 14 de fevereiro de 2020. 
ALDENIS ALBANEZE BORIM 
Secretário Municipal de Saúde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

ANEXO I 
1. CURATIVO 
  Pequeno 

 

 

Definição: Lesões com tamanho máximo de 05 cm de diâmetro e até 2 cm de profundidade com pouca 
exsudação. 

PEQUENO 
1 x ao dia 2 x ao dia 

30 pacotes de gaze 60 pacotes de gaze 
30 pares de luva de procedimento ou cobalto* 60 pares e luva de procedimento ou cobalto* 

Até 4 frascos de Soro Fisiológico de 0,9% de 100ml 
Até 4 agulhas 40x12  
1 rolo pequeno de micropore ou até 12 ataduras com fita adesiva** 
1 saco de lixo 
 

 Médio 
      Definição: Lesões com tamanho máximo de 10 cm de diâmetro e até 3 cm de profundidade com pouca ou 
média exsudação. 

MÉDIO 
1 x ao dia 2 x ao dia 

45 pacotes de gaze 90 pacotes de gaze 
30 pares de luva de procedimento ou cobalto* 60 pares e luva de procedimento ou cobalto* 

Até 4 frascos de Soro Fisiológico de 0,9% de 250ml 
Até 4 agulhas 40x12  
2 rolo pequeno de micropore ou até 24 ataduras com fita adesiva** 
1 saco de lixo 

 

 

 Grande 
 
    Definição: Lesões com tamanho acima de 10 cm de diâmetro e/ou superior a  3 cm de profundidade com 
grande exsudação. 
 

GRANDE 
1 X ao dia 2 X ao dia 

60 pacotes de gaze 120 pacotes de gaze 
30 pares de luva de procedimento ou cobalto* 60 pares e luva de procedimento ou cobalto* 

30 chumaços grandes 30 chumaços grandes 
Até 8 frascos de soro fisiológico 0,9% de 250 ml 
Até 8 agulhas 40x12 
Até 8 rolos pequenos de micropore ou até 24 ataduras com fita adesiva** 
1 saco de lixo branco 
*O tipo de luva (procedimento ou cobalto) será dispensado de acordo com a complexidade da lesão. 
**A dispensação do micropore, fita adesiva só se dará com a devolução dos cascos dos mesmos. 
 

2 – ALIMENTAÇÃO POR SNG e/ou SNE e/ou Gastrostomia  
07 Unidades de frascos de dieta enteral por semana 07 
Seringas de 20 ml por semana 
07 Equipos macrogotas sem filtro ou de dieta enteral por semana 3 – 

OXIGENOTERAPIA 
02 Cateteres nasais (tipo óculos) – adulto ou pediátrico 
01 Umidificador + extensão (a base de troca na Unidade de Saúde para realização da desinfecção)  
02 frascos de água destilada por semana  

4 – ASPIRAÇÃO TRAQUEAL
Aspiração Traqueal 

1 x ao dia + de 1 x ao dia 
30 sondas de aspiração traqueal Até 90 sondas de aspiração traqueal 

30 luvas de cobalto Até 90 luvas de cobalto 
4 máscaras descartáveis  
1 saco de lixo branco 

 

 

5 – HIGIENIZAÇÃO DA TRAQUEOSTOMIA 
 30 Pacotes de gaze 
 01 Saco branco 
 24 metros de cadarço 
 
6 – CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE 

A quantidade de sonda e luvas cobalto dispensada, será de acordo com a quantidade de 
procedimentos prescritos ao dia (Ex: 4/4 h – 6 procedimentos dia). 

Cateterismo Vesical 
Homem Mulher 

8 tubos de xilocaína gel 4 tubos de xilocaína gel 
1 saco de lixo branco 
 
7 – DISPOSITIVO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA 

01 dispositivo de incontinência urinária por dia 01 
frasco coletor por semana 
01 rolo de micropore 

A dispensação do micropore ou fita adesiva só se dará com a devolução dos cascos dos mesmos. 
 
8- Gastrostomia (Curativo) 
         01 frasco de Soro Fisiológico 0.9% de 250 ml por semana 
          30 pacotes de gazes/mês 
 

Anexo II 
PLANO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE 

O presente tem por objetivo propor um modelo de plano de atenção integral à saúde que contribua na 
organização do cuidado ofertado a pessoa institucionalizada, abordando os aspectos de promoção, proteção 
prevenção, assistência, cura e reabilitação, sendo compatível com os princípios do SUS (universalização, 
equidade e integralidade).... 

1. DIRETRIZES 
- A instituição deve elaborar a cada dois anos, um Plano de Atenção Integral à Saúde dos residentes, 
em conjunto com o gestor local de saúde; 
- Avaliar anualmente a implantação e efetividade das ações previstas no plano, considerando, no 

mínimo, os critérios de acesso, resolubilidade e humanização. 
- Dispor de rotinas e procedimentos escritos, preferencialmente disponível em site, garantindo a 

transparência do cuidado, referente ao cuidado com o idoso (Pop., Diagnostico de enfermagem) 
- Enviar mensalmente a planilha de monitoramento de indicadores ao conselho do idoso conforme 

resolução cmdi nº 05/2019 de 22 de Outubro de 2019. 
 

2. RECURSOS HUMANOS (equipe técnica) 
Cargo:  
Nome: 
Carga Horária: 
Atribuições:  
Atividades que desenvolve: 
 
Cargo:  
Nome: 
Carga Horária: 
Atribuições:  
Atividades que desenvolve: 
 

3. RECURSOS MATERIAIS 
Descrever e quantificar os recursos, exemplo:  
Quais recursos materiais existem? Cadeira de rodas, materiais de curativo, medicamentos, fraldas, suporte 

de soro, primeiro socorros, etc 
Como os materiais são adquiridos? Compras, doações, parcerias... 
Familiares contribuem com materiais, em espécie ou com recurso financeiro? Fraldas, materiais de uso 

pessoal, equipamentos de autoajuda... 

 

 

 
 

4. NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS COMPULSÓRIAS 
  A equipe de saúde responsável pelos residentes deverá notificar à vigilância epidemiológica a suspeita 
de doença de notificação compulsória conforme o estabelecido no Decreto nº. 49.974-A - de 21 de janeiro de 
1961, Portaria Nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, suas atualizações, ou outra que venha a substituí-la. 

5. EMERGÊNCIAS   
Descrever como se dá o atendimento de urgência/ emergência  
Qual é a unidade de referencia? 
A instituição avisa a família?  
Nas ocasiões de urgência e emergência, como funciona a remoção? (quem, como, feito por profissional da 

instituição ou outro) 
Quem acompanha o idoso durante internação, se houver. 
6. VACINAÇÃO 
A vacinação anual é feita em parceira com a UBSF de referencia? 
Com que frequência?  
Citar as vacinas realizadas  
Exemplo: 

A ILPI deverá solicitar a caderneta de vacinação na ocasião da admissão e articular com a unidade de 
referencia como será feita a atualização se houver necessidade, sendo de responsabilidade da ILPI prover o 
transporte até a unidade.  Nos casos em que o familiar for levar o idoso a ILPI deverá indicar qual será a 
unidade de referencia.  

Nos casos de recusa do idoso sem prejuízo cognitivo será tentado um convencimento pela equipe e 
caso persista a recusa, a ILPI providenciará assinatura de um termo de recusa tanto pelo morador, quanto pelo 
seu responsável legal, junto a UBS. 

Para os idosos com declínio cognitivo e com doenças que causam demência, a vacinação será 
realizada devido a risco de disseminação de doenças transmissíveis que causam prejuízo para a saúde de 
todos os residentes e profissionais.  

7. ACOMPANHAMENTO MÉDICO E PROCEDIMENTOS 
Descrever como se dá o atendimento médico e manutenção de dispositivos, exemplo: 
Como é feita a manutenção de sondas, medicações EV, uso de cateteres, O2, etc... 
Indicar quais instituições de referencia?  
Quem realiza o acompanhamento? 
Se forem encaminhados, qual a frequência de consulta e quais especialidades acompanham? 
Recebem acompanhamento no local?  
Quem transporta? 
Existe acompanhamento odontológico, quem faz? 
8. CONDUTAS FRENTE A DOENÇAS PREVALENTES E INCIDENTES 
Listar as doenças mais prevalentes e incidentes nos residentes e medidas adotadas quanto a prevenção, 

promoção e proteção aos idosos.  
Doenças prevalentes: HAS, DM, ALZHEIMER, DEMENCIA, ARTROSE, OSTEOPOROSE... 
Doenças incidentes: diarreia, desidratação, síndrome gripal, escabiose, infecção urinária... 
Ex:  

  
        DIARREIA 
Condutas  

 Orientação do paciente/cuidador para reconhecer os sinais de desidratação; preparar adequadamente 
e administrar a solução de SRO e praticar ações de higiene pessoal e domiciliar (lavagem adequada 
das mãos, tratamento da água e higienização dos alimentos); 

 Aumento da ingestão de água e outros líquidos incluindo solução de SRO principalmente após cada 
episódio de diarreia, pois dessa forma evita-se a desidratação; 

 Manutenção da alimentação habitual;  
 Encaminhamento para serviço médico de referencia se sinais de desidratação, dor abdominal, febre... 
 Retorno do paciente ao serviço, caso não melhore em 2 dias ou apresente piora da diarreia, vômitos 

repetidos, muita sede, recusa de alimentos, sangue nas fezes ou diminuição da diurese; 
 
DOENÇA DE ALZHEIMER 

Condutas 
 Participação em grupos de estimulação com TO, psico, fisio... 
 Avaliação medica periódica 

 

 

 Uso de medicações especifica para retardo da progressão da doença 
 Encaminhamento para Geriatra  
 Contenção mecânica com supervisão e indicação médica 
 Participação em passeios  

 
9. PLANO TERAPUTICO SINGULAR 
Ter o registro individualizado (prontuário físico ou eletrônico) com o PTS atualizado de cada residente.  
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Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança 
 

 PORTARIA SMTTS/Nº 08/2020. 
 

Amaury Hernandes, Secretário 
Municipal de Trânsito, 
Transportes e Segurança, no 
uso de suas atribuições legais, 
etc. 

 
Considerando que a Lei Municipal nº 8822/2002, com nova redação dada pelas Leis Municipais 
nº 9722/2006 e 10198/2008, pelo seu artigo 5º, estabelece a extinção dos alvarás de 
permissão para a atividade de mototaxistas neste Município após 30 (trinta) dias da data do 
vencimento:  
 
RESOLVE: 
Artigo 1º - Declarar a extinção da permissão dos mototaxistas, constante da relação 
abaixo, que se encontram com o alvará de permissão vencido, nos termos do Artigo 5º da Lei 
Municipal nº 8822/2002, com a nova redação dada pelas Leis Municipais nºs. 9722/2006; 
10198/2008 e 12009/2009: 

ALVARÁ MOTOTAXISTA 

003 LUIZ ALVES CAURIN 

006 JOÃO JESUS CARDOSO 

033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS 

060 SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA 

076 WELLINGTON SPALAOR 

079 PAULO HENRIQUE DA SILVA 

116 CLAUDIOMIRO FERREIRA DE OLIVEIRA 

121 VALTEIR DE PAULA ALMEIDA 

124 CLAUDENICE PEREIRA DOS SANTOS 

128 ADINAN ROBERTO PEREIRA 

134 MÁRCIA CRISTINA REIS 

187 JEFFERSON BALBINO PEREIRA 

191 MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR 

202 ALESSANDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO 

213 ROBERVAL FERREIRA DE OLIVEIRA             

242 CLEIDE DONIZETE GOMIDE 

261 RONALDO VEIGA DE ARAUJO   

289 SUELY MARQUES DA SILVA 

292 RODRIGO NERIS COSTA            
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302 JOSELI ARAÚJO DE OLIVEIRA 

304 WAGNER DOS SANTOS PUTTI 

321 MARCO ANTONIO OLSEN 

325 CICERO MARCOS COTRIM 

335 TADEU PESSOA DA ROCHA 

353 LEANDRO TAVARES 

357 JONAS COSTA MOTA 

369 FLAVIO LUIS FERRARINI 

395 EDSON JUSTINO FERNANDES 

414 WILLIAM HENRIQUE RAYMUNDO 

425 CLAUDINEI DE OLIVEIRA PEREIRA 

428 MARCIO MIGUEL VESSECHIA 

442 ANDERSON BARBOSA ALVES 

443 JORDECI FRANCISCO DA COSTA   

449 NILSON PERPÉTUO BRANDÃO 

454 CICERO GONÇALVES 

457 MAURICIUS KASHIMA CASTRO COELHO 

465 DAVI ANDRADE DOS SANTOS 

474 REGIS CASSIO AIELO 

485 WESLEY LUIS GARCIA   

506 MÁRCIO RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA 

510 JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA 

512 MARCELO TADEI SCAGLIONI 

532 ANTONIO CARLOS COUTINHO   

546 JONATAS ALVES PEREIRA 

550 GISELE APARECIDA BATISTA 

562 EDES BERNARDELI 

581 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS 

591 ADEMIR DA SILVA COLOMBARI 

627 MOZART FREDERIC DE ARAUJO 

651 ANDERSON DA SILVA MARTINS 

672 RUIMAR ALVES VIANA 
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685 HANANIAS DIOGO SUMAIO 

728 MARCOS ROGÉRIO FIRMINO 

782 VALDELINO DE JESUS ROMÃO 

905 ADEMIR CESAR CASSIANO  

907 NATANIEL JERÔNIMO MENDONÇA 

919 ESTANISLAO CHRISTIANO CORREIA JUNIOR 

957 HERBET FERNANDO DA SILVA  

966 PEDRO ANGELO SILVA DOS SANTOS 

987 RAQUEL VALERIA ZIRONDI  

989 PATRICIA PETENO 

1023 CARLOS ALBERTO FERNANDES 

1024 DAVI RAIMUNDO DO NASCIMENTO 

1032 LUIZ HENRIQUE DA CUNHA DOUTEL BARRETO   

1034 DOUGLAS LIMA GOMES COSTA   

1054 ALESSANDRE DALBELO      

1094 KELLY FULVIA DA SILVA LIMA 

1129 PAULO HENRIQUE DA SILVA   

1136 BRUNA COSTA DA SILVA  

1153 MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA 

1172 MICHEL RODRIGUES DELFINO 

1173 ROBERTO DE LIMA 

1181 GONÇALO APARECIDO PEREIRA 

1182 EDISON COSTA GALON 

1188 ACÉLIO CARVALHO 

1201 ANDRE APARECIDO RODRIGUES 

1217 RONALDO CARLOS JESUS DE CAMPOS 

1226 CARLOS CAMILO JASPER 

1245 BRUNO DANIEL DOS SANTOS MENINO 

1255 PAULO ROBERTO DA SILVA 

1274 VANDERLEI COSTA 

1303 JOSÉ LUIZ LOPES JUNIOR 

1305 GIOVANI GUIMARÃES SOUZA   
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1306 LEANDRO GABRIEL SERGIO 

1307 SAMIR APARECIDO DA SILVA  
 
 
 
 
Artigo 2º - Determinar para que seja oficiado ao Diretor da 17ª CIRETRAN solicitando o 
bloqueio do licenciamento na categoria aluguel das motocicletas vinculadas nos respectivos 
alvarás extintos. 
Artigo 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
       Registre-se; 
    Publique-se; 
   Cumpra-se. 
   São José do Rio Preto, 02 de março de 2020. 

                      AMAURY HERNANDES 
                           Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança 
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MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2020
Objeto: Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos 
diversos setores.
Data do Encerramento: 19/03/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 02 de março de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITA-
ÇÃO
Processo Administrativo N° 18/2020.
Inexigibilidade de Licitação N° 01/2020.
Acolho a manifestação do Departamento Jurídico como razão de 
decidir, e com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/93, cc. o artigo 26, parágrafo único, do mesmo diploma legal 
RATIFICO a inexigibilidade de licitação tendo por objeto a contra-
tação da empresa MARCO AURELIO PADOVEZ 36895118870, 
inscrita no CNPJ 27.587.818/0001-09, para apresentação de ‘TIRO 
WILLIAMS AND THE WILD COWBOYS’ no dia 08/03/2020 no 95º 
ANIVERSÁRIO DA CIDADE pelo valor global de R$ 6.400,00 (seis 
mil e quatrocentos reais), convocando o representante legal para 
assinatura do contrato no prazo de até 05 (cinco) dias.
Publique-se, na forma de lei.
Monte Aprazível, em 28 de fevereiro de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DA RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2020
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação 
nº 02/2020, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, para Con-
tratação de empresa para realização de apresentação artística de 
show de motos, para a empresa A.C. FERRAZ RECREAÇÃO, ins-
crita no CNPJ sob nº 24.174.349/0001-08, localizada na Rua Rua 
Zulmira Bonaldo Lucon, 683, Jardim Planalto, Santo Antonio de 
Posse – SP, CEP: 13.833.054, no VALOR GLOBAL R$ 12.500,00 
(doze mil e quinhentos reais).
Monte Aprazível, 28 de fevereiro de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal

 
Prefeitura do Município de Tanabi.

Pregão Presencial n° 05/2020. Objeto: Registro de preços para 
aquisição futura e parcelada de marmitex, lanches, salgadinhos e 
sucos para diversos setores da Prefeitura de Tanabi, conforme a 
quantidade e discriminação descrita no anexo I deste edital, pelo 
período de 12 (doze) meses. Entrega de envelopes e credencia-
mento e sessão de negociação: 17 de março de 2020, as 09h15min 
O edital poderá ser adquirido 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, 
02 de março de 2020. Fernando Cardoso Casarin – Pregoeiro - 
Norair Cassiano da Silveira – Prefeito do Município.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ nº 59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que dispõe o art. 13, parágrafo 

único, da Lei 9656/98, e item 4.1, da Súmula 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, notifica os consumidores abaixo 

relacionados, para regularizarem seus débitos, no prazo de 10 dias, a contar desta data, no setor de atendimento ao cliente, localizado 1º andar

do nosso prédio na Avenida Murchid Homsi, 1275 - Vila Diniz - CEP: 15070-650 São José do Rio Preto – SP:

CPF: 855.747.244; contrato nº 50280, valor devido: R$ 364,15, referente às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de 

mora; Número de dias em atraso: 190. CPF: 446.891.148; contrato nº 58358, valor devido: R$ 401,04, referente às competências de 11/2019,

12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 190. CPF: 226.642.678; contrato nº 71396, valor devido: R$ 443,55, 

referente às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 160. CPF: 506.014.698; 

contrato nº 77359, valor devido: R$ 212,11, referente às competências de 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 65. CPF: 502.212.898; contrato nº 77371, valor devido: R$ 426,26, referente às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e 

multas de mora; Número de dias em atraso: 190. CPF: 503.772.098; contrato nº 78043, valor devido: R$ 473,01, referente às competências 

de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 180. CPF: 524.711.498; contrato nº 86063, valor devido: 

R$ 207,08, referente às competências de 11/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 105. CPF: 456.416.518; 

contrato nº 87013, valor devido: R$ 483,61, referente às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 152. CPF: 303.357.678; contrato nº 88379, valor devido: R$ 203,33, referente às competências de 12/2019, incluídos, juros e 

multas de mora; Número de dias em atraso: 70. CPF: 532.253.448; contrato nº 89023, valor devido: R$ 101,65, referente às competências de 

11/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 100. CPF: 428.532.848; contrato nº 89525, valor devido: R$ 212,28, 

referente às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 190. CPF: 521.204.998; 

contrato nº 91390, valor devido: R$ 406,93, referente às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 170. CPF: 153.395.558; contrato nº 91991, valor devido: R$ 810,06, referente às competências de 11/2019, 12/2019, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 170. CPF: 080.813.238; contrato nº 92486, valor devido: R$ 1.327,85, referente

às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 170. CPF: 546.977.588; contrato nº 

94641, valor devido: R$ 222,57, referente às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 170. CPF: 535.057.578; contrato nº 94670, valor devido: R$ 232,68, referente às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros 

e multas de mora; Número de dias em atraso: 190. CPF: 479.649.648; contrato nº 95656, valor devido: R$ 224,54, referente às competências 

de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 190. CPF: 356.561.518; contrato nº 95892, valor devido: 

R$ 378,00, referente às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 170. CPF: 

409.760.348; contrato nº 96536, valor devido: R$ 353,43, referente às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; 

Número de dias em atraso: 180. CPF: 398.332.688; contrato nº 96651, valor devido: R$ 180,39, referente às competências de 11/2019, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 100. CPF: 472.741.308; contrato nº 96692, valor devido: R$ 340,78, referente 

às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 190. CPF: 554.702.778; contrato nº 

97059, valor devido: R$ 260,25, referente às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 180. CPF: 529.365.408; contrato nº 97767, valor devido: R$ 255,39, referente às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros 

e multas de mora; Número de dias em atraso: 180. CPF: 481.976.228; contrato nº 99599, valor devido: R$ 240,37, referente às competências 

de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 170. CPF: 345.165.028; contrato nº 100070, valor 

devido: R$ 389,29, referente às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 170. CPF: 

485.208.848; contrato nº 101248, valor devido: R$ 274,18, referente às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora;

Número de dias em atraso: 190. CPF: 565.434.958; contrato nº 101456, valor devido: R$ 173,49, referente às competências de 11/2019, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 105. CPF: 575.055.978; contrato nº 102487, valor devido: R$ 435,92, referente 

às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 190. CPF: 346.184.258; contrato nº 

102525, valor devido: R$ 281,21, referente às competências de 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 75. 

CPF: 980.168.818; contrato nº 102827, valor devido: R$ 709,28, referente às competências de 01/2020, incluídos, juros e multas de mora; 

Número de dias em atraso: 44. CPF: 030.022.031; contrato nº 103358, valor devido: R$ 298,45, referente às competências de 11/2019, 

12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 170. CPF: 435.722.268; contrato nº 103740, valor devido: R$ 600,17, 

referente às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 170. CPF: 398.059.748; 

contrato nº 103819, valor devido: R$ 373,30, referente às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 190. CPF: 347.654.198; contrato nº 104155, valor devido: R$ 209,86, referente às competências de 08/2019, incluídos, juros 

e multas de mora; Número de dias em atraso: 192. CPF: 325.315.968; contrato nº 104852, valor devido: R$ 392,03, referente às 

competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 170. CPF: 576.945.898; contrato nº 

105045, valor devido: R$ 238,78, referente às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 190. CPF: 351.957.758; contrato nº 105075, valor devido: R$ 342,45, referente às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros

e multas de mora; Número de dias em atraso: 170. CPF: 563.777.138; contrato nº 105078, valor devido: R$ 249,13, referente às 

competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 190. CPF: 551.809.378; contrato nº 

105150, valor devido: R$ 238,94, referente às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 170. CPF: 561.491.968; contrato nº 105334, valor devido: R$ 238,94, referente às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros

e multas de mora; Número de dias em atraso: 170. CPF: 443.332.998; contrato nº 105336, valor devido: R$ 249,13, referente às 

competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 190. CPF: 488.186.938; contrato nº 

105589, valor devido: R$ 238,94, referente às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 170. CPF: 217.720.288; contrato nº 105680, valor devido: R$ 1.396,87, referente às competências de 11/2019, 12/2019, incluídos, 

juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 165. 

Em caso de não comparecimento do consumidor no prazo indicado acima, o contrato em referência estará rescindido de pleno 

direito conforme cláusula contratual em face do atraso no pagamento da taxa de mensal de manutenção, além da cobrança da dívida

judicial ou extrajudicialmente e da inclusão do seu nome nos cadastros do SCPC.

Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, ligue (17) 3203-1418.



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
18 de fevereiro de 2020

Editais de
BALANÇO

B-6 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
03 de março de 2020

B-2 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
18 de fevereiro de 2020

Editais de
BALANÇO
Editais de
BALANÇO

 

E D I T A L  DE  C O N V O C A Ç Ã O 
 
 
O Presidente do Conselho de Curadores e o Presidente da Diretoria Executiva 
da Fundação Ecológica Nacional (FEN), nos termos de seu Estatuto, vem 
CONVOCAR os membros de sua Diretoria Executiva, de seu Conselho de 
Curadores e de seu Conselho Fiscal para Assembleia Geral Extraordinária 
Conjunta a ser realizada no dia 08 de março de 2020, às 13:15 horas, na 
cidade de Barrinha/SP, na Rua Duque de Caxias, 219, convocação 
mediante fixação deste Edital na sede da FEN e publicação em jornal, 
referente à seguinte ORDEM DO DIA: 
1- Deliberar sobre contratações, demissões, bem como sobre aquisições e 
cessões patrimoniais; 
2- Deliberar sobre revisão do orçamento da FEN para 2020; 
3- Outros assuntos de interesse da extinção da FDGR. 
 

São José do Rio Preto/SP, 02 de março de 2020. 
 

 
 

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

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca 
de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1525 do 
Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
JORGE SEBA FILHO e CRISTIANE KELLI ISMAEL. Ele, de nacionali-
dade brasileira, médico, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 20 de julho de 1965, fi lho de JORGE SEBA e de BALBINA 
MARIA RIBEIRO INTROCASO SEBA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
advogada, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
07 de dezembro de 1968, fi lha de FAIÇAL ISMAEL e de RUTH MARIA 
DE ABREU. 
IURI AUGUSTO MASTROCOLA OLIVEIRA RIOS e THAÍS RODRI-
GUES DE MEDEIROS. Ele, de nacionalidade brasileira, técnico em ra-
diologia, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de 
setembro de 1996, fi lho de SILVESTRE MACHADO OLIVEIRA RIOS 
NETO e de VANIA MARGARETH MASTROCOLA DE OLIVEIRA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, técnica de enfermagem, solteira, nascida 
em Olímpia, SP, no dia 10 de dezembro de 1996, fi lha de GESAIR RO-
DRIGUES DE MEDEIROS e de ELISABETE APARECIDA DE SOUZA 
DE MEDEIROS. 
VITOR MACEDO MENDONÇA e ANA CAROLINA DO CARMO GAS-
QUES. Ele, de nacionalidade brasileira, representante comercial, soltei-
ro, nascido em Poloni, SP, no dia 15 de abril de 1987, fi lho de MAURO 
MENDONÇA POEIRA e de MARIA JOANA MACEDO POEIRA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, veterinária, solteira, nascida em Tanabi, 
SP, no dia 20 de agosto de 1986, fi lha de PEDRO LOPES GASQUES 
JUNIOR e de EDVANIA LOURDES DO CARMO GASQUES. 
CLAUDINEI ROGÉRIO CANOLA e MIRIÃ FERNANDA DA SILVA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, funcionário público, divorciado, nascido 
em Votuporanga, SP, no dia 15 de março de 1987, fi lho de FLORIN-
DO CANOLA e de ELISIA BARBOSA CANOLA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, secretária executiva, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 10 de novembro de 1995, fi lha de LUIZ CARLOS DA 
SILVA e de NILCE MARIA DA SILVA.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi xado 
neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa 
local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 02 de Março de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.


