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Câmara dá aval para condenado 
pela Maria da Penha perder cargo

Divulgação

Projeto de autoria do vereador Jean Dornelas (sem partido), que proíbe a contratação de comissionados que tenham conde-
nação por violência contra a mulher, na Prefeitura e autarquias, teve a legalidade aprovada ontem.                          Pág. A3

Aumento real 
para servidores 
será debatido 
em audiência

Na próxima segunda-feira,  
audiência pública, na Câmara 
rio-pretense, vai debater a polê-
mica em torno da legalidade ou 
não da administração conceder 
reajuste com ganho real para 
os servidores em ano eleitoral. 
Fábio Marcondes (PL) disse que 
parecer autoriza concessão até 
7 de abril.                  Pág. A3

Heloise, 7 anos, mostra sua guloseima produzida no fundo do seu quintal 

Divulgação

Dois golpes em 
site causam 
prejuízo de 
R$ 61,5 mil 

Um motorista perdeu R$ 55 
mil que transferiu para contas 
de golpistas acreditando que 
estava comprando um cami-
nhão, anunciado na OLX.

Já um autônomo pagou R$ 
6,5 mil por uma moto, cujo 
anúncio também foi clonado 
na OLX.                    Pág. A5

Concurso estimula criatividade, resgate da  
'comidinha de terra' e combate ao Aedes

Pág. A6

CORONAVÍRUS Corrida às farmácias tem esgotado estoques de vitamina C, máscaras e álcool gel  Pág. A4

Destinação do 
IR ajuda HCM e 
HB a salvarem 

mais vidas 

Pág. A4

Dezoito cães 
de raça são 

resgatados em 
canil clandestino

Pág. A5

Bebê passa mal 
e mãe procura 
a polícia para 

investigar creche
Pág. A5

Três UBSFs são 
invadidas nas 
últimas 72h 
em Rio Preto

Além do vandalismo nas 
unidades de saúde, duas delas 
tiveram objetos furtados. Os 
alvos dos criminosos foram as 
UBSFs da Vila Mayor, Renas-
cer e Cidadania. Casos estão 
sendo investigados, mas até o 
momento não há pistas sobre 
os autores.  

                          Pág. A5

Infecção dentária 
pode causar 

doença cardíaca 
e levar à morte
Cardiologista Edmo Atique 

Gabriel garante que a primei-
ra medida preventiva para 
garantia de uma boa saúde 
cardiovascular passa longe dos 
exercícios físicos e alimentação 
balanceada. 

Pág. A2

Cláudio LAHOS

Divulgação

Terceirizados 
ameaçam entrar 
em greve nesta 

quinta-feira
Pág. A4
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*
 ARTIGO  

André ARCAS (*)

Capacidade de comunicação sustenta as cinco qualidades da liderança responsável 

Entre os mais importantes 
estudos e debates realiza-
dos na edição deste ano do 
Fórum Econômico Mundial, 
chamou a atenção uma pes-
quisa que teve como objetivo 
oferecer às organizações 
subsídios para ajudá-las a 
desenvolver e ampliar a lide-
rança responsável.

Com base em abordagens 
feitas juntos a cinco mil indi-
víduos, incluindo membros 
das comunidades Young Glo-
bal Leaders e Global Shapers, 
além de diretores executivos 
e outros líderes de negócios, 
funcionários, consumidores e 
outros grupos de partes in-
teressadas, os responsáveis 
chegaram à conclusão de 
que existem cinco qualidades 
que as equipes de liderança 
precisarão desenvolver para 
consolidar uma atitude res-
ponsável na próxima década.

Esses elementos seriam 

basicamente:
1.    Inclusão das partes 

interessadas: Atitude que se 
refere à capacidade de se 
colocar no lugar das partes 
interessadas e fazer a organi-
zação responder a elas

2.    Emoção e intuição: 
Habilidade de criar nas pes-
soas a vontade instintiva e 
autêntica de levar todo o eu a 
trabalhar e incentivar isso nos 
outros, liberando o poder da 
criatividade e da imaginação

3.    Missão e Propósito: 
Confiança para criar e inspirar 
uma visão compartilhada de 
longo prazo para a organiza-
ção e seus stakeholders

4.    Tecnologia e inovação: 
Paixão por inovar e aprender 
usando novas tecnologias 
para liberar valor organizacio-
nal e social

5.    Intelecto e conhe-

Sabe qual é a primeira 
medida preventiva para ga-
rantia de uma boa saúde 
cardiovascular? Alguns res-
ponderão que seria a prática 
regular de exercícios físicos. 
Outros diriam que seria evitar 
o consumo exagerado de 
doces, gorduras e frituras. 
Ocorre que, antes destas 
condutas não menos impor-
tantes, existe algo primordial: 
nossa saúde bucal.

Mas qual a relação entre 
a saúde bucal e o bem-estar 
de nosso coração? Pois bem, 
esta relação talvez seja ainda 
subestimada, mas posso ga-
rantir a vocês que o desfecho 
de uma infecção dentária 
com repercussão cardiovas-
cular costuma ser fatal.

Em outras palavras, quero 
enfatizar que uma infecção 
dentária e as recorrentes 
manipulações que são ne-
cessárias para tratamento do 
processo, podem cursar com 
uma gravíssima repercussão 
cardiovascular denominada 
endocardite.

A endocardite significa 
que bactérias presentes 
numa infecção dentária são 
liberadas em nossa circula-
ção sanguínea, após manipu-
lações terapêuticas por parte 
do dentista, alojando-se em 
algumas estruturas do co-
ração, como membranas e 

Saúde bucal ajuda ou prejudica 
o coração? Depende de nós 

Divulgação

cimento:  Apetite voraz de 
aprender continuamente e 
tomar decisões com base 
em fatos, dados e análises 
objetivas

Uma das conclusões do 
documento elaborado com 
a participação da Accenture, 
afirma que as organizações 
que estão desenvolvendo 
ambientes baseados nestes 
elementos conseguem se 
reforçar com confiança, ino-
vação e forte desempenho 
organizacional. Enquanto isso, 
aquelas que não o fazem es-
tão correndo um grande risco 
de serem deixadas para trás.

Diante deste quadro mui-
tos líderes se desesperam 
ao pensar no que deveria ser 
feito para buscar este tipo de 
desenvolvimento o mais rápi-
do possível. E neste sentido, 
a resposta que parece mais 
óbvia é investir na melhoria da 
capacidade de comunicação 
dos executivos.

Afinal, como seria possível 

válvulas cardíacas. 
A endocardite das válvulas 

cardíacas promove corrosão e 
disfunção do tecido valvular. Na 
maioria dos casos, o indivíduo 
começa a apresentar febre, 
muito cansaço, palpitações e, 
no exame clínico, o cardiologis-
ta constata a presença de um 
‘sopro’ no coração.

Daí em diante, as coisas 
se tornam mais tenebrosas. 
O indivíduo vai ser internado, 
tomar medicamentos pelas 
veias, como antibióticos e 
medicamentos para controle 
da pressão arterial e dos bati-
mentos cardíacos. 

Em um razoável número 
de casos, o tratamento deverá 
ser complementado com uma 
cirurgia cardíaca de grande 
porte, que visa remover o foco 
infeccioso presente na válvula 
cardíaca. Muitas vezes, esta 
remoção de foco infeccioso 
consiste na substituição das 
válvulas por próteses, tendo 
em vista a considerável dege-
neração do tecido valvular.

Diante de tudo que foi 
pontuado, quero ressaltar 
que existe uma forma sim-
ples e objetiva de evitar esta 
catástrofe causada por uma 
infecção dentária. Consulte seu 
cardiologista e seu dentista, no 
tocante a necessidade de to-
mar antibióticos de forma profi-
lática, todas as vezes que você 

precisar fazer um tratamento 
dentário. Este uso profilático 
de antibióticos significa que 
você vai tomar apenas alguns 
comprimidos, geralmente na 
véspera do procedimento den-
tário, no dia do procedimento 
e também algumas horas após 
o procedimento. E nada mais! 
Algo tão simples, mas ainda 
tão subestimado. 

Mensagem final desta quar-
ta-feira: cuide melhor de sua 
saúde cardiovascular, come-
çando pelos cuidados com sua 
saúde bucal.

*Edmo Atique Gabriel 
- Cardiologista com espe-
cialização em Cirurgia Car-
diovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e 
coordenador da Faculdade 
de Medicina da Unilago

www.drgabrielcardio.
com.br

       A ENDOCARDITE SIGNIFICA QUE BACTÉRIAS PRESEN-
TES NUMA INFECÇÃO DENTÁRIA SÃO LIBERADAS EM NOS-
SA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA, APÓS MANIPULAÇÕES TE-
RAPÊUTICAS POR PARTE DO DENTISTA, ALOJANDO-SE EM 

ALGUMAS ESTRUTURAS DO CORAÇÃO, COMO MEMBRANAS 
E VÁLVULAS CARDÍACAS

   “
”

transformar em ações práticas 
do dia-a-dia os comporta-
mentos exigidos nestes cinco 
elementos sem contar com 
um nível de comunicação 
inspiradora? Ninguém conse-
gue se engajar em nenhum 
propósito após lutar contra o 
sono para assistir a um desfile 
de slides que não precisariam 
ter existido.  

Para alcançar o suces-
so com base nestes cinco 
elementos é necessária a 
qualidade da persuasão, mas 
ela é uma competência com-
plexa. Não se trata apenas de 
apresentar os fatos em PPTs 
divertidos e moderninhos. 
Convencer é plantar uma 
semente na mente de um 
interlocutor que vai precisar 
de tempo para germinar. 

É preciso adequar a lin-
guagem ao público, buscar 
objetividade, ter clareza de 
propósito, uma postura con-
vincente, um tom de voz 
firme, estratégia de roteiro, 

controle emocional e muito 
mais. Sem o desenvolvimento 
consciente e contínuo dessas 
habilidades, a chance de su-
cesso é ínfima.

A atenção das pessoas é 
disputada a cada segundo; a 
capacidade de manter o inte-
resse nos assuntos fica cada 
vez menor. Se as empresas 
querem mesmo desenvol-
ver lideranças responsáveis 
e adaptadas a estes cinco 
elementos, elas precisam 
urgentemente considerar a 
necessidade de investimento 
na melhoria da qualidade da 
comunicação.

Desenvolver isso interna-
mente, claro, leva tempo. 
Por isso, contar com um 
profissional especializado em 
comunicação interpessoal, é 
uma alternativa que muitas 
empresas vêm buscando. 

O coach de palco, que 
prepara pessoas para fazerem 
apresentações fantásticas, 
pode executar em dias uma 

capacitação que sozinho o 
colaborador levaria meses ou 
até anos para fazer.

Parece moda. Parece luxo. 
Mas pelo que diz o Fórum 
Econômico Mundial, também 
parece fundamental.

* É coach de palco - 
consultor especializado em 
técnicas de apresentação 
- da Arcas Treinamentos. 
Estudou direito pela USP, 
negociação em Harvard, 
Empreendedorismo e Ino-
vação pelo programa Stan-
ford Ignite e Storytelling 
pela IDEO, além de ser 
practitioner em PNL (Pro-
gramação Neuro-Linguísti-
ca) pela SBPNL. André já 
realizou vários treinamen-
tos sobre como falar em 
público e treinou desde 
palestrantes do TEDxSão-
Paulo até executivos de 
grandes empresas.
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Lei em excesso
A Câmara de Rio Preto já tem em seus arquivos o 

número absurdo de 13.435 leis ordinárias, e 617 leis 
complementares aprovadas. Funcionários antigos da 
Casa informam que não é possível estimar as leis que 
estão vigentes. O levantamento, segundo eles, para saber 
as leis que ainda estão vigentes, é quase impossível, 
porque os números daquelas que foram revogadas ou 
seus efeitos suspensos continuam no sistema.

MDB 
apresenta

A direção do MDB vai 
apresentar a chapa de pré-
-candidatos a vereador no 
próximo sábado, na sede do 
partido. O presidente Pedro 
Nimer não quis antecipar 
nomes de novos filiados que 
irão participar do processo 
eleitoral. O vereador Jean 
Charles vai disputar a ree-
leição. Cláudia Giuli, eleita 
pelo PMB, já decidiu que 
irá se transferir para o MDB 
durante a janela, que será 
aberta pela Justiça Eleitoral, 
a partir de amanhã.

Pulverizar
Existem 35 partidos lega-

lizados pela Justiça Eleitoral 
no país. A previsão é que ao 
menos 20 siglas poderão 
lançar chapas de vereado-
res em Rio Preto. Isso signi-
fica que 520 candidatos vão 
disputar os votos dos 325 
mil eleitores. Por ser um 
número elevado, a votação 
será pulverizada e para atin-
gir o quociente eleitoral não 
será tarefa fácil. Para eleger 
um, serão necessários em 
torno de 14 mil votos.

Só um painel
Um grupo de comerciantes, que esteve recentemente na 

Câmara, disse que os vereadores deveriam parar de aprovar 
lei que proíbe determinada ação no comércio. Como já tem 
um número elevado, um comerciante chegou a dizer que 
não tem mais espaço para fixar as leis na parede do seu 
estabelecimento. Se continuar no mesmo ritmo, portanto, 
comerciante terá que adquirir um painel para fixar as leis.

Revoada  
A companheirada e os pré-candidatos a vereadores estão 

de olho no calendário eleitoral, cuja janela para transferência 
de partido começa amanhã e se estende até 3 de abril. A 
janela, aberta pela Justiça Eleitoral, vale para prefeitos e 
vereadores mudarem de siglas, sem correr risco de perderem 
seus mandatos. A companheirada, portanto, tem interesse, 
já que se o chefe for reeleito, tem emprego garantido.

Expectativa
Como prefeito Edinho 

Araújo vai disputar a reelei-
ção pelo MDB, o presidente 
Pedro Nimer disse que isso 
fortalece a chapa de verea-
dores e a expectativa é que 
o partido faça três cadeiras 
nas próximas eleições. Ape-
sar da boa estrutura da sigla, 
Nimer ressalta que “não tem 
eleição fácil”. Informou ainda 
que existe a possibilidade de 
os vereadores Celso Peixão e 
Jean Dornellas se tornarem 
emedebistas.

Gastar pouco
O vereador Jorge Menezes 

(PTB) confirmou, ontem, que 
vai se transferir para o PSD, 
que tem como presidente mu-
nicipal, o vice-prefeito Eleuses 
Paiva. Menezes, no entanto, 
avisa que pretende gastar o 
mínimo possível em sua cam-
panha. A Justiça Eleitoral per-
mite que cada candidato pode 
gastar cerca de R$ 90 mil. “Só 
vou gastar o necessário”, diz. 
Se não for reeleito, “eu vou 
cuidar dos meus negócios”, 
acrescenta.  

Audiência pública vai debater 
aumento real para servidores 

A Câmara Municipal vai rea-
lizar na próxima segunda-feira, 
dia 9, audiência pública para 
debater o projeto de lei da Pre-
feitura que concede reajuste aos 
vencimentos dos servidores de 
4,31% e aumenta a alíquota de 
contribuição previdenciária de 
11% para 14%.

A audiência vai debater a 
polêmica em torno da legalidade 
ou não da administração poder 
conceder reajuste com ganho 
real para os servidores em ano 
eleitoral. O vereador Fábio Mar-
condes (PL) disse ter parecer 
que diz que o reajuste acima da 
inflação poderia ser concedido 
até o limite de 7 de abril.

O vereador defende que o 
reajuste chegue a 7,31% sendo 
os 4,31 mais 3% para recompor 
a perda que os servidores terão 
com o aumento previdenciário. O 
mesmo solicitou junto a Prefei-
tura o impacto financeiro que os 
3% teriam na folha de pagamen-
to. Esse percentual é defendido 
pelas entidades que representam 
os servidores municipais. 

Um grupo de servidores este-
ve na Câmara e protestou contra 
a proposta da reposição apenas 

da inflação apresentada pelo 
projeto do executivo. 

Segundo Sanny Lima Braga, 
presidente do Sindicato dos Ser-
vidores Municipais, o sindicato 
mantém o pedido da reposição 
da inflação do período, mas 3% 
de ganho real para repor o que 
o servidor vai contribuir para a 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Riopretoprev.
De acordo com o represen-

tante da ATEM (Sindicato dos 
Professores), Fabiano de Jesus, 
o pedido é o mesmo, inflação 
mais 3%, além de 18,82% para 
os professores da rede por conta 
de perdas acumuladas.

A audiência para debater o 

NA PRÓXIMA SEGUNDA

Servidores municipais protestaram, ontem, na frente da Câmara de Rio Preto, cobrando aumento real nos salários

Sérgio SAMPAIO

projeto do reajuste dos servido-
res será às 18h, no auditório da 
Câmara.

Marcondes não acredita que 
o projeto venha a ser votado 
na próxima sessão, mas caso 
aconteça ele apresentará uma 
emenda para contemplar o tema. 

Ao ser questionado durante 

Indicação
Como número de leis vigentes é elevado, assessores 

legislativos argumentam que o ideal seria os vereadores, 
durante seus mandatos, apresentarem menos projetos. 
Ao invés de projetos, na opinião deles, vereadores deve-
riam trabalhar com indicações endereçadas ao Executivo. 
O município, portanto, tem lei para tudo e a Prefeitura 
não tem fiscais suficientes para obrigar o cumprimento 
das leis que estão em vigor.  

entrevista coletiva no meio da 
tarde de ontem, dia 3, o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) reafirmou 
que o aumento dado aos ser-
vidores segue a legislação que 
proíbe aumento real em ano 
eleitoral. E por conta disso foi 
repassada apenas a inflação do 
período 4,31%.

OLÍMPIALEGALIDADE

Na semana de comemora-
ção do aniversário de Olímpia 
uma programação especial 
está sendo realizada pela 
prefeitura. Na manhã desta 
terça-feira, dia 3, foi realizada 
uma cerimônia para entrega da 
reforma e melhorias da UBSF 
Dr. Francisco Figueiredo Filho, 
no bairro São José.

Estiveram presentes na 
cerimônia, secretários, verea-
dores e funcionários da saúde. 
Na ocasião o secretário de 
Saúde, Marcos Roberto Pagliu-
co, aproveitou para falar sobre 
as melhorias. 

“Essa unidade que pas-
sou por reformas tem quatro 
anos praticamente desde a 
sua fundação e precisava de 
melhorias. Fizemos desde o 
piso, telhado, pintura, parte do 
balcão, parte de climatização, 
colocamos informatização em 
todas as salas, adequação 
elétrica, enfim. Isso que nós 
fizemos aqui na unidade não 
foi só na São José, mas em 
todas as unidades do muni-
cípio de Olímpia”, destacou o 
secretário.

“A infraestrutura melhora 
bastante o ambiente e princi-
palmente a informatização, to-
dos os consultórios com com-
putadores, internet, prontuário 
eletrônico, encaminhamentos 
tudo via computador. Facilitou 
e agilizou muito o atendimento 
ao paciente, ele não tem que 
ficar indo e voltando nos luga-
res para pegar encaminhamen-
to, remédio, exame, saiu tudo 
no próprio sistema”, salientou 
a enfermeira da unidade, Ju-
liana Bressane Dias.

“Não devemos nos aco-
vardar, priorizar e o que puder 
fazer para saúde iremos fazer”, 
frisou o prefeito Fernando 
Cunha.

De acordo com as infor-
mações da prefeitura, o valor 
investido para reforma foi de 
cerca de R$ 120 mil.

UBSF Dr. Francisco 
Figueiredo Filho 
é entregue após 

reforma
Isabela MARTINS

MDB 
apresenta

apresentar a chapa de pré-
-candidatos a vereador no 
próximo sábado, na sede do 
partido. O presidente Pedro 
Nimer não quis antecipar 
nomes de novos filiados que 
irão participar do processo 
eleitoral. O vereador Jean 
Charles vai disputar a ree-
leição. Cláudia Giuli, eleita 
pelo PMB, já decidiu que 
irá se transferir para o MDB 
durante a janela, que será 
aberta pela Justiça Eleitoral, 
a partir de amanhã.

Projeto que pune condenado da Lei Maria da Penha é aprovado  

Vereadores aprovam a 
legalidade do projeto de lei 
de autoria do vereador Jean 
Dornelas (sem partido) que 
pune condenados pela Lei 
Maria da Penha que não 
poderão ser nomeados 
para ocupar cargos de 
comissão na administra-
ção direta ou indireta da 
Prefeitura. 

A proposta, segundo o 

vereador, tem como objeti-
vo coibir moral até mais do 
que legal no qual mostra 
que a administração está 
buscando punir pessoas 
que têm condenação por 
agressão. 

Uma emenda do verea-
dor Pedro Roberto (Patriota) 
estende a proibição para a 
contratação de terceiriza-
dos que prestem serviços 
ao poder público, caso os 
trabalhadores tenham sido 

condenados  pela Lei Maria 
da Penha.

Além deste projeto, ou-
tros quatro foram aprova-
dos em primeira discussão 
e cinco pelo mérito, além 
de um com pedido de vista. 

O único veto da noite 
também de autoria do vere-
ador Dornelas que obriga a 
prefeitura a realizar vistorias 
anuais em pontes e viadu-
tos da cidade foi derrubado 
pelos parlamentares.

Sérgio SAMPAIO Sérgio SAMPAIO

Vereadores aprovaram punição a agressores de mulheres
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Aproximadamente 500 
trabalhadores terceirizados 
da Prefeitura de Rio Preto, 
ligados à área de limpeza, 
podem cruzar os braços a 
partir desta quinta-feira, 
dia 5, por tempo indeter-
minado.

Segundo Sérgio Para-
nhos, presidente do SETH 
(Sindicato dos Empregados 
em Turismo e Hospitalida-
de), a motivação para a 
paralisação se dá por conta 
de atrasos constantes de 
pagamento da cesta básica 
e do tíquete alimentação e o 
não pagamento da insalubri-
dade para os trabalhadores 
que fazem a limpeza de 
banheiros nos prédios públi-
cos. “Os trabalhadores não 
suportam mais os atrasos 
constantes por parte das 
três empresas”, salientou 
Paranhos.

Os trabalhadores são 
ligados às empresas Alt 
Tec – Serviços Técnicos em 
Geral, Alternativa Serviços e 
Terceirização e Geral e Stra-
tegia Segurity – Consultoria 
e Serviços.

E o jurídico do sindicato 
também já está ingressando 
com ações trabalhistas para 
preservar os direitos dos 
funcionários das três empre-
sas, pois além dos atrasos 
e o não pagamento a PPR 
(Programa de Participação 
nos Resultados) também 
estariam em atraso. 

O sindicato notificou as 
secretarias de Administra-
ção e Educação e o Ga-
binete do prefeito. Quase 
90% dos funcionários atuam 
nas escolas municipais e 
parceiras. 

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) afirmou que tomou 

Terceirizados podem cruzar os 
braços nesta quinta-feira

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto recebeu nesta se-
gunda e terça-feira, dias 2 e 3,  a 
visita técnica do Programa Prefeito 
Amigo da Criança, promovido pela 
fundação Abrinq. A visita é a etapa 
final de avaliação de municípios que 
participam do Prêmio Prefeito Amigo 
da Criança. A cidade participa da 
categoria principal do prêmio e tam-
bém da divisão de Boas Práticas, na 
categoria Primeira Infância.

Os técnicos da Fundação Abrinq 
Carlos Carlos Delcídio e Ana Beatriz 
Passos conheceram de perto as 
políticas públicas do município para 
a criança e o adolescente. “Em um 
primeiro momento, a avaliação para 
concessão desse reconhecimento 
consiste na análise de alguns indi-
cadores sociais e na resposta de 
questionários que tentam cobrir lacu-
nas deixadas por esses indicadores”, 
explica Carlos. “Depois, fazemos 
a visita técnica para qualificar as 
informações coletadas nas fases an-
teriores”, complementa Ana Beatriz. 

Rio Preto recebe 
visita técnica do 'Prefeito 

Amigo da Criança'

Imposto vale sorrisos para HCM e HB

Solidariedade é a primeira 
palavra que vem à cabeça de 
muitas que pessoas que acom-
panham de perto o tratamento 
de algum familiar ou amigo 
que está em um leito de hos-
pital. Há quem afirme que por 
não ter condições financeiras 
satisfatórias não vê uma saída 
para colaborar com a entidade 
de saúde. Porém, há uma boa 
notícia, é possível destinar parte 
do seu Imposto de Renda (IR) 
para as instituições, o Hospital 
de Base de Rio Preto é uma das 
que recebe as doações.

De olho nesse potencial de 
arrecadação, a Funfarme enca-
beça a campanha ‘Seu Imposto 
Vale um Sorriso’, baseada no 
portal on-line que possibilita e 
facilita o processo de doação 
para os projetos do Hospital de 
Base (HB) e Hospital da Criança 

e Maternidade (HCM).
A colaboração é essencial 

para garantir que o hospital 
ofereça um atendimento de 
qualidade à população.

“Essa destinação do Imposto 
de Renda foi importante pra gen-
te, porque é um dinheiro que a 
pessoa está destinando ela não 
está doando, então um dinheiro 
que iria para Brasília fica aqui 
na região”, conta Amália Tieco, 
diretora administrativa do HB.

Em 2019, foram destinados 
à Funfarme R$ 6,5 milhões, 
por meio do IR, a diretora ad-
ministrativa ponderou que “a 
gente começou o transplante de 
medula infantil, que Rio Preto e 
região não tinham, então come-
çamos com essa verba, a gente 
espera que as pessoas que 
destinaram destinem de novo, 
outras empresas e pessoas físi-
cas também porque elas estão 
vendo onde a verba delas vem 

Mariane DIAS

Funcionários terceirizados, que podem cruzar os braços amanhã, prestam serviços de limpeza nos prédios públicos da Prefeitura

Paciente em reabilitação 
no Hospital da Criança
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Doença, que é mais letal em idosos, 
provoca corrida às farmácias

As doenças virais acometem 
mais as pessoas idosas ou com uma 
doença já associada, por estar com 
o trato respiratório mais sensível. Se 
acontecer do mesmo vírus infectar 
uma pessoa saudável de 30 anos, 
provavelmente não resultará em 
morte. É o que ocorre com o vírus 
da gripe. Pessoas idosas e crianças 
costumam ser as vítimas fatais.

O clínico geral Sthefano Atique 
Gabriel afirma que os idosos são mais 
vulneráveis ao coronavírus e têm mais 
chance de desenvolver o quadro grave 
da doença. “Porque a partir dos 60 
anos, o sistema imunológico sofre 
uma deterioração por causa do enve-
lhecimento, um fenômeno chamado 
imunossenescência”, explica. 

“Com isso, nosso organismo 
perde a capacidade de responder da 
melhor forma possível a uma infec-
ção. Isso significa que ele pode reagir 
não apenas de forma insuficiente e 
não conseguir combater a doença 
provocada pelo vírus como também 
ter uma resposta exagerada, o que 
prejudica o organismo”, acrescenta.

Os sinais e sintomas do coronaví-
rus são principalmente respiratórios, 
semelhantes a um resfriado, como 
febre, tosse e falta de ar. Em idosos e 
crianças os sintomas podem ser mais 
exuberantes como a febre, tosse e a 
dificuldade para respirar.

“Como em qualquer outra situa-
ção, pessoas acima de 60 anos com 
algum problema de saúde podem se 
agravar ao pegar qualquer outro vírus. 
Assim como pegar o coronavírus e ter 
gripe ao mesmo tempo pode gerar 
uma infecção cruzada, causando 
um efeito que potencializa as duas 
doenças e criar um duplo desafio 
para o sistema imunológico”, salienta 
o médico.

Para se proteger, alguns cuidados 
são necessários para reduzir o risco 
geral de contrair ou transmitir infec-
ções respiratórias agudas, incluindo 
o coronavírus. Assim como lavar as 
mãos frequentemente com água e sa-

bonete por pelo menos 20 segundos.
Se não houver água e sabonete, 

usar um desinfetante para as mãos à 
base de álcool. Evitar colocar as mãos 
nos olhos, nariz e boca, evitar contato 
próximo com pessoas doentes.

Permanecer em casa quando es-
tiver doente, cobrir a boca e o  nariz 
ao tossir ou espirrar com um lenço de 
papel e logo após jogar no lixo. Procu-
rar sempre limpar e desinfetar objetos 
e superfícies tocados com frequência.

ALTA DEMANDA
A farmacêutica da Rede Multidro-

gas, Jéssica Helena Racanelli, disse 
que as vendas aumentaram. “Não 
estamos conseguindo repor, porque 
em algumas distribuidoras, também 
não tem disponíveis, mas vão vir de 
outras distribuidoras, do Paraná, por 
exemplo’’, revela.

“A Vitamina C está sendo procura-
da por diversos moradores da cidade. 
Porém, essa recomendação já foi 
refutadas pelo Ministério da Saúde 
que afirmou que, até o momento, não 
há nenhum medicamento específico 
ou vacina que possa prevenir a infec-
ção pelo novo coronavírus’’, conta o 
clínico geral.

A farmacêutica finaliza que a 

procura por máscaras e álcool em gel 
está surreal. “O álcool em gel peque-
no que é o mais procurado acabou, 
temos apenas a embalagem maior. E 
já teve pessoas que vieram comprar 
uma caixa de máscaras. E hoje, temos 
apenas 20 máscaras pra venda indi-
vidual, se acabar essas, vou precisar 
repor’’, conclui.

“A disseminação do coronavírus 
ocorre de pessoa para pessoa, ou 
seja, a contaminação pode ocorrer 
por gotículas respiratórias ou pelo 
contato. Qualquer pessoa que tenha 
contato próximo (cerca de 1 metro) 
com alguém com sintomas respira-
tórios está em risco de ser exposta à 
infecção. Além disso, a transmissão 
dos coronavírus costuma ocorrer pelo 
ar ou por contato pessoal com secre-
ções contaminadas, como:  gotículas 
de saliva; espirro; tosse; catarro; 
contato pessoal próximo, como to-
que ou aperto de mão; contato com 
objetos ou superfícies contaminadas, 
seguido de contato com a boca, nariz 
ou olhos’’, explica o médico.

“Como o coronavírus apresenta 
uma transmissão menos intensa que 
o vírus da gripe, é importante o uso 
de máscaras e a higiene das mãos 
com álcool em gel’’, finaliza Stephano.

Verônica MAESTRELLA

Universidade faz campanha para aumentar 
número de doadores de medula óssea

A chance de se encontrar um 
doador de medula óssea compa-
tível é de 1 para cada 100 mil 
pessoas, no Brasil,  diante deste 
desafio, a Unip (Universidade Pau-
lista) deu início à campanha em 
que pede às pessoas, sobretudo 
seus alunos, para se cadastrarem 
como doadores de medula.

O cadastramento segue até 
amanhã (5), das 8h às 11h30 e 
das 18h às 21h30, no pátio cen-
tral do campus da Unip, localizada 
na avenida Juscelino Kubitschek, 
na zona sul de Rio Preto. 

No momento do cadastramen-
to, profissionais do Hemocentro 
de Rio Preto colhem uma amostra 
de sangue.

Sobre a participação da uni-
versidade a supervisora de en-

fermagem do Hemocentro de Rio 
Preto, Mariana Coltro, ponderou 
sobre a importância de estreitar 
parcerias pela causa. 

“Quando empresas, entidades 
e afins nos dão abertura para 
desenvolver esse trabalho de 
conscientização conseguimos 
atingir um grande número de 
pessoas, o que facilita muito o 
processo. É isso que buscamos 
hoje. Aumentar as parcerias como 
as que já temos com algumas uni-
versidades, entidades religiosas, 
prefeituras, empresas privadas”. 

A supervisora ponderou ain-
da que “ações como essas são 
de extrema importância, pois 
conscientizam a população so-
bre a doação de medula óssea, 
esclarecem dúvidas, desmitificam 
alguns pontos e dessa forma con-
seguimos aumentar o número de 

Mariane DIAS

Sthefano: antes de viajar é preciso se informar para prevenir
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O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) assinou, nesta terça-
-feira (3), ordem de serviço 
para o início das obras de 
recape, nos bairros Caic e 
Cristo.   

O recape é encabeçado 
pela Secretaria de Obras, 
com emenda parlamentar 
do deputado estadual Mar-
cos Damásio, indicado pelo 
vereador Fábio Marcondes. 

Serão recapeadas ruas e 
avenidas com grande fluxo 
de veículos e pedestres. Ao 
todo, serão oito ruas reca-
peadas. 

“O recape dessas ruas foi 
uma reivindicação daquela 
comunidade e nós estare-
mos atendendo nos próximos 
dias. É mais um aspecto para 

Obras de recape iniciam na próxima 
semana nos bairros Caic e Cristo Rei
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CORONAVÍRUS ATÉ AMANHÃ

acrescer”. 
A destinação do Imposto de 

Renda para o Hospital de Base 
deve ser feita no Fundo Munici-
pal da cidade de Bady Bassitt.

Projetos da campanha 
CCI - Centro de Convivên-

cia do Idoso
O Centro de Convivência do 

Idoso (CCI) de Bady Bassitt é 
um bom exemplo de quanto o 
setor social funciona na cidade. 
Ao longo do ano, várias ativida-
des são realizadas no espaço, 
tudo desenvolvido sempre com 
muito carinho e respeito a quem 
ajudou a construir a história 
do município. O centro conta, 
hoje, com a participação de 
200 idosos, que se dividem nas 
turmas de canto e coral, dança, 
teatro, artes plásticas, artesa-
nato, hidroginástica, ginástica 
adaptada, hidroterapia, zumba, 
entre outras disciplinas.

melhorar e valorizar a qua-
lidade de vida dos morado-
res daquela região”, disse o 
prefeito Edinho Araújo. 

O investimento to-
tal será no valor de R$ 

316.999,54. A empresa 
vencedora da licitação é 
a Noromix Concreto S.A. 
A previsão é de que a 
obra seja concluída em 
30 dias.

Mariane DIAS

pessoas cadastradas como doa-
dor. Esclarecemos que trata-se de 
um cadastro e que, somente, se 
houver compatibilidade com um 
paciente que aguarda transplante 
é que esse doador será encami-
nhado para a doação, isso poderá 
levar anos ou nunca acontecer”.

Segundo o Redome (Registro 
Nacional de Doadores Voluntários 
de Medula Óssea), atualmente 
3.700 milhões de doadores 
cadastrados. A chance de se 
identificar um doador compatível, 
no Brasil, na fase preliminar da 
busca é de até 88%, e ao final 
do processo, 64% dos pacientes 
têm um doador compatível con-
firmado. 

“Por isso que reforçamos com 
a população a importância de 
manter os dados atualizados junto 
ao Redome”, conclui Mariana. 

conhecimento do assunto e 
que a situação está sendo 
trabalhada junto as secre-
tarias de Administração e 
Educação e a Procuradoria 
do Município para verificar 
as questões trabalhistas e 
judiciais.

Em nota, a Secretaria 
de Educação informou que 
recebeu as notificações do 
SETH e notificou a empresa 
Alt Tec para que a mesma 
mantenha  em funcionamen-
to dos postos de trabalho 
contratados. E afirmou que 
sobre os vales alimentação 
e refeição deste mês a Pasta 
notificou a empresa para que 
faça o cumprimento integral 
do contrato.

A reportagem tentou con-
tato com as empresas, mas 
até fechamento desta edi-
ção não houve retorno às 
ligações. 



A-5Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
04 de março de 2020POLÍCIA 

Onze adultos e sete fi-
lhotes da raça spitz alemão, 
vítimas de maus-tratos, foram 
resgatados, na manhã desta 
terça-feira, por funcionários 
do Bem-Estar Animal de Rio 
Preto no canil clandestino de 
um condomínio.

Os animais estavam em 
gaiolas, sem controle de pre-
nhez e sem carteira de vaci-
nação e foram levados para 
o Centro de Controle de Zoo-
noses (CCZ). Filhotes de spitz 
alemão chegam a ser vendidos 
a R$ 5 mil cada. 

Segundo a Diretoria do 
Bem-Estar Animal (Dibea), o 
resgate foi feito com o apoio 
da Guarda Civil Municipal e da 
Polícia Ambiental.

“No geral, os animais estão 
bem. O problema foram as 
condições às quais estavam 
expostos”, afirmou a diretora 

Dibea resgata 18 cães 
de raça por maus-tratos 

em canil clandestino
Daniele JAMMAL
redacao@dhoje.com.br

Casal morde dona de casa para 
roubar celular na saída de igreja

Uma dona de casa, de 55 
anos, moradora no Parque 
Industrial, em Rio Preto, 
teve um braço mordido, 
foi agarrada e agredida 
no rosto por um casal de 
assaltantes, na noite desta 
segunda-feira.
A vítima saía de uma igreja, 
na rua Pedro Amaral, 
esquina com a Raul de 
Carvalho, quando foi 
abordada pelos criminosos, 
que perguntaram as horas.
Em seguida, eles a 
atacaram. Ela caiu no chão 
e machucou os joelhos. Os 
bandidos, sendo o homem 

de cor negra e a mulher 
parda, fugiram levando seu 
Moto G7.
Na Central de Flagrantes, 
onde a ocorrência foi 
registrada, a vítima 
apresentou uma faca 

manchada com sangue que 
teria sido deixada cair por 
um dos marginais.
Roubo segue sendo 
investigado pela Polícia 
Civil. Até o momento, não 
há pistas.

UBSF da Vila Mayor é furtada e 
outras duas unidades invadidas 

A Unidade Básica de Saúde 
da Família (UBSF) Vila Mayor, 
em Rio Preto, foi invadida 
durante a madrugada desta 
terça-feira, 3. Durante a ação 
criminosa, o telefone corporati-
vo e um dos relógios de energia 
foram furtados.

Segundo informações da 
Guarda Civil Municipal (GCM), 
a janela do local foi arrombada 
com um pé de cabra e durante 
a ação criminosa o rádio de 
uma funcionária foi furtado.

De acordo com a nota da 
Secretaria de Saúde, pelas fo-
tos, foi constatado que o furto 
ocorreu pela janela do banheiro, 
após retirarem as grades. 

Ainda de acordo com a Pas-
ta, a temperatura das vacinas 
se manteve adequada e não foi 
afetada. Os relógios de energia 
furtados estavam desativados e 
o atendimento seguiu normal, 
ontem, na UBSF. 

Durante o fim de semana 
outras duas ocorrências de 
furto em unidades de saúde 
foram registradas. Uma delas 

Luciano RAMOS

 Cachorros estavam sendo mantidos em gaiolas

O músico homenageou a filha nas redes sociais 

Um autônomo, de 29 anos, 
morador no Jardim América, 
perdeu R$ 6,5 mil ao negociar 
com um golpista, como inter-
mediário, uma Yamaha fazer 
YB250, ano 2015.

Ele viu um anúncio clonado 
no site OLX e ao conversar com o 
suposto vendedor foi enganado. 
O marginal passou o endereço 
do verdadeiro dono do veículo e 
orientou o comprador a não co-
mentar sobre a negociação com 
o outro homem, a quem apre-
sentou como seu funcionário. 

Para a outra vítima, um pin-
tor de automóveis, de 51 anos, 
residente no Jardim Nazareth, o 
bandido disse que mandaria seu 
empregado, com quem teria um 
acerto de contas para fazer, ver 
a motocicleta.

O pintor, conforme o boletim 
de ocorrência, não chegou a 
entregar a moto, pois desconfiou 
ao não ter o depósito compen-
sado em sua conta.

O estelionato foi registrado 
nesta segunda-feira, na Central 
de Flagrantes de Rio Preto, e 
segue sendo investigado sem 
pistas, até o momento.

Venda de moto 
negociada por 

golpista dá prejuízo 
de R$ 6,5 mil

EDNER ACCORSI – Falecido no dia 
03/03/2020 aos 91 anos de idade. Era 
divorciado de Carmen Soler Soler, deixando 
os fi lhos: Clicia, Caio e Cláudio (falecido). 
Sepultamento ocorreu no dia 03/03/2020 às 
17h, saindo do velório Ercília para o cemitério 
da Ressurreição.

APPARECIDO LUIZARIO – Falecido no 
dia 03/03/2020 aos 89 anos de idade. Era 
casado com Maria José de Pace Luizario, 
deixando os fi lhos: Denise, Marcelo e Daniela. 
Sepultamento ocorre no dia 03/03/2020 às 
22h, saindo do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o crematório Parque Jardim da Paz.

 
IRENE DOS SANTOS NARDIN – Falecida 

no dia 03/03/2020 aos 90 anos de idade. 
Era viúva de Antônio Nardin, deixando os 
filhos: Sebastiana, Rosalina e Sebastião. 
Sepultamento ocorre no dia 04/03/2020 às 
9h, saindo do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

Bebê passa mal 
em creche e mãe 
procura a polícia
Uma vendedora, de 30 anos, 

moradora em um condomínio 
fechado, procurou a Central 
de Flagrantes de Rio Preto, na 
noite desta segunda-feira, para 
registrar boletim de ocorrência 
depois que sua filha, de nove 
meses, passou mal em uma 
escola municipal do bairro Gon-
zaga de Campos.

Conforme relato da mãe à 
polícia, há uma semana o bebê 
foi diagnosticado com intole-
rância à lactose e comunicou 
à direção da escola que ela 
não poderia consumir nada que 
contivesse o ingrediente. 

Anteontem, uma professora 
do período da tarde teria telefo-
nado para a vendedora dizendo 
que a criança estava com diar-
reia e deveria comparecer com 
urgência na unidade escolar.

Após levar a menina para 
o pronto atendimento de um 
convênio médico, onde foi me-
dicada, a mãe retornou para sua 

residência, onde descobriu que 
a lata de leite em pó sem lacto-
se estava com a tampa trocada 
e com o nome de outro aluno.

No Plantão, a vendedora 
afirmou ainda que em outro dia 
viu no caderno de anotações da 
filha que um dos professores 
anexou uma receita médica que 
prescrevia alimentação para 
outra criança. Segundo ela, a 
ingestão dessa comida poderia 
trazer complicações à saúde de 
sua filha.

OUTRO LADO
Em nota enviada ao DHOJE, 

a Secretaria de Educação infor-
ma que a escola já analisou e 
apurou que não houve troca do 
leite oferecido às crianças.

“A direção da escola já en-
trou em contato com a família 
para esclarecimentos. As unida-
des da rede municipal seguem 
protocolos rígidos de segurança 
na alimentação, para dar plena 
atenção aos casos especiais”, 
finaliza o comunicado.

Daniele JAMMAL

Motorista perde R$ 55 mil ao 
comprar caminhão de golpista

O motorista J.M.B., 44, 
residente em Campo Grande 
(MS), viajou do seu estado 
até Rio Preto para ver um 
caminhão Cargo 2422, 
anunciado no site OLX, e 
acabou sendo vítima de 
estelionato.

Ao chegar na cidade se 
encontrou com o verdadeiro 
proprietário do veículo, um 
aposentado de 69 anos, 
e fez duas transferências, 
de R$ 35 mil e R$ 20 mil, 
para contas de terceiros 
indicadas pelo golpista, que 
clonou o anúncio original.

Como o dinheiro não 

apareceu em sua conta 
corrente, o idoso não fez a 
transferência do caminhão 
para a vítima, que procurou a 
Central de Flagrantes rio-pre-
tense para registrar a queixa.

Até o fechamento desta 

Daniele JAMMAL Divulgação

NA BOA VISTAINTOLERÂNCIA À LACTOSE

ANÚNCIO CLONADO

A pequena Analu Pado-
vez Sales, de 1 ano, morreu 
nesta segunda-feira, 2, 
após ficar nove dias inter-
nada na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital 
Padre Albino, em Catandu-
va. A menina é filha de Clau-
dio Salles, ex-sanfoneiro da 
dupla Netto e Henrique. 

Segundo informações 
apuradas, Analu deu en-
trada no hospital no dia 23 
de abril após ter problemas 
respiratórios. Ela foi enca-
minhada da Santa Casa de 
Fernandópolis.

Nas redes sociais, Clau-
dio Salles agradeceu o tem-
po que passou com a filha.

A menina foi sepultada 
na manhã desta terça-fei-
ra, 3, às 9h, no cemitério 
municipal de Fernandópolis.

Filha de ex-sanfoneiro da 
dupla Netto e Henrique é 

sepultada em Fernandópolis 
Luciano RAMOS
redacao@dhoje.com.br
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do Bem-Estar Animal, Karol 
Prado.

No CCZ, os animais serão 
avaliados pelos veterinários da 

Dibea. Até o fechamento desta 
matéria, não havia local defi-
nido para os cachorros serem 
encaminhados para adoção.

Divulgação

Daniele JAMMAL

Divulgação

Daniele JAMMAL

matéria, não havia pistas so-
bre a identidade ou paradeiro 
do marginal. Golpes envol-
vendo a OLX são praticados 
por quadrilhas especializadas 
em todo o país, o que dificul-
ta o trabalho policial.

FURTO

aconteceu na UBSF Cidadania, 
onde foi furtada uma televisão 
de 32 polegadas.

Já na UBSF Renascer, acon-
teceu uma tentativa de arrom-
bamento da porta da sala dos 
agentes de saúde que fica no 
fundo da unidade.

De acordo com o porta-voz 
da Guarda Civil Municipal, Roger 
Assis, os criminosos arromba-
ram uma das janelas da UBSF 
para entrar no local. 

“Eles entraram por uma 
das janelas usando um pé de 
cabra”, informou.Relógio de luz foi furtado da UBSF Vila Mayor na madrugada desta terça-feira

Cláudio LAHOS

Cláudio LAHOS
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Comidinhas feitas de barro, no fundo do quintal, 
ganharam decorações especiais e com muita 
criatividade competem em concurso inédito na 
região

Saúde de Ubarana abre concurso 
que visa o combate à dengue e o 

resgate à brincadeira de terra
Não é preciso muito para 

começar uma brincadeira, na 
simplicidade do universo das 
crianças, para isso bastam 
poucas coisas para se tornar, 
por exemplo, uma mini chef 
de cozinha com ingredientes 
bem tradicionais, nas culinárias 
infantis, as comidinhas de terra 
que também, por ora, são feitas 
em um fogão de barro. 

A riqueza da infância e o 
contato com a natureza preci-
sam de atenção para que os 
brinquedos não virem da den-
gue. Brincar é necessário, mas 
recolher os brinquedos e não 
deixá-los espalhados pelo quin-
tal é preciso, pensando em res-
gatar a verdadeira brincadeira 
e aliar o combate ao mosquito 
Aedes aegypti, equipes da co-
ordenadoria do Meio Ambiente 
e a Secretaria de Saúde de 
Ubarana promovem o concurso 
‘Cozinhando no quintal’.  

“É o primeiro concurso que 
estamos fazendo, como esta-
mos em uma época de chuva o 
cuidado é redobrado para evitar 
focos de criadouros de dengue. 
Nós já fazemos o trabalho de 
orientação na escola, entrega 
cartilha, mas a gente acaba 

esquecendo do brinquedo que, 
às vezes, fica jogado durante 
uma semana ou duas semanas. 
Então mudamos o foco fazendo 
esse concurso de comidinha 
e cozinhando no quintal para 
despertar na criança a respon-
sabilidade de brincar e depois 
ter que recolher esse brinquedo 
para não virar um criadouro de 
larvas”, explica a  bióloga  da 
Vigilância Sanitária de Ubarana, 
Sheila  Silva.  

Ela ponderou ainda que, 
“além de todo o cuidado com 
os focos de dengue a gente 
trabalha com os cuidados com 
o quintal, da água e também da 
questão pedagógica de resgatar 
a brincadeira”.  

As irmãs Helôise, de sete, e 
Júlia, de quatro anos, estão par-
ticipando do concurso. As meni-
nas levaram a sério a brincadeira 
e fizeram verdadeiras obras de 
arte no quintal de casa. “Pra nós 
foi algo diferente porque aqui 
como tenho medo de deixá-las 
brincando sozinhas no quintal 
eu acompanhei tudo o que pe-
gavam. Me perguntava se tinha 
espinho, se era venenoso, eu 
percebi que nós quando éramos 
menores tínhamos poucos brin-
quedos e muita criatividade. Já 
eles são o contrário. Têm muitos 

brinquedos e não sabem criar 
quase nada com os próprios 
brinquedos”, diz a mãe, Rafaela 
Malavasi da Silva. 

Rafaela ponderou ainda que 
“essa semana a Sheila passou 
falando sobre o projeto, que eles 
poderiam cozinhar usando o que 
encontrassem no quintal e que 
depois de brincar, era pra que 
elas guardassem os brinquedos 
certinho pra não virar criadouro 
de dengue”. 

Segundo Sheila Silva, co-
midinha feita pela criança deve 
ser fotografada e enviada para 
as equipes. “As fotos devem ser 
enviadas até o dia 6 de março. 
Os prêmios serão mais brinque-
dos e bolos de verdade. Ao todo, 
serão cinco prêmios para a foto 
mais curtida na página  Ambien-
te Ubarana”, finaliza. 

Mariane DIAS
redacao@dhoje.com.br

Helôise, de sete anos, criou um 
mundo gastronômico mágico, 
onde é uma grande chef e suas 
iguarias fazem grande sucesso

A Paróquia São José, loca-
lizada na zona sul do município 
de Olímpia, realizará, de 5 
a 8 de março, a Quermesse 
Beneficente em louvor ao seu 
padroeiro.

‘Olímpia se encontra aqui’ é 
o slogan do evento que aconte-
ce na Praça da Igreja Matriz de 
São José, tendo como um dos 
objetivos favorecer o cultivo da 
cultura do encontro, resgatando 
e promovendo valores como 
fraternidade e paz.

Congregando olimpienses 
e visitantes, a festa destaca 
elementos próprios da cidade, 
resgatando o passado, cele-
brando o presente e inspirando 
o futuro. Em 2020, a quermesse 
presta tributo aos imigrantes, 
povos que deixaram suas terras 
e colaboraram na construção 
da cidade e formação do povo 
olimpiense: italianos, portu-
gueses, libaneses, espanhois e 
japoneses.  

A festa terá início amanhã, 
a partir das 20h, com ‘Noite 
Cultural’. Na sexta-feira, a partir 
das 19h30, a noite será em-
belezada pelo show do cantor 
Mario Vieira. Sábado, dia 7, a 
partir das 19h, haverá sorteio 
de prêmios. No domingo, acon-
tece, pela primeira vez, a partir 
das 9h, o ‘Café com Viola’ com 
show da dupla Marcos Paulo 
e Zé Pereira. A partir das 10h 
tem início a quermesse com 
festival de prêmios, que sorteará 
poupanças que somam o valor 
de R$ 5 mil.

Paróquia São 
José promove 

quermesse 
beneficente

Da REDAÇÃO
Divulgação

Divulgação

Seguindo a semana de come-
morações dos 117 anos de Olím-
pia, na tarde desta terça-feira, dia 
3, foi realizada a inauguração da 
reforma e ampliação da academia 
de saúde do bairro Cohab IV.

Na ocasião estiveram pre-
sentes, vereadores, secretários, 
moradores do bairro, alunos 
da academia e funcionários da 
prefeitura. 

“Mais um ato comemorativo. 
Temos um olhar por toda a cidade. 
Atendendo todos os bairros e os 
segmentos. Temos uma admi-
nistração que busca atender as 
necessidades dos munícipes”, 
destacou o prefeito Fernando 
Cunha ao fazer o uso da palavra.

A reforma da academia de 
saúde tem como objetivo aumen-
tar o número de atendimentos e 
melhorar a estrutura oferecida aos 
pacientes.

No total, foram investidos R$ 
150 mil com recursos do Minis-
tério da Saúde. O espaço estava 
bastante deteriorado e com infil-
trações, recebeu melhorias es-
truturais, uma cobertura metálica 
externa e piso liso.  

Além disso, o pátio foi fechado 
por alambrados e recebeu ilu-

minação e reparos na estrutura 
interna. A reforma adequou o 
prédio favorecendo a ampliação 
física, principalmente ao ar livre, 
além de oferecer mais segurança 
e comodidade. Foram adquiridos 
também novos equipamentos 
para aulas, como bolas de pilates, 
meia bolas, alteres, trampolim, 
Jump e kit funcional com escada 
de agilidade e cones.

Academia da Saúde do mu-
nicípio que é um convênio com o 
governo federal, oferece aula de 
alongamentos, ioga, pilates, ca-
minhada nórdica, capoeira, Muay 
Thai e atividades físicas acompa-
nhadas por fisioterapeutas.

Nira Mendonça é uma das 
alunas da academia, ela faz au-
las duas vezes por semana, no 
período da manhã. “Esse novo 
espaço para mim foi muito bom. 
Tenho fibromialgia e ajudou mui-
to, pois já não sinto tantas dores 
mais, porque meu corpo tem que 
estar em constante movimento”, 
frisa Nira.

Junto com a entrega da re-
forma da academia foi entregue 
também a nova iluminação da 
Praça João José dos Santos. No 
local foram instalados novos pos-
tes metálicos e novas luminárias 
de LED e ornamentais.

Isabela MARTINS 

Academia da Saúde e 
nova iluminação de praça 
são entregues em Olímpia

ANIVERSÁRIO DE 117 ANOS

Ao som do acordeon e ao 
ritmo da dança flamenca, o 
Sesi Rio Preto é palco para 
uma homenagem ao grande 
Toninho Ferragutti. As apresen-
tações acontecem nos dias 6 e 
7, 13 e 14, sexta e sábado às 
20h. A entrada é gratuita com 
ingressos reservados pelo Meu 
SESI, https://www.sesisp.org.br/
meu-sesi.

No ano de 2006, o Grupo Lu-
ceros aceitou o desafio de mis-
turar dança flamenca e a música 

nacional. O homenageado esco-
lhido foi o grande acordeonista, 
compositor e arranjador Toninho 
Ferragutti e a obra escolhida, Na 
Sombra da Asa Branca. 

A brasilidade e pluralidade 
de talentos resultou no projeto 
Luceros Dança Toninho Ferragut-
ti, quiçá uma demonstração da 
profundidade da dança flamenca 
e leveza dos ritmos brasileiros. 
Toninho dedica sua carreira e 
discografia a se reinventar por 
trás do acordeon. 

Toninho Ferragutti é 
celebrado no Sesi Rio Preto

Grupo aceitou o desafio de misturar dança flamenca e música nacional

Academia, no bairo Cohab IV, passou por reforma e ampliação

Divulgação

Divulgação
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Balanço encerrado em: 31/12/2019

Código Classificação Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

2018

31/12/2018

2019

31/12/2019

1 1 ATIVO 32.552,49D 337.604,25D

2 1.1 CIRCULANTE 0,00 305.051,76D

3 1.1.01 DISPONIVEL 0,00 43.387,06D

4 1.1.01.01 CAIXA 0,00 5,75D

5 1.1.01.01.0001 CAIXA 0,00 5,75D

22 1.1.01.07 APLICAÇÃO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C/ RESTRIÇOES 0,00 43.381,31D

23 1.1.01.07.0001 APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL 2909-8 - TC 30/2018 0,00 20.357,27D

24 1.1.01.07.0002 APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL 2910-1 TC 31/2018 0,00 15.212,70D

10073 1.1.01.07.0003 APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL 2911-0 TC 32/2018 0,00 7.811,34D

25 1.1.02 CREDITOS 0,00 261.664,70D

33 1.1.02.07 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 0,00 225.231,28D

35 1.1.02.07.0002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 225.231,28D

42 1.1.02.11 CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS 0,00 2.539,57D

43 1.1.02.11.0001 IRRF S/ FERIAS A COMPENSAR 0,00 2.539,57D

51 1.1.02.14 OUTROS CREDITOS 0,00 33.893,85D

52 1.1.02.14.0001 PROV. FERIAS E ENCARGOS 0,00 33.893,85D

62 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 32.552,49D 32.552,49D

63 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 32.552,49D 32.552,49D

67 1.2.01.03 OUTROS CREDITOS 32.552,49D 32.552,49D

10081 1.2.01.03.0001 DEP. JUDICIAIS/CRÉD.  CONTECIOSO 32.552,49D 32.552,49D

72 1.2.03 IMOBILIZADO 44.078,76D 44.078,76D

79 1.2.03.02 BENS EM OPERAÇÃO 44.078,76D 44.078,76D

84 1.2.03.02.0005 INSTALAÇÕES 3.226,44D 3.226,44D

86 1.2.03.02.0007 VEICULOS 8.533,00D 8.533,00D

948 1.2.03.02.0009 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 12.752,29D 12.752,29D

949 1.2.03.02.0010 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 19.567,03D 19.567,03D

93 1.2.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 44.078,76C 44.078,76C

98 1.2.04.01.0005 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES 3.226,44C 3.226,44C

100 1.2.04.01.0007 (-) DEPREC. VEICULOS 8.533,00C 8.533,00C

950 1.2.04.01.0008 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 12.752,29C 12.752,29C

951 1.2.04.01.0009 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS 19.567,03C 19.567,03C

112 2 PASSIVO 32.552,49C 337.604,25C

113 2.1 CIRCULANTE 50,00C 308.187,21C

114 2.1.01 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 50,00C 2.368,95C

121 2.1.01.06 FORNECEDORES 50,00C 0,00

10078 2.1.01.06.0008 PACTUS SEGURANAÇA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA 50,00C 0,00

128 2.1.01.08 OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS 0,00 220,05C

10082 2.1.01.08.0008 SERVIÇOS TERCEIROS A PAGAR 0,00 220,05C

133 2.1.01.09 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 0,00 2.148,90C

136 2.1.01.09.0003 CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIA A RECOLHER 0,00 985,55C

932 2.1.01.09.0005 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER 0,00 1.163,35C

143 2.1.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR 0,00 263.394,44C

145 2.1.02.02 PROVISÕES TRABALHISTAS 0,00 263.394,44C

146 2.1.02.02.0001 PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR 0,00 234.846,80C

149 2.1.02.02.0004 FGTS S/FERIAS A PAGAR 0,00 28.547,64C

952 2.1.06 RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER 0,00 42.423,82C

953 2.1.06.01 RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER 0,00 42.423,82C

954 2.1.06.01.0001 DEVOLUÇAO PM SJRP/SME TC 30/2018 REC MUN 0,00 20.074,35C

10038 2.1.06.01.0002 DEVOLUÇAO PM SJRP/SME TC 31/2018 REC MUN 0,00 14.714,86C

10076 2.1.06.01.0003 DEVOLUÇAO PM SJRP/SME TC 32/2018 REC MUN 0,00 7.634,61C

169 2.3 PATRIMONIO SOCIAL 32.502,49C 29.417,04C

174 2.3.06 RESULTADOS SOCIAIS 32.502,49C 29.417,04C

175 2.3.06.01 SUPERAVITS ACUMULADOS 32.502,49C 29.417,04C

176 2.3.06.01.0001 SUPERAVITS 32.502,49C 29.417,04C
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OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

ALEX RICARDO GONÇALVES e JOANA ANGÉLICA CARDOSO CARVALHO. Ele, 
brasileiro, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido ao primeiro (01) de junho de um mil 
novecentos e oitenta e sete (1987), com trinta  e dois (32) anos de idade, agente de registro, solteiro, filho de 
CARLOS RAMOS GONÇALVES e de dona ISABEL CORREA GONÇALVES. Ela, brasileira, natural de 
Cícero Dantas, Estado da Bahia, nascida aos  dez (10) de maio de um mil novecentos e oitenta e cinco (1985), 
com trinta  e quatro (34) anos de idade, analista contábil, solteira, filha de CÍCERO DA SILVA CARVALHO e 
de dona MARIA TEREZINHA CARDOSO CARVALHO.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e nove (29) de fevereiro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRE-

TO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

GILMAR ANTONIO BORGES e IEDA APARECIDA FÓLA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, pedreiro, divorciado, nascido em Conquis-
ta, MG, no dia 07 de fevereiro de 1975, residente e domiciliado a 
Emilia Joaquina de Jesus de Castro, Nº 469, Cidade Nova, São 
José do Rio Preto, SP, fi lho de RANDOLFO BORGES e de MA-
RIA IZABEL DE MELO BORGES. Ela, de nacionalidade brasileira, 
cuidadora, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
01 de maio de 1974, residente e domiciliada a Emilia Joaquina de 
Jesus de Castro, Nº 469, Cidade Nova, São José do Rio Preto, SP, 
fi lha de WILSON CARLOS FÓLA e de MARINA SICOTTI FÓLA.

_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, 03 de  Março de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRE-

TO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que apresentaram ao Ofi cial do Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Município e Comarca de Uberlândia, Estado 
de Minas Gerais os documentos exigidos no Código Civil Brasileiro 
para habilitação de casamento:

HEITOR SURIANO NASCIMENTO LIPORACCI e

KELEM CRISTINA PEREIRA MOTA

HEITOR SURIANO NASCIMENTO LIPORACCI, brasileiro, solteiro, 
profi ssão biólogo, RG 45.184.368-X SSP-SP, CPF 377.818.728-78, 
residente e domiciliado na Av. Murchid Homsi, 2520, bairro Parque 
Quinta das Paineiras, São Joé do Rio Preto – SP, natural de São 
José do Rio Preto – SP, nascido em onze (11) de julho de um mil 
novecentos e oitenta e nove (1989), com 30 anos de idade, fi lho de 
DIVINO MIGUEL LIPORACCI e dona ELISABETE SURIANO NAS-
CIMENTO LIPORACCI.

KELEM CRISTINA PEREIRA MOTA, brasileira, solteira, profi ssão bi-
óloga, RG MG 15.532.028 PC-MG, CPF 083.226.846-14, residente 
e domiciliada na Rua Luiz Roberto Alcântara, 1374, bairro Alto Umu-
arama, Uberlândia – MG, natural de Paragominas – PA, nascida em 
vinte e seis (26) de maio de um mil novecentos e noventa (1990), 
com 29 anos de idade, fi lha de GERALDO JORCELINO MOTA e 
dona CLEUZA MARIA PEREIRA MOTA.
Assim, se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
 São José do Rio Preto, 03 de Março de 2020.
 David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRE-

TO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

WASHINGTON LUIS MENDES SANTOS NETO e JANAINA 
LISBOA MENDES. Ele, de nacionalidade brasileira, tecnico de 
informática, solteiro, nascido em Ribeirão Preto, SP, no dia 27 de 
abril de 1998, fi lho de MARIANO CAETANO DA SILVA e de ELINES 
SANTOS SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, estudante, sol-
teira, nascida em Morros, MA, no dia 27 de julho de 2000, fi lha de 
JOSE RIBAMAR MENDES e de MARIA FRANCINETE DO CARMO 
LISBOA. 

LUCAS ALCANTARA RIBEIRO e SALIANE DE JESUS CALIXTO 
PINTO. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nascido 
em Novo Horizonte, SP, no dia 22 de maio de 1983, fi lho de JOÃO 
DOMINGOS RBEIRO e de MARIA ELIZETE PIMENTA RIBEIRO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, publicitária, solteira, nascida em 
José Bonifácio, SP, no dia 27 de fevereiro de 1982, fi lha de ANTO-
NIO CALIXTO PINTO e de DIRCE MAZIERO PINTO.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 03 de Março de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:

1. ROBSON DA CUNHA FREITAS e JAQUELINE PEREIRA 
DA SILVA, sendo ELE fi lho de ANTONIO APARECIDO DE FREITAS 
e de ROSEMEIRE SIQUEIRA DA CUNHA FREITAS e ELA fi lha de 
DANIEL PIRES DA SILVA e de ISABEL CRISTINA PEREIRA DA 
SILVA;

2. JOAO ALEXANDRE WIEBELING e KARINA DE OLIVEI-
RA ZANUNI, sendo ELE fi lho de JOAO JOAQUIM WIEBELING e 
de TERESA JUSSARA MANVAILER WIEBELING e ELA fi lha de 
CLAUDIO ZANUNI e de MARINA GARCINO DE OLIVEIRA;

3. JOAO HENRIQUE FERREIRA DAS NEVES e RENYELLE 
DE PAULA SOUZA, sendo ELE fi lho de JOAO SIQUEIRA DAS NE-
VES e de ELIANE DE MOURA FERREIRA e ELA fi lha de EDSON 
APARECIDO DE SOUZA e de VERA MARCIA DE PAULA; brasi-
leiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 03/03/2020.

Com desfalques, Rio Preto 
enfrenta Marília

O Jacaré entra em campo 
nesta quarta-feira (4) de olho 
nas duas extremidades da ta-
bela de classificação da série 
A3 do Campeonato Paulista. 
Se por um lado a equipe rio-
-pretense está a apenas dois 
pontos do G-8, por outro o 
esmeraldino está somente 
um ponto acima da zona de 
rebaixamento. O duelo contra 
o Marília, fora de casa, a partir 
das 20h, definirá o rumo do Rio 
Preto na competição.

Para encarar o Azulão, o Ja-
caré terá diversos desfalques. 
Expulso no jogo contra o Bar-
retos por sair da área técnica, 
o treinador João Santos foi pu-
nido por um jogo pelo Tribunal 
de Justiça Desportiva (TJD) e 
não ficará no banco neste jogo. 
O auxiliar-técnico Ivan Canela 
assume o comando da equipe. 
Dentro de campo, o Rio Preto 

não poderá contar com o meia 
Hugo Rodrigues, último reforço 
do clube, que se machucou no 
jogo contra o São Bernardo. O 
volante Hugo também segue no 
departamento médico. 

Por outro lado, o zagueiro 
Glauco se recuperou de uma 
lesão e está à disposição para 
voltar ao time titular. Outra no-
vidade na equipe deverá ser o 
lateral-direito Arthur na vaga de 
Rafael Cursino. “Vou colocar em 
campo o que tenho de melhor 
pra escalar. Conversei bastante 
com o grupo na reapresentação 
sobre a importância do jogo e 
eles entenderam a dificuldade 
de jogar em Marília”, afirmou 
Canela.

O provável Rio Preto desta 
quarta-feira (4) deverá contar 
com Ramon; Arthur, Glauco 
(Bruno Miguel), Téssio e Asso-
lan; Iago Pereira, Fábio Pepe e 
Beto; Thiaguinho, Iago Martins 
e Gabriel Barcos.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Matheus Lima/ Cidade CLUBE

Peixe estreia com vitória na Argentina

Com duas substituições preci-
sas do técnico português Jesualdo 
Ferreira, o Santos bateu o Defensa 
y Justicia por dois a um nesta ter-
ça-feira (3) pela primeira rodada 
da Libertadores. Com isso, o Peixe 
abre vantagem no Grupo G e terá 
os dois próximos jogos como man-
dante. Olímpia do Paraguai, e Delfín 
do Equador completam a chave 
santista.

Estreante na principal competi-
ção da América do Sul, o Defensa 
parecia demonstrar nervosismo 
nos minutos iniciais. No entanto, 
o alvinegro tinha dificuldades para 
sair do campo de defesa e viu os 
argentinos crescerem na partida. A 
melhor chance foi aos 35 minutos, 
quando Cardozo chutou na trave e 
a bola bateu nas costas do goleiro 
Everson antes de ir pra linha de 
fundo. Quando o Santos ensaiava 
uma reação, os argentinos pularam 

na frente aos 45 minutos. Cardozo 
cobrou escanteio e Rodríguez subiu 
livre na área para fazer um a zero. 

O Peixe voltou disposto a buscar 
a virada na segunda etapa, princi-
palmente após a troca de Evandro 
por Jobson. Aos 27 minutos, Soteldo 
cruzou pra área e o volante apareceu 
para marcar de cabeça o seu primeiro 
gol com a camisa santista. O Defen-
sa voltou a buscar o ataque, mas 
não conseguia concluir os chutes. 
Com outra substituição de Jesualdo, 

desta vez trocando Yuri Alberto por 
Kaio Jorge, o Santos marcou o gol 
da vitória. Soteldo colocou o jovem 
centroavante na cara do gol e ele 
definiu a virada do alvinegro.

O Santos volta campo pela Liber-
tadores na próxima terça-feira (10), 
contra o Delfín na Vila Belmiro. Devi-
do a uma punição imposta ao clube 
em 2018 pela invasão de torcedores 
no Pacembu, o jogo será com portões 
fechados. Pelo Paulistão, o Peixe 
encara o Mirassol neste sábado (7).

Vinicius LIMA  

Divulgação
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ANÁLISE CROMÁTICA REVELA A AUTOESTIMA
Por Thaís MACHADO 

    Você já foi muito elogiado ou se sentiu mais confiante quando vestia algo de uma determi-
nada cor? Sabia que essa sensação de que existe uma cor certa para cada pessoa não se dá 
ao acaso? Na publicidade, por exemplo, as cores têm uma função visual determinante. Podem 
transmitir uma mensagem positiva ou negativa e fazer personagens parecerem mais novos, mais 
velhos, mais descansados... Por isso, o estudo desse fenômeno vem ganhando mais adeptos a 
cada dia. 
    As pesquisas sobre colorimetria começaram com artistas e mestres como o pintor suíço da 
escola Bauhaus Johannes Itten e o químico francês Michel Eugène Chevreul que publicou ‘A lei 
do contraste simultâneo das cores’, em 1839. Na década de 1940, a artista plástica e estilista 
americana Suzanne Caygill criou o Method of color analysis. Mais tarde, nos anos 80, ela lançou 
a obra definitiva ‘Color the essence of you’ e criou também a ‘The academy of color’, se estabe-
lecendo como pioneira. Nessa mesma época, surgia nos Estados Unidos o conceito de personal 
styling e a autora de ‘Color me beautiful’, Carole Jackson, criava uma gama enorme de produtos 
e serviços baseado em cartelas de cores nomeadas de acordo com as estações do ano: prima-
vera, verão, outono e inverno. Posteriormente, por meio do método sazonal expandido, essas 
divisões foram desdobradas em doze por outra americana, Mary Spillane.
     Hoje, quando falamos em combinar as cores de roupas e dos acessórios obtendo mais 
harmonia para o rosto, falamos também da análise da temperatura, intensidade e contraste da 
cores levando-se em conta pele, veias, sobrancelhas, cílios e olhos. 
     Segundo a bacharel em moda, Thailla Ramos, o  ideal é que esse diagnóstico seja feito por 
um consultor de imagem ou especialista em cor, com a bagagem intelectual e a experiência ne-
cessárias para conduzir o processo. “Também usamos um material próprio que torna o resultado 
mais eficiente”, conta.
     A especialista é formada em Consultoria de Imagem Pessoal pela Dresscode Intl (empresa 
líder no segmento) e em Coloração Pessoal pela Studio Immagine (pioneira no Brasil em consul-
toria de imagem com foco nas cores). Para ela, “a moda é o reflexo do comportamento de uma 
época. Vai além da futilidade, é uma soma de arte e comunicação, pois transmite mensagens 
fortes”, pontua.
     Na prática, o cliente passa por um teste sem maquiagem, de cabelos presos e luz natural. A 
variação de ‘sinais negativos’, manchas, rugas, olheiras e outros vão determinando quais cores 
devem ser descartadas.  
     Segundo Thailla, com a cartela apropriada a imagem fica harmônica e equilibrada; os olhos 
tendem a brilhar; a pele tende a parecer mais macia e saudável; os dentes também tendem a 
ficar mais brancos e o contorno do nosso rosto mais definido.
     Mas este é um dos passos da consultoria de imagem que ainda conta com os seguintes 
módulos: identificação de estilo, análise de proporção corporal, ‘detox’ de guarda-roupa e mon-
tagem de looks. O processo é realizado de acordo com as necessidades do cliente.
     Ainda por ser um trabalho novo existe a ideia de que é um trabalho que só artistas ou 
pessoas com muito dinheiro têm acesso, mas não é verdade. A avaliação pode ser realizada 
para qualquer pessoa que deseja ter mais segurança ao se vestir. “Esse trabalho é um investi-
mento em si mesmo. Treinar o olhar para o aperfeiçoamento do guarda-roupa ajuda, inclusive, 
a fazer compras mais acertadas”, pondera e completa: “os benefícios de uma consultoria de 
estilo abrangem segurança, composições mais diversificadas, uma imagem alinhada e coerente 
com quem você realmente é além de muito mais economia porque as compras por impulso se 
tornam quase nulas”.

Mais informações
Thailla Ramos – RevelaRe
Edifício Totalité - Av. Romeu Strazzi, 325
Telefone: (17) 98808-9746
instagram.com/thailla_

O estudo da coloração pessoal, etapa de uma consultoria de estilo, promove benefícios estéticos, autoconfiança e economia. Saiba mais sobre esse 
trabalho que é sucesso entre artistas e celebridades, mas pode ser realizado por qualquer homem ou mulher que queira melhorar a imagem pessoal 

Fotos: Tha AMBROGI

A análise cromática é uma ferramenta 
poderosa de autoconhecimento. Com a 

consciência das melhores cores, fica mais 
fácil e rápido fazer escolhas

Por meio dessa etapa da consultoria de 
estilo, traços e olhos são destacados, a pele 
mais homogênea e vistosa e até os dentes 

parecem mais claros

A análise ajuda a eleger com precisão e sucesso as cores para roupas, acessórios e produtos de 
beleza como maquiagem, tintura de cabelo e esmaltes

A consultoria de imagem ajuda o cliente a traduzir sua essência através das roupas e acessó-
rios. Isso potencializa a autoconfiança e a autoestima

A proposta da RevelaRe é deixar a moda simples e divertida respeitando a personalidade e o 
estilo de vida do cliente

A RevelaRe nasceu da vontade da consultora de moda e imagem pessoal Thailla Ramos em 
transformar homens e mulheres através da renovação da autoestima
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

Contrato: PRE/0166/18 – PREGÃO ELETRONICO 447/2018
Contratada: PRIME SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Ficam o representante legal da empresa PRIME SOLUÇÕES E EM-
PREENDIMENTOS EIRELI. NOTIFICADO a apresentar CERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS, tendo em vista a obriga-
toriedade de serem mantidas as condições de habilitação até o 
término da vigência contratual, nos termos artigo 29, inciso III da Lei 
8.666/93. Assim, fi ca concedido o prazo de 10 (dez) dias corridos, 
contados da publicação nos termos do artigo 110 da Lei 8.666/93, 
fi cando a empresa, na inércia, sujeita as penalidades contratuais 
que podem, inclusive, culminar na rescisão unilateral do contrato. 
LUIS ROBERTO THIESI – S.M. ADMINISTRAÇÃO.
EXTRATO
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico n.º 563/19; Contrato: PRE/0453/19
Contratada: CM HOSPITALAR S.A
Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca suprimido em 
aproximadamente 33,5533% do valor inicial do contrato supramen-
cionado. SMS. 
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual
Dispensa de Licitação N°46/18; Contrato: DIL/0002/19
Contratada: G.F Carvalho Imóveis Ltda Me
De acordo com a cláus. 3.3 do instrumento contratual, fi ca reajusta-
do o valor atual do contrato supramencionado em aproximadamente 
4,30604%, correspondente ao IPCA-IBGE apurado no período de 
Jan/19 a Dez/19. Gab. Prefeito – José Roberto Moreira
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual Repactuação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 584/19
CONTRATO Nº PRE/0051/20 
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS EIRELI
Fica retifi cado a Clausula Terceira: DOS PREÇOS - SMS. Aldenis 
A. Borim
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 686/2019
ATA Nº 0170/20
CONTRATADA: IVANETE APARECIDA MIRANDA 13687671844
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valor Unitário 
– Item 29 - R$16,99 - SMTTS – Amaury Hernandes – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 725/2019
ATA Nº 0171/20
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S.A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais – 
Valores Unitários – Item 13 - R$3,930; Item 14 - R$1,960; Item 26 
- R$1,890 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 730/2019
ATA Nº 0172/20
CONTRATADA: DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hidráulicos – Valor Unitário – 
Item 01- R$120,00 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 734/2019
ATA Nº 0173/20
CONTRATADA: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios – Valores Unitários 
– Item 01- R$0,240 – Item 02 – R$0,240 - SMS – Prazo de vigência: 
12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020
CONTRATO PRE/0053/20
CONTRATADA: BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
OBJETO: Aquisição de carne bovina para Unidades Escolares – 
Item 01 – SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior – Prazo de vigên-
cia: 06 meses. Valor Total: R$461.581,25.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

TOMADA DE PREÇOS Nº 046/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VI-
SANDO A REFORMA/READEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATEN-
ÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS INFANTIL NORTE (RUA MANOEL 
FRANCISCO RAPOSEIRO, 200, JD. SIMÕES) – SEC. MUN. SAÚ-
DE. Recorrente: MLS Gerenciamento de Obras Ltda EPP contra a 
decisão que a declarou inabilitada a prosseguir no certame. DES-
PACHO:  Recebo o recurso eis que tempestivo. As contrarrazões 
no prazo legal. Fica suspensa “sine die” a abertura da proposta 
fi nanceira que estava agendada para ocorrer no dia 05 p.f.. Oportu-
namente será informado, através de publicação na imprensa ofi cial, 
sobre o prosseguimento do processo.  
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 

Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 17/2020 – Processo n.º 
1213/2020
Objeto – Prestação de serviço de método terapêutico treini 7 e 
equoterapia para atender ação judicial. Secretaria Municipal de 
Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 13/02/2020, 
sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: FER-
NANDA S CUSTÓDIO FISIOTERAPIA ME item 2.O item 1 foi de-
serto. 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.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
716/2019 – PROCESSO Nº 15.850/2019. 
Objeto: Aquisição de veículo tipo van furgão para a Central de 
Remoção. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 05/02/2020 
às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. – Mariana Correa 
pedroso Fernandes - Pregoeira.

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 33.911 DE 02 DE MARÇO DE 2020

DESIGNA, TELMA SILVA para substituir o(a) servidor(a) PAULO 
HENRIQUE DE LIMA BALDUINO, ocupante do cargo em comissão 
– CHEFE DE GABINETE DE SECRETARIA – CD.101.2, nos ter-
mos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar 
seu período de férias, a partir de 12/02/2020.
PORTARIA N.º 921 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa 
Macedo, 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 fa-
tos narrados nesta portaria, bem como no procedimento anexo aos 
Processos Administrativos instaurados pelas Portarias nº 812 e 813 
de 18 de maio de 2018, o servidor MILTON EUGENIO MENEZES, 
responda como incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos 
I, II, III e IX, do artigo 204; inciso XV, do artigo 205; e incisos 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 
Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 33.915 DE 03 DE MARÇO DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) MARIA DE 
FATIMA QUITERIA SOARES NARCISO, PEB2 - História, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 da 
Lei Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta a 02 de 
março de 2020.
PORTARIA N.º 922 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa 
Macedo, Fábio Gioli e Luiz Gustavo Dona, para, sob a presidência 
do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão Processante, garanti-
do o contraditório e ampla defesa, a fi m de que, tendo em vista os 
fatos narrados nesta portaria, bem como no procedimento anexo In-
terno nº 125/2019 – SMA – Coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
o servidor MILTON EUGENIO MENEZES, responda como incurso 
nas penas atribuídas à violação dos incisos II, III, IX e XI do artigo 
204; incisos I, XV, XVI e XVIII, 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 33.917 DE 03 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, JESSICA CITOLINO BARBOSA DIAS para substituir 
o(a) servidor(a) ALEXANDRA REDIGOLO - 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 26/02/2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.543
DE 3 DE MARÇO DE 2020.

Regulamenta o parágrafo único do artigo 78, da Lei Complementar 
nº 5, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as consigna-
ções em folha de pagamento dos servidores públicos ativos, inati-
vos e pensionistas da administração direta, autarquias, empresas e 
fundações 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 dispõe sobre a gestão das consignações em 
folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas 
da administração direta e indireta.
Art. 2º Para os fi ns deste Decreto, considera-se:
I – desconto: valor deduzido de remuneração, vencimentos, subsí-

dio, provento, pensão ou salário, compulsoriamente, por determina-
ção legal ou judicial;
II – consignação: valor deduzido de remuneração, vencimentos, 
subsídio, provento, pensão ou salário, mediante autorização prévia 
e expressa do consignado;
III – consignado: servidor público, ativo ou inativo, ou pensionista 
da administração direta, autarquia ou empregado público, cuja folha 
de pagamento seja processada pelo sistema de gestão de pessoas 
e que tenha estabelecido com consignatário relação jurídica que 
autorize consignação; 
IV – consignatário: entidade credenciada na forma deste decreto, 
destinatária de créditos resultantes de consignação, em decorrência 
de relação jurídica que a autorize.
V – consignante: a administração pública, direta ou indireta.
VI – Sistema Gestor de Créditos Consignados: sistema centralizado 
de processamento de dados para o cálculo, controle e gestão das 
consignações facultativas para consignatários e consignados tendo 
interface com a folha de pagamento.
Art. 3º Poderão ser consignatários para os fi ns e efeitos desde 
Decreto:
I – os bancos públicos ou privados;
II – os sindicatos com registro no Ministério do Trabalho, enquanto 
perdurar a ordem judicial que determina desconto das mensalida-
des dos associados.
§ 1º - O credenciamento dos consignatários se dará na forma de 
convênio.
§ 2º - São exigidos dos consignatários:
I – regularidade fi scal, trabalhista e previdenciária;
II – adesão ao Sistema Gestor de Créditos Consignados contratado 
pela prefeitura com apresentação do termo de adesão no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do convênio.
Art. 4º Para os fi ns deste Decreto, são considerados descontos:
I - contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social;
II - contribuição para o Regime Geral de Previdência Social;
III - obrigações decorrentes de lei ou de decisão judicial;
IV - imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza;
V - reposição e indenização ao Erário Municipal;
VI – a contribuição sindical nos termos do artigo 8º, inciso IV da 
Constituição Federal.
Art. 5º A consignação é facultativa, em ordem de prioridade para o 
efetivo desconto, nos casos de:
I – pensão alimentícia voluntária, consignada em favor de depen-
dente indicado em assentamento funcional do consignado;
II – nas demais prestações referentes às operações realizadas pe-
las consignatárias por ordem da mais antiga implantada no sistema 
eletrônico de consignação.

§ 1º Quando houver alteração nas consignações, por refi nan-
ciamento e por reajuste nas parcelas e/ou mensalidades, será 
considerada a data da alteração para defi nição da prioridade de 
desconto.   
§ 2º - As consignações com as entidades descritas no inciso I do 
artigo 3º deste Decreto estarão limitadas a noventa e seis (96) 
parcelas.
§ 3º - Excluem-se do limite estabelecido no parágrafo anterior as 
prestações referentes aos contratos fi rmados até 04 de fevereiro de 
2020, em caso de portabilidade de crédito.
Art. 6º As consignações facultativas somente serão admitidas com 
autorização por escrito ou por meio eletrônico com uso de senha 
pessoal e intransferível do consignado perante a consignatária, ou 
ainda, por outros meios desenvolvidos pelos consignatários que ga-
rantam a segurança da operação realizada pelo servidor, o sigilo de 
seus dados cadastrais e a comprovação da sua aceitação, podendo 
a Prefeitura requisitar da entidade, a qualquer momento:
I – a comprovação da autorização do desconto;
II – a ratifi cação da autorização de desconto, a ser providenciada 
pela entidade no prazo de 10 (dez) dias, sempre que houver dúvida 
quanto à manifestação de vontade do consignado ou na ausência 
do documento de autorização;
§ 1º A entidade deverá conservar em seu poder, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, a contar da data do término da consignação, a prova 
do ajuste celebrado com o consignado, em meio físico, no caso de 
documento assinado, ou digital, conforme o caso, para atendimento 
no “caput” deste artigo.
Art. 7º A soma das consignações facultativas não poderá exceder a 
30% (trinta por cento) da remuneração ou vencimentos deduzidos 
de todos os descontos.
Parágrafo único - Considera-se Remuneração ou Vencimentos o 
somatório do Vencimento e vantagens pessoais permanentes esta-
belecidas em lei, a ela incorporadas.
Art. 8º As quantias descontadas serão repassadas ao consignatário 
em até cinco dias corridos da data do efetivo desconto.
Art. 9º A consignação em folha de pagamento não implica respon-
sabilidade dos órgãos e entidades consignantes por dívidas ou 
compromissos de natureza pecuniária assumida pelo servidor junto 
ao consignatário.
Art. 10 Ficam revogados o Decreto nº 15.613/2011, o Decreto nº 
16.328/2012 e o Decreto nº 18.521/2020. 
Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 3 de março de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
ANGELO BEVILACQUA NETO



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
04 de março de 2020

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADILSON VEDRONI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

LEI Nº 13.431
DE 2 DE MARÇO DE 2020.

Denomina “João Pedro Camargo Mendes” a rua localizada no “Lo-
teamento Ary Attab III”, previamente denominada Rua Projetada 09.
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 Passa a denominar-se “João Pedro Camargo Mendes” a rua 
localizada no Loteamento Ary Attab III, previamente denominada 
Rua Projetada 09.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, 
incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, 
correrão por conta de verba própria do orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 2 de março de 
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afi xação 
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

LEI Nº 13.432
DE 2 DE MARÇO DE 2020.

Denomina “Elizabeth Pereira dos Santos Tani”, a Rua Projetada 07, 
no “Loteamento Ary Attab III”.
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 Passa a denominar-se “Elizabeth Pereira dos Santos Tani” a 
Rua Projetada 07, no bairro Loteamento Ary Attab III.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, 
incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, 
correrão por conta de verba própria do orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 2 de março de 
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afi xação 
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

LEI Nº 13.433
DE 2 DE MARÇO DE 2020.

Denomina “José Antônio Cicote dos Santos”, a área pública, cons-
tituída do Sistema de Lazer 1 do Residencial Setsul, delimitada 
pelas ruas Esperança Maria de Oliveira, Antônio Galdiano Filho e 
Luiza Gonçalves Rodrigues.
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 pro-
mulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada “José Antônio Cicote dos Santos” a área 
pública, constituída do Sistema de Lazer 1 do Residencial Setsul, 
delimitada pelas ruas Esperança Maria de Oliveira, Antônio Galdia-
no Filho e Luiza Gonçalves Rodrigues.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei 
correrão por conta de dotações específi cas do orçamento, suple-
mentadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 2 de março de 
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afi xação 
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

LEI Nº 13.434
DE 2 DE MARÇO DE 2020.

Denomina “Narciso Anselmo”, a avenida localizada no Jardim Feli-
cidade, previamente denominada Avenida Marginal 02.
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 Passa a denominar-se “Narciso Anselmo” a avenida loca-
lizada no Jardim Felicidade, previamente denominada Avenida 
Marginal 02.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, 
incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, 
correrão por conta de verba própria do orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 2 de março 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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

EXTRATO: Regulamenta a utilização do Núcleo Administrativo do 
Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, denominado Vanda 
Karina Simei Bolçone, localizado na Avenida Abelardo Menezes, nº 
1001, datado de 04/02/2020, que estabelece as diretrizes gerais de 
utilização e funcionamento dos espaços do núcleo administrativo, 
sendo áreas comuns (recepção, área gourmet e sanitários); salas 
da coordenação técnica; sala da área administrativa; sala da coor-
denação do programa de Distritos e Minidistritos; Auditório (227 lu-
gares); Sala de Reuniões (36 lugares); Estacionamento (35 vagas) 
ou 1.400 m² área externa, consoante ao Acordo de Cooperação nº 
01/2017 celebrado entre a Secretaria Municipal de Planejamento 
Estratégico, C,T&I e a empresa Empro Tecnologia e Informação.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Emelinda Marchovicht Luiza-
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento Multa do Meio Ambiente (345), com venci-
mento em 04/09//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 “Mudou-se” na data de 
27/02/2020.
São José do Rio Preto, 3 de março de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

Secretaria Municipal de Obras

Notifi cação ao condomínio situado na Rua Atílio Luiz Fazanelli, nº 
190, Vila São Manoel, CEP 15091-300.
Habite-se 1267/1985 – PN 32/2018 – Pasta 1-K.
 Com base nas Leis 7937/2000 e 8741/2002, as quais se 
referem a prédios com mais de 02 (dois) andares, vimos, por meio 
desta, notifi car o representante legal deste edifício a apresentar a 
documentação exigida dentro do prazo de 90 (noventa) dias a partir 
da publicação desta.
 Informamos que a referida documentação deverá ser pro-
tocolada junto ao Poupatempo e dirigida a Secretaria Municipal de 
Obras.  
 O não cumprimento da presente notifi cação implicará em 
multa e demais medidas cabíveis de acordo com a ocasião.
 Informamos ainda que é de inteira responsabilidade dos 
proprietários e responsáveis no que se refere às leis acima citadas.
 Documentação solicitada:
* Laudo Técnico e A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) 
do sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA – 
(para-raios) (atualizados);
São José do Rio Preto, 27 de fevereiro de 2020.
Ana Paula Sanches Miguel Ferreira
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras

Notifi cação ao condomínio situado na Rua Padre Clemente Marton 
Segura, nº 101, Pq. Res. Cidade Nova, CEP 15085-480.
Habite-se 231/1988 – PN 41/2018 – Pasta 10-A.
 Com base nas Leis 7937/2000 e 8741/2002, as quais se 
referem a prédios com mais de 02 (dois) andares, vimos, por meio 
desta, notifi car o representante legal deste edifício a apresentar a 
documentação exigida dentro do prazo de 90 (noventa) dias a partir 
da publicação desta.
 Informamos que a referida documentação deverá ser pro-
tocolada junto ao Poupatempo e dirigida a Secretaria Municipal de 
Obras.  
 O não cumprimento da presente notifi cação implicará em 
multa e demais medidas cabíveis de acordo com a ocasião.
 Informamos ainda que é de inteira responsabilidade dos 
proprietários e responsáveis no que se refere às leis acima citadas.
 Documentação solicitada:
* Laudo Técnico e A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) 
do sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA – 
(para-raios) (atualizados);
São José do Rio Preto, 27 de fevereiro de 2020.
Ana Paula Sanches Miguel Ferreira
Agente Fiscal de Posturas - Obras

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

Departamento de Fiscalização

EDITAL SMTTS Nº 14/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Se-
cretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, comunica 
RESIDENCIAL BEIRA PLAN I CNPJ nº. 17.814.833/0001-99, cujo 
endereço atual é Rua Joaquim Manoel Pires, 65 – Jd. Pinheiros, 
que fi cou decidido por esta Secretaria pela aplicação de penalidade 
pecuniária no valor de R$ 587,11 (quinhentos e oitenta e sete reais 
e onze centavos), sendo lavrado o Auto de Infração e Imposição de 
Multa nº 000086-1, tendo em vista a infração ao disposto no Art. 1º 
I e III da LM 9522/05, conforme Auto de Constatação/Notifi cação nº. 
16975. Referido valor deverá ser recolhido aos cofres públicos, nos 
termos da legislação vigente.
Atenciosamente,
ANA PAULA MASSA VASQUES
Agente Fiscal de Posturas
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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto 

Rua General Glicério, 3553 – Centro - CEP 15015-400 – São José do Rio Preto – SP 
Telefones (17) 3222 7445 - riopretoprev@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br 

  

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

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2018 

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto – 
RIOPRETOPREV. 

Processo 
Administrativo: 07/2018. 

Dispensa de Licitação: 05/2018. 
Modalidade: Cotação nº 05/2018. 

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de Telefonia Fixa para 
a sede da Autarquia. 

Contratada: TELEFONICA BRASIL S/A. 
Documento (CNPJ): 02.588.157/0001-62. 

Valor Anual Estimado: R$ 6.795,48 (seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito 
centavos). 

Vigência: 12 meses, de 15/03/2020 a 14/03/2021. 
Data de Assinatura: 02/03/2020. 

 

 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO 112/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 141/2019 
Objeto: Aquisição de tubos e conexões em ferro fundido dúctil. 
Contratada: COTUCA COMÉRCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA 
Ordem de Fornecimento nº 28/2020, recebida em 13.02.2020. Valor: R$ 75.564,00. 
Prazo de entrega: 45 dias. Lotes: 1 e 7 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO 112/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 141/2019 
Objeto: Aquisição de tubos e conexões em ferro fundido dúctil. 
Contratada: NELIA MARIA CYRINO LEAL-ME 
Ordem de Fornecimento nº 32/2020, recebida em 20.02.2020. Valor: R$ 22.100,00. 
Prazo de entrega: 45 dias. Lote: 9 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO- EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2020 
DISPENSA Nº 02/2020– PROCESSO SeMAE Nº12/2020 
Contratada: ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE PROMOÇÃO DO MENOR - ARPROM 
Na publicação do dia 19.02.2020, onde se lê: R$142.980,00; leia-se: R$144.994,80.  
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DE PORTARIA SeMAE N.º 20 de 03 de março de 2020 
Dispõe sobre a prorrogação de vigência da Portaria 130, de 23 de outubro de 2019. 
O SUPERINTENDENTE DO SeMAE, usando das atribuições e competência que lhe são conferidas 
pela Lei Complementar n.º 130/2001, de 24 de agosto de 2001, com as alterações promovidas pela 
Lei Complementar n.º 265, de 06 de outubro de 2008 e  
RESOLVE: 
Art. 1.º - Fica prorrogado por 30 (trinta) dias úteis o prazo fixado na Portaria 130/2019 para a Comissão 
Sindicante concluir seus trabalhos. 
Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito a partir de 09/03/2020. 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - O SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO - SeMAE NOTIFICA os usuários abaixo relacionados por meio deste EDITAL, tendo em 
vista a tentativa frustrada de intimação por meio de carta, que após fiscalização no imóvel cadastrado foi 
constatada irregularidade indicada, tendo sido lavrado Auto de Infração, com fundamento no art. 10, do 
Decreto Municipal n. 13.265/2006, ficando Vossa Senhoria INTIMADO a apresentar no PRAZO DE 30 
(trinta) DIAS da publicação deste, DEFESA em um dos postos de atendimento do SeMAE (Poupatempo ou 
Ganhatempo). Fica ciente de que, decorrido tal prazo, sem manifestação, o valor da multa/prejuízo apurado 
será lançado no cadastro, podendo ser cobrado judicialmente. 

Cadastro Usuário Auto de Infração Dispositivo Multa/prejuízo 
28767 Jefferson Régis Malone 3716/2016 Art.10, inc II  Multa R$ 1.821,96 
60722 Takeco Tsuji 9914/2019 Art.10, inc XXXI  Multa R$ 693,00 
47196 Valdenia Rozendo Nesladek 9827/2019 Art.10, inc XXXII Multa R$ 693,00 

S. J. Rio Preto, 02.03.2020 – Ruy Dias Sampaio – Gerente Comercial e de Relações com o Usuário – 
Interino 
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA 
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 08/06/94, justificamos que o 
pagamento em questão está sendo efetuado independente de sua ordem cronológica, para dar 
continuidade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de interesse 
público. 
# CREDOR Nº 369611 - Construtora Elevação Ltda 
Valor: R$ 212.298,47 
Motivo: Tendo em vista o atraso na liberação do recurso para pagamento da medição vencida, o 
SeMAE efetuará a quitação com recursos próprios. 
Publicada por afixação no local de costume, e pela imprensa local. 
José Roberto Biroli – Diretor de Gestão 
Nicanor Batista Junior – Superintendente 
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA 
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 08/06/94, justificamos que o 
pagamento em questão está sendo efetuado independente de sua ordem cronológica, para dar 
continuidade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de interesse 
público. 

 

 

# CREDOR Nº 887093 – Constroeste Construtora e Participações Ltda 
Valor: R$ 632.903,82 
Motivo: Tendo em vista o atraso na liberação do recurso para pagamento da medição vencida, o 
SeMAE efetuará a quitação com recursos próprios. 
Publicada por afixação no local de costume, e pela imprensa local. 
José Roberto Biroli – Diretor de Gestão 
Nicanor Batista Junior – Superintendente 
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA 
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 08/06/94, justificamos que o 
pagamento em questão está sendo efetuado independente de sua ordem cronológica, para dar 
continuidade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de interesse 
público. 
# CREDOR Nº 888454 – Estática Engenharia de Projetos Ltda 
Valor: R$ 169.066,58 
Motivo: Tendo em vista o atraso na liberação do recurso para pagamento da medição vencida, o 
SeMAE efetuará a quitação com recursos próprios. 
Publicada por afixação no local de costume, e pela imprensa local. 
José Roberto Biroli – Diretor de Gestão 
Nicanor Batista Junior – Superintendente 
S. J. Rio Preto 03.03.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 

 

                
               Rua Centenário, n° 530, Vila Sinibaldi (esquina com Avenida Arthur Nonato) 

CEP: 15.084-140 – São José do Rio Preto - SP 
Telefone: (17) 3201-1310 - E-mail: semfaz.posturas@riopreto.sp.gov.br 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 

EDITAL Nº 05/2019 
O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a todos que virem o 
presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, ficam as empresas abaixo listadas, cientes de que foram 
lavrados as NOTIFICAÇÕES indicadas, tendo em vista a constatação de irregularidades relativas as posturas 
municipais conforme a seguir descrito: 

Razão Social Notificação Irregularidade/Dispositivo legal Prazo de para 
regularização 

APARECIDA DE FATIMA 
BORGES NATAL 

IM: 3254480 

8823N15765
37982905 

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

 
 
 
     30 dias 
 
 
 
 

O prazo para regularização inicia-se a partir da publicação deste. 
Ao notificado é garantido o direito de defesa, o que poderá ser feito no prazo de 10 (dez) dias, também 
contados a partir da publicação deste. 
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de 
Posturas – Fazenda. 
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que esse não possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.   
  

São José do Rio Preto, 03 de Março de 2020. 
Tiago de Tarso Mazza 

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

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000228701 01320/19 ALINE MARCISO ALAMPI ARMELIN Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000019891 01707/10 APARECIDA PERES DEPIERI Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do CEVS 

2020000002564 00006/20 B N GUILHERME MERCEARIA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000008440 01148/03 BIONATURE FARMÁCIA DE 
MANIPULAÇÃO LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000004174 00008/20 CAMILA CATHLEEN ZANQUINI 
ALMEIDA 36598206871 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000015444 00589/13 CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM EIRELI 

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do CEVS 

2020000015460 00204/99 CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM EIRELI 

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do CEVS 

2020000007787 00026/20 CENTRO ORTOPÉDICO MIGUEL JULIO 
LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000011550 01683/19 CENTRO TERAPÊUTICO RAIO DE LUZ 
LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000030824 00292/07 CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do CEVS 

2020000011699 00393/15 CLAUDIA PEREIRA MANIGLIA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000327570 00044/05 CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA 
GEYSA CANARIM PIN LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2020000007803 00027/20 CLÍNICA DE ESTÉTICA DKR LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000167904 01033/19 DAIANE DURAND NUNES GAGNIN Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000005929 00016/20 DANIELA VILACOBA RODRIGUES 
22590444842 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000414789 02488/19 DC ODONTOLOGIA EIRELI ME Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000414784 02487/19 DC ODONTOLOGIA EIRELI ME Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000369312 02305/19 ESSENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS 
EM NUTRIÇÃO LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000403122 00172/98 F F ARMANI DROGARIA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000002534 00005/20 FILO & FILO MERCADINHO LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000413626 00740/04 FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE S.J.RIO PRETO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000032119 00152/19 INSTITUTO DE UROLOGIA E 
NEFROLOGIA S/S LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000430459 01946/07 INSTITUTO PRÓ CARDIACO RIO 
PRETO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000004762 00011/20 JULIANA CRISTINA XAVIER 
29201737823 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000016133 02305/18 MARCOS WILLIAN SAURA MONICO 
06384772477 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000006390 00023/20 R BOMFIM DIOGO COMERCIO DE 
FRUTAS ME 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000282742 00941/16 RECANTO DA BISA CASA DE 
REPOUSO LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2020000008408 00028/20 ROSA CRISTINA MARCHETTI 
BARBOSA DE SOUZA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000005030 00012/20 SERV FESTA RR COMÉRCIO DE 
BEBIDAS LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000023566 01574/16 SERVIÇO DE HEMOTERAPIA DE S.J. 
RIO PRETO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000027460 02402/18 SIMILIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do CEVS 

2020000006635 00024/20 TATIANA PEREZ LIMA 34948553824 Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000043813 01562/16 
UBSF VILA TONINHO - UNIDADE 

BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DR 
GILBERTO LOPES DA SILVA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000414379 02485/19 UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

 
EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2018000392947 01216/13 CENTRO DA BOCA RIO PRETO 
CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2018000392963 00856/10 CENTRO DA BOCA RIO PRETO 
CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2018000392956 02461/18 CENTRO DA BOCA RIO PRETO 
CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000113738 00299/19 CENTRO ESPECIALIZADO DA PELE S/S 
LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000003538 01075/12 CLINICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
SANTA HELENA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
04 de março de 2020

 

 

2019000224652 00186/18 CLÍNICA MÉDICA PARTMED SAÚDE 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000224700 01150/18 CLÍNICA MÉDICA PARTMED SAÚDE 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000224704 01149/18 CLÍNICA MÉDICA PARTMED SAÚDE 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2018000287845 0923/012 COSENZA ODONTOLOGIA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000433114 02604/19 CRAZY RIO PRETO ALIMENTOS EIRELI Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2018000287865 01282/09 HEITOR BERNARDES COSENZA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2018000391813 02455/18 LUCIANA PERUZZO RODRIGUES 
CASTRO 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2018000391809 00129/98 LUCIANA PERUZZO RODRIGUES 
CASTRO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000099253 00941/16 RECANTO DA BISA CASA DE 
REPOUSO LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

São José do Rio Preto, 04 de Março de 2020 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
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Lei Complementar n.º 01, de 28 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

“Dispõe sobre alteração do art. 1.º, § 2.º da Lei 
Complementar n.º 07, de 21 de Dezembro de 2018 e dá 
outras providências.” 
 

 
 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de Cedral, Estado de São Paulo, usando de 

suas atribuições legais, conforme art. 40, I, da Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Cedral 
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar: 

 
 
Art. 1.º - O art. 1.º, parágrafo 2.º da Lei Complementar n.º 07, de 21 de dezembro de 2018 passará a vigorar 

com a seguinte redação: 
 
Art. 1.º - Os cargos de Executor de Serviços Gerais I e Executor de Serviços Gerais II passam a denominar-

se única e exclusivamente Executor de Serviços Gerais. 
 
[...] 
 
Parágrafo 2.º - O número de cargos/vagas de Executor de Serviços Gerais, de provimento efetivo, será de 74 

(setenta e quatro), considerando a soma dos antigos cargos. 
 
Art. 2.º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  
 
 Prefeitura Municipal de Cedral, 28 de fevereiro de 2020; 89.º ano de Emancipação Político-Administrativa. 

 
 
 
 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal  

 
 Registrada em livro próprio e Publicada por afixação na mesma data e local de costume. 
 
 

 
Rosália Matilde Bortoluzzo 

Secretária 
 
 
 
 

 
 

Lei n.º 2.535, de 28 de fevereiro de 2020. 
 
 

“Abertura de Crédito Adicional Especial por 
Superávit Financeiro na Lei Orçamentária Anual 
para exercício de 2020, para os fins que 
especifica”. 
 

 
PAULO RICARDO BEOLCHI JUNIOR, Prefeito do Município de Cedral, Estado de São Paulo, no 

uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 
Lei: 

 
Art. 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial por Superávit 

Financeiro no valor de R$ 435.971,77(quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e 
sete centavos), destinados ao atendimento de programas governamentais conforme discriminação abaixo: 
 

02-Poder Executivo 
02.10-Obras e Serviços Públicos 
15.451.0005 1.087- Execução de Obras – Recursos Cessão Onerosa 
4.4.90.51-Obras e Instalações Fonte 05-Federal 435.971,77 

 
Art. 2.º - O crédito adicional especial de que trata o artigo 1.º será coberto com recursos 

provenientes do superávit financeiro de que trata o § 1.º, Inciso I, do artigo 43 da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 
1964, correspondente a transferência de recursos financeiros ao Município a título de “Cessão Onerosa”, de  acordo 
com a Lei n.º 13.885 de 17 de outubro de 2019.  

 

Art. 3.º - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2019/2021, nos mesmos moldes e naquilo que 
for pertinente, conforme descrito nos artigos 1.º e 2.º desta Lei.  

 

Art. 4.º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do Exercício de 2020, nos mesmos 
moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1.º e 2.º desta Lei.  

 

Art. 5.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições e 
contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Cedral, 28 de fevereiro de 2020; 89.º Ano de Emancipação Político-
Administrativa. 

 
  

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
Registrada em livro próprio e publicada por afixação na mesma data e local de costume. 
 

 
Rosália Matilde Bortoluzzo 

Secretária 
 
 

Lei n.º 2.536, de 28 de fevereiro de 2020. 
 

 
“Abertura de Crédito Adicional Suplementar na Lei 
Orçamentária Anual para exercício de 2020, para os 
fins que especifica”. 

 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de Cedral, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 
Lei:  

 
Art. 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar no valor de 

R$ 260.000,00(duzentos e sessenta mil reais), destinados ao atendimento de programa governamental conforme 
discriminação abaixo: 

 
I -  
02.10-Obras e Serviços Públicos 

25.752.0005 – 1.058-Obras de Ampliação da Rede de Iluminação Pública 
4.490.51-Obras e Instalações Fonte 01 – Tesouro Ficha 192 260.000,00 

 
 Art. 2.º - O crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1.º será coberto com 

recursos provenientes do superávit financeiro apurado pela fonte de recurso (01- Tesouro) no valor de R$ 260.000,00 
(duzentos e sessenta mil reais), apurado através do Balanço Patrimonial do exercício anterior (2019), na forma do 
Inciso I, § 1º - Art. 43 da Lei 4320, de 17 de março de 1964.  

 

Art. 3.º - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2020/2021, nos mesmos moldes e naquilo que 
for pertinente, conforme descrito nos artigos 1.º e 2.º desta Lei.  

 

Art. 4.º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do Exercício de 2020, nos mesmos 
moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1.º e 2.º desta Lei.  

 

Art. 5.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições e 
contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Cedral, 18 de fevereiro de 2020; 89.º Ano de Emancipação Político-
Administrativa. 

 

 

 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 

Prefeito Municipal  
 

Registrada em livro próprio e publicada por afixação na mesma data e local de costume. 
 

 
 

Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária 

 
Lei n.º 2.537, de 28 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

“Dispõe sobre a denominação de bens públicos”. 
 

 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de Cedral, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 
Lei:  
 
   
  Artigo 1.º - O atual bem público encravado na Praça do Bairro Jardim do Cedro, passa a 
denominar-se “PLAYGROUND DAYANE FERNANDES”. 
 
  Artigo 2.º - O atual bem público encravado na Praça Idegária de Souza Quirino, passa de 
denominar-se “PLAYGROUND GUSTAVO EDUARDO BUOSI”. 
 
  Artigo 3.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
  Prefeitura Municipal de Cedral, 28 de fevereiro de 2020; 89.º ano de Emancipação Político-
Administrativa. 
 
 
 
 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
  Registrada em livro próprio e Publicada por afixação na mesma data e local de costume. 
 

 
 

Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária 

 
 

Decreto n.º 3.242, de 28 de fevereiro de 2020. 
 
 

“Abertura de Crédito Adicional Especial por 
Superávit Financeiro na Lei Orçamentária Anual 

para exercício de 2020, para os fins que 
especifica”. 
 

 
PAULO RICARDO BEOLCHI JUNIOR, Prefeito do Município de Cedral, Estado de São Paulo, no 

uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal n.º 2.535, de 28 de fevereiro de 2020, 
 
DECRETA:  
 
Art. 1.º - Fica o Setor de Contabilidade autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial por 

Superávit Financeiro no valor de R$ 435.971,77(quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e 
setenta e sete centavos), destinados ao atendimento de programas governamentais conforme discriminação abaixo: 
 

02-Poder Executivo 
02.10-Obras e Serviços Públicos 
15.451.0005 1.087- Execução de Obras – Recursos Cessão Onerosa 
4.4.90.51-Obras e Instalações Fonte 05-Federal 435.971,77 

 
Art. 2.º - O crédito adicional especial de que trata o artigo 1.º será coberto com recursos 

provenientes do superávit financeiro de que trata o § 1.º, Inciso I, do artigo 43 da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 
1964, correspondente a transferência de recursos financeiros ao Município a título de “Cessão Onerosa”, de  acordo 
com a Lei n.º 13.885 de 17 de outubro de 2019.  

 

Art. 3.º - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2019/2021, nos mesmos moldes e naquilo que 
for pertinente.  

 

Art. 4.º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do Exercício de 2020, nos mesmos 
moldes e naquilo que for pertinente.  

 

Art. 5.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições e 
contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Cedral, 28 de fevereiro de 2020; 89.º Ano de Emancipação Político-
Administrativa. 

 
  
 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

 
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na mesma data e local de costume. 
 

 
Rosália Matilde Bortoluzzo 

Secretária 
 
 

Decreto n.º 3.243, de 28 de fevereiro de 2020. 
 

 
“Abertura de Crédito Adicional Suplementar na Lei 
Orçamentária Anual para exercício de 2020, para os 
fins que especifica”. 

 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de Cedral, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal n.º 2.536, de 28 de fevereiro de 2020, 

 
DECRETA:  
 

Art. 1.º - Fica o Setor de Contabilidade autorizado a abrir um Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 260.000,00(duzentos e sessenta mil reais), destinados ao atendimento de programa governamental 
conforme discriminação abaixo: 

 
I -  
02.10-Obras e Serviços Públicos 

25.752.0005 – 1.058-Obras de Ampliação da Rede de Iluminação Pública 
4.490.51-Obras e Instalações Fonte 01 – Tesouro Ficha 192 260.000,00 

 
 Art. 2.º - O crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1.º será coberto com 

recursos provenientes do superávit financeiro apurado pela fonte de recurso (01- Tesouro) no valor de R$ 260.000,00 
(duzentos e sessenta mil reais), apurado através do Balanço Patrimonial do exercício anterior (2019), na forma do 
Inciso I, § 1º - Art. 43 da Lei 4320, de 17 de março de 1964.  

 

Art. 3.º - Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2020/2021, nos mesmos moldes e naquilo que 
for pertinente.  

 

Art. 4.º - Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do Exercício de 2020, nos mesmos 
moldes e naquilo que for pertinente.  

 

Art. 5.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições e 
contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Cedral, 28 de fevereiro de 2020; 89.º Ano de Emancipação Político-
Administrativa. 

 

 

 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 

Prefeito Municipal  
 

Registrado em livro próprio e publicado por afixação na mesma data e local de costume. 
 

 
 

Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária 

 
 

 
 

 
 

Portaria n.º 2.945, de 26 de fevereiro de 2020. 
 
 

EMENTA: “Dispõe sobre nomeação para o Emprego 
Público em Comissão de Assistente de Lançadoria”. 

 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de Cedral, Estado de 
São Paulo, no uso das atribuições legais, e de acordo com as Leis Complementares 01/94, 01/06 e 01/17, e 
Considerando: 
 

1) A previsão legal do emprego de Assistente de Lançadoria na Lei Complementar n.º 
01/06; 

 
2) A necessidade da nomeação de um responsável para o setor, 

 
 

RESOLVE:  
 

 

  Art. 1.º - Fica a Sra. LUANA SOARES BONDAN MILANEZ, portadora do RG n.º 
47.157.795-9, inscrita no CPF/MF sob o n.º 378.751.798-74, nomeada para exercer as funções de Assistente de 
Lançadoria.  

 
  Art. 2.º - A nomeada exercerá suas funções e perceberá seus vencimentos de acordo 

com a Lei Complementar 01/2017.  
 

Artigo 3.º - Ao Assistente de Lançadoria compete:  
 
I – o auxílio nos trabalhos executados na Lançadoria Municipal;  
 
II – a realização de outras atividades afins, determinadas pelo Chefe do Executivo 

Municipal.  
 
  Art. 4.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
  Prefeitura Municipal de Cedral, 26 de fevereiro de 2020; 89.º ano de Emancipação 

Político-Administrativa.  
 
 
 
 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS  
Prefeito Municipal  

 
 

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

Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária 

 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

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

   
Nº de Inscrição: 1410931 
Candidato (a): ANA CAROLINE DOS SANTOS FALANQUE 
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA II 
Classificação: 22° 
 
Nº de Inscrição: 1391233 
Candidato (a): POLYANA ANDREIA CRUZ PARRA  
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA II 
Classificação: 23° 
 
Nº de Inscrição: 1380387 
Candidato (a): ELIANA FERRAZ DE CAMPOS 
Cargo: PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA II 
Classificação: 24° 
 
   O não comparecimento na referida data e horário implicará na desistência automática do 
convocado sem direito a qualquer reclamação futura ou interposição de recursos 
administrativos.  

 

Mirassolândia, 02 de Março de 2020. 

 
JOAO CARLOS FERNANDES  

Prefeito Municipal 

 

 

DECRETO Nº. 033 DE 02 DE MARÇO DE 2020 
“Dispõe sobre a retificação do 
considerando do Decreto nº 478 de 17 de 
julho de 2019, e dá outras providências”. 

 
VALDEMIR ANTONIO PINHEIRO DE CARVALHO, Prefeito 

Municipal de Uchoa, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal e, 

Considerando a necessidade de substituir a Portaria nº 9518/18 
mencionada no Decreto nº 478 de 17 de julho de 2019; 

DECRETA: 

Art. 1º – Fica retificado o Considerando do Decreto nº 478 de 17 de 
julho de 2019 que passa a vigorar da seguinte forma: 

“Considerando a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 99, de 14 

de dezembro de 2.017 e a Portaria nº 9.598 de 23 de agosto de 2.018 da Egrégia 

Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo.” 

Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

 
Registre-se, publique-se e comunique-se. 

 
 

Prefeitura Municipal de Uchoa/SP, 02 de Março de 2020. 
 
 
 
 

VALDEMIR ANTONIO PINHEIRO DE CARVALHO 
Prefeito Municipal 

 
Registrado no livro de Decretos, e, em seguida publicado nos termos do artigo 50 da Lei 
Orgânica do Município.  

 

JUDIMARA DOS SANTOS MELLO 
Diretora de Gabinete 
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Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6426, DE 02 DE MARÇO DE 2020 

REVOGA a portaria nº 6368, de 28 de agosto de 2019, e DESIGNA, a partir de 04 de março de 
2020, para comporem a COMISSÃO DE LICITAÇÃO; os servidores ALESSANDRO LACERDA DA 
SILVA – Presidente, MELINA REGINA JORGE BAPTISTA – Vice-Presidente, ROBERTO CARLOS 
MENONI JUNIOR – Membro, ANDREI LAURITO BONALUMI TACITO – Membro e LEANDRO JOSÉ 
AREDE– Membro, e ficam ainda designados: NATALY TAKAHASHI ANTOLINE e WILTON JUAREZ 
ROSA, como suplentes.  

 

PORTARIA Nº 6427, DE 02 DE MARÇO DE 2020. 

REVOGA a portaria nº 6310 de 26 de junho de 2019 e DESIGNA, a partir de 04 de março de 2020, 
para desempenharem a função de PREGOEIRO; os servidores LUIZ CARLOS HIGASHIHARAGUTI, 
titular e JULIANA DE AGUIAR TASCA, suplente.  

 

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

 

 
VEREADOR PAULO ROBERTO AMBRÓSIO 

Presidente da Câmara Municipal 
 

 

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Albergue Noturno “Protetor dos Pobres”, no uso 
de suas atribuições legais, nos termos Estatutários, convoca a 
presente Assembleia Geral, em caráter Extraordinário, nos termos 
do art. 16, a), do Estatuto Social, para deliberar sobre o Contrato 
de Comodato entre o Albergue Noturno “Protetor dos Pobres” e, o 
Centro Espírita Consolador, a ser realizada no dia 06/03/2020 às 
16:00 horas.

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

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

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O AUSTAclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ nº 
59.847.780/0001-52), notifi ca as Empresas abaixo relacionadas, 
para regularizarem seus débitos, no prazo de 10 dias, a contar 
desta data, no setor de atendimento ao cliente, localizado na aveni-
da Murchid Homsi, 1275, Vila Diniz:
CNPJ: 05.780.672/0001; contrato nº 911072, produto ANS: 
457636085. Nº de inscrição da cliente na operadora: 312585 
Valor devido: R$ 741,61, referente às competências de 12/2019, 
01/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 115. CNPJ: 23.636.058/0001; contrato nº 911095, produto 
ANS: 457636085. Nº de inscrição da cliente na operadora: 313372 
Valor devido: R$ 797,18, referente às competências de 12/2019, 
01/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 105. CNPJ: 26.111.789/0001; contrato nº 911130, produto 
ANS: 457636085. Nº de inscrição da cliente na operadora: 314171 
Valor devido: R$ 626,25, referente às competências de 06/2019, 
07/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 482. CNPJ: 12.637.162/0001; contrato nº 911468, pro-
duto ANS: 457636085. Nº de inscrição da cliente na operadora: 
331055 Valor devido: R$ 1.031,71, referente às competências de 
12/2019, 01/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 125. CNPJ: 10.156.498/0001; contrato nº 911757, 
produto ANS: 457636085. Nº de inscrição da cliente na operadora: 
349471 Valor devido: R$ 1.037,72, referente às competências de 
12/2019, 01/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 125. CNPJ: 27.584.108/0001; contrato nº 911787, 
produto ANS: 417910992. Nº de inscrição da cliente na operadora: 
350808 Valor devido: R$ 1.377,05, referente às competências de 
05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 553. CNPJ: 24.831.788/0001; contrato nº 912004, 
produto ANS: 417910992. Nº de inscrição da cliente na operadora: 
361723 Valor devido: R$ 1.176,37, referente às competências de 
02/2019, 03/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 714. CNPJ: 23.863.383/0001; contrato nº 912149, 
produto ANS: 472219141. Nº de inscrição da cliente na operadora: 
368094 Valor devido: R$ 1.776,89, referente às competências de 
05/2019, 06/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 553. CNPJ: 17.878.557/0001; contrato nº 912322, 
produto ANS: 417910992. Nº de inscrição da cliente na operadora: 
377400 Valor devido: R$ 1.697,91, referente às competências de 
12/2019, 01/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 125. CNPJ: 21.658.538/0001; contrato nº 912465, 
produto ANS: 477988176. Nº de inscrição da cliente na operadora: 
389857 Valor devido: R$ 1.125,84, referente às competências de 
04/2019, 05/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 614. CNPJ: 10.510.582/0001; contrato nº 912469, 
produto ANS: 457637083. Nº de inscrição da cliente na operadora: 
389922 Valor devido: R$ 1.628,33, referente às competências de 
12/2019, 01/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 125. CNPJ: 32.774.855/0001; contrato nº 912560, 
produto ANS: 477988176. Nº de inscrição da cliente na operadora: 
395081 Valor devido: R$ 558,09, referente às competências de 
12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 78. CNPJ: 09.605.272/0001; contrato nº 912597, produto 
ANS: 457636085. Nº de inscrição da cliente na operadora: 396918 
Valor devido: R$ 1.084,53, referente às competências de 04/2019, 
05/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 614. CNPJ: 22.249.438/0001; contrato nº 912656, produto 
ANS: 417910992. Nº de inscrição da cliente na operadora: 400972 
Valor devido: R$ 1.365,64, referente às competências de 08/2019, 
09/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 369. CNPJ: 31.535.383/0001; contrato nº 912764, produto 
ANS: 457636085. Nº de inscrição da cliente na operadora: 410248 
Valor devido: R$ 591,73, referente às competências de 01/2020, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
47. CNPJ: 10.481.915/0001; contrato nº 912837, produto ANS: 
457636085. Nº de inscrição da cliente na operadora: 416335 Valor 
devido: R$ 534,40, referente às competências de 01/2020, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 47. 
Em caso de não comparecimento do(s) representante(s) da(s) 
Empresa(s) no prazo indicado acima, considera-se NOTIFICA-
DO que após 60 dias a contar desta publicação o(s) contrato(s) 
em referência estará(ão) rescindido(s) de pleno direito, conforme 
cláusula contratual, em face do atraso no pagamento da taxa de 
mensal de manutenção, dando ensejo, além da cobrança da dívida 
judicial ou extrajudicialmente, à inclusão do(s) seu(s) nome(s) nos 
cadastros do SCPC. 
Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, ligue (17) 
3203-1418.
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