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RIO PRETO REGISTRA 1º CASO

Coronavírus coloca Saúde em alerta 
e secretário defende idosos em casa 

O resultado positivo 
para coronavírus foi in-
formado pelo laboratório 
do Hospital de Base. A 
paciente é uma mulher, 
de 28 anos, residente de 
Rio Preto, que viajou para 
Alemanha, França e Bélgi-
ca e retornou ao Brasil no 
dia 10 de março.                                                   
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“Com a explosão nas últimas 
48h de casos e o medo 
da população ao que está 
acontecendo, decidimos 
colocar o plano de 
contingência em 
funcionamento”

Secretaria de 
Saúde cria 

Comitê Gestor
Um comitê gestor do coro-

navírus foi formado pela Secre-
taria de Saúde para monitorar 
todos os acontecimentos sobre 
o COVID-19.
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Peixão e Cláudia 
engrossam fileiras 

do MDB
rio-pretense

Os vereadores Celso Peixão 
e Cláudia De Giuli se tornaram, 
ontem à noite, os mais novos 
emedebistas de Rio Preto. 
As fichas de filiações foram 
abonadas pelo prefeito Edinho 
Araújo. 
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Magia, superstição e energia tornam a 6ª 
feira 13 uma data que não passa em branco
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Pintor é o 
1º preso da 

Patrulha Maria 
da Penha 
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Sobe para oito 
número de 

homicídios no 
ano na cidade

Pág. A5

Jovem é 
executado 
a tiros em 
Mirassol

Igor Vanzeli, 23, foi morto 
a tiros na manhã desta sex-
ta-feira, no Jardim Alvorada, 
em Mirassol. A polícia tenta 
localizar o autor do crime. O 
homicídio teria ocorrido após 
uma discussão. 
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Divulgação

Aldenis Borim, secretário de Saúde

Cláudio LAHOS

C
láudio LAH

O
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A dor articular real (ar-
tralgia) pode ou não estar 
acompanhada de inflama-
ção da articulação (artrite). 
O sintoma mais comum de 
inflamação da articulação é 
a dor. As articulações infla-
madas também podem ficar 
quentes e inchadas e, me-
nos frequentemente, a pele 
pode ficar avermelhada. 

A artrite pode envolver 
apenas articulações dos 
membros ou também arti-
culações da parte central 
do esqueleto, como as da 
coluna vertebral ou pelve. 
A dor pode ocorrer apenas 
quando a articulação é 
movimentada ou pode es-
tar presente em repouso. 
Outros sintomas, como 
erupção cutânea, febre, dor 
ocular ou aftas, podem es-
tar presentes dependendo 
da causa da dor articular.

A artrite aguda que afe-
ta múltiplas articulações é 
mais comumente provocada 
por

*  Infecção viral
*  O início de um dis-

túrbio articular ou crise 
de um distúrbio articular 
crônico existente (como 
artrite reumatoide ou artrite 
psoriática)

*  Gota ou artrite por 
pirofosfato de cálcio (pre-
viamente chamada pseu-

Como tratar dor articular (artralgia) 
e inflamação articular (artrite )

Divulgação
dogota)

Artrite crônica em múl-
tiplas articulações é mais 
comum em decorrência de:

*  Doenças inflamatórias, 
como artrite reumatoide, 
artrite psoriática ou lúpus 
eritematoso sistêmico (em 
adultos)

*  A doença não inflama-
tória osteoartrite (em adultos)

*  Artrite idiopática juvenil 
(em crianças)

Alguns distúrbios infla-
matórios crônicos podem 
afetar a coluna vertebral e 
as articulações dos membros 
(denominadas articulações 
periféricas). Alguns afetam 
certas partes da coluna verte-
bral com mais frequência. Por 
exemplo, a espondilite anqui-
losante afeta mais comumen-
te a região inferior (lombar) 
da coluna vertebral, enquanto 
que a artrite reumatoide afeta 
mais frequentemente a parte 
superior (cervical) da coluna 
vertebral no pescoço.

As doenças mais comuns 
fora das articulações que 
causam dor articular são

*  Fibromialgia
*  Polimialgia reumática
*  Bursite ou tendinite
A bursite e tendinite geral-

mente resultam de uma lesão 
que frequentemente afeta 
apenas uma articulação. No 
entanto, algumas doenças 
causam a bursite ou tendinite 
em muitas articulações.

Vários tipos de causas 
da dor articular 

* A dor em uma única 
articulação em idosos é mais 
frequentemente causada 
pela osteoartrite ou gota.

*  A dor em uma única 
articulação em adultos jovens 
ou adolescentes pode ser 
causada por uma doença 
sexualmente transmissível, 
como a gonorreia.

*  Pessoas que sentem 
dor repentina na articulação 
acompanhada de inchaço 
devem consultar um médico 
o mais rapidamente possível 
para que a artrite infecciosa, 
se presente, possa ser trata-
da imediatamente.

*  O líquido das articula-
ções inchadas é geralmente 
retirado e analisado para veri-
ficar a presença de infecções 
e de cristais.

Como tratar a dor arti-
cular 

A imobilização da articula-
ção com uma tala ou tipoia 
pode, em alguns casos, ali-
viar a dor. Aplicar calor (por 
exemplo, uma bolsa térmica) 
pode diminuir a dor ao aliviar 
os espasmos musculares ao 
redor das articulações (por 
exemplo, após uma lesão). 
Aplicar frio (por exemplo, com 
gelo) pode ajudar a aliviar a 
dor causada pela inflamação 
da articulação. 

As compressas quentes 
ou frias devem ser aplicadas 
durante pelo menos 15 mi-
nutos por vez para permitir a 
penetração profunda. A pele 
deve estar protegida do calor 
e frio extremo. Por exemplo, 

o gelo deve ser colocado em 
uma bolsa plástica e enrolado 
em uma toalha.

 A fisioterapia pode aju-
dar 

O fisioterapeuta atua basi-
camente em três métodos: a 
eletroterapia para combater a 
dor, o calor úmido para ajudar 
a desinflamar a articulação e 
os exercícios para ganho de 
amplitude articular e fortale-
cimento muscular.

Age também em:
* Reeducação postural;
* Melhora da função mus-

cular e articular;
* Aumento da força e 

flexibilidade com exercícios 
específicos e individualizados;

* Proteção articular (evi-
tando deformidades);

*Melhora da capacidade 
cardiorrespiratória e, conse-
quentemente, promovendo 
mais qualidade de vida.  

É preciso lembrar que os 
exercícios são necessários, 
porém não devem ser exte-
nuantes e só devem ser rea-
lizados com indicação médica 
e orientação de profissional 
especializado.

É verdade que, às vezes, 
principalmente no frio, as 
pessoas tentam fugir da 
fisioterapia, mas é especial-
mente nessa hora em que 
o acompanhamento se faz 
mais necessário. No frio, 
normalmente ficamos mais 
rígidos, tensos e, com isso, 
os pacientes sentem mais 
dores, portanto nada de 

desculpas para faltar à fisio-
terapia, pois é a fisioterapia 
que recupera a amplitude 
de movimento e fortalece os 
músculos subjacentes. 

Para pessoas que têm ar-
trite crônica, a atividade física 
continuada é importante para 
prevenir a rigidez permanente 
da articulação (contratura) e 

perda muscular (atrofia).

Dra Silvia Batista 
Fisioterapeuta e edu-

cadora física
@silviabatistafisiodan-

cer
Email: silviafisiotera-

pia@icloud.com

 ARTIGO

Denise BRITO *

Diversidade como diferencial competitivo

As estratégias de diversida-
de e inclusão (D&I) impactam 
diretamente no crescimento e 
na produtividade das empresas. 
É o que aponta um estudo da 
Michael Page - 8 Tendências 
para Executivos - que analisou 
os atuais desafios e as oportu-
nidades dos líderes empresariais 
no decorrer de 2019 e mostrou 
que a diversidade não é apenas 
uma métrica para implementar, 
mas parte integrante do sucesso 
das empresas.

De acordo com o levanta-
mento, a diversidade é uma es-
tratégia inteligente de negócio, 
que contribui também para a 
evolução das companhias e seus 
lucros. Dados do levantamento 
apontam um crescimento de 
cerca de 19% de receita nas 
empresas que são constituídas 
por equipes cuja direção é mais 
inclusiva e de 60% de resultados 

positivos na tomada de decisões 
por equipes de gestão caracteri-
zada pela diversidade.

Logo, é imprescindível que as 
empresas entendam que times 
diversos são mais engajados e 
contribuem para que elas se-
jam mais inovadoras, criativas 
e com melhor performance. A 
Sodexo compartilha desta visão 
e entende que políticas consoli-
dadas de diversidade e inclusão 
no ambiente de trabalho têm se 
tornado cada vez mais presentes 
no dia a dia de empresas nacio-
nais e multinacionais. Afinal, a 
capacidade de gerar novas opor-
tunidades, sem predileção por 
raça, orientação sexual ou iden-
tificação de gênero, por exemplo, 
tem proporcionado às grandes 
corporações maior participação, 
competitividade e destaque no 
atual cenário mercadológico.

Para a companhia, diversidade 
refere-se às várias características 
que definem cada colaborador 

como um indivíduo único e, neste 
sentido, mantém o compromisso 
de atingir todas as dimensões de 
sua vida, visíveis ou não, focando 
especialmente em cinco áreas 
de atuação: Gênero, Culturas & 
Origens, Gerações, Pessoas com 
Deficiência, Orientação Sexual e 
Identidade de Gênero. 

A Sodexo possui uma Dire-
toria Mundial de Diversidade e 
Inclusão, responsável por esse 
tema, que replica todas as suas 
ações para o resto do mundo. 
No Brasil, a empresa conta com 
um departamento específico para 
gestão dos projetos de diversida-
de e inclusão e atua com metas 
de contratação que visam a 
equilibrar as equipes em todos os 
sentidos por meio de parcerias, 
programas e iniciativas que fazem 
parte do negócio e influenciam 
diretamente seu crescimento 
sustentável.

Recentemente, pude pre-
senciar de perto todo a impor-

já realizadas pela companhia no 
que tange à orientação sexual, 
por exemplo, a companhia conta 
com o Sodexo Pride Group, um 
grupo de afinidade que atua sob 
o tema de orientação sexual e 
identidade de gênero com o ob-
jetivo de debater o assunto, pro-
mover iniciativas de educação e 
sensibilização, oferecer suporte e 
proporcionar visibilidade interna e 
externa sobre o tema por meio de 
ações de comunicação, desenvol-
vimento de talentos e criação de 
uma cultura inclusiva, além do 
lançamento de um guia LGBTI+ 
criado para orientar e expandir 
o conhecimento de líderes da 
companhia em relação ao tema.

Já no que diz respeito ao 
equilíbrio de gênero, além de 
iniciativas como SoTogether (‘Tão 
Juntos’), um programa que une 
mulheres e homens em prol da 
valorização igualitária e acesso 
equivalente ao crescimento pro-
fissional, o Grupo Sodexo atua 

globalmente na promoção da 
diversidade em todos os níveis 
hierárquicos, a partir de uma 
proporção de 40-60% de equipes 
femininas/masculinas em todos 
os níveis da organização.  Desta 
maneira, a empresa acredita que 
está criando um ambiente inclu-
sivo em que homens e mulheres 
são igualmente valorizados e têm 
acesso equivalente ao crescimen-
to e podem prosperar.

Apesar de as políticas inclu-
sivas no ambiente de trabalho já 
terem se tornado mais presentes 
no dia a dia de grandes empresas 
mundiais, a sociedade ainda tem 
muito que evoluir neste tema, 
mas somente com conscientiza-
ção e iniciativas de mais e mais 
empresas será possível a constru-
ção de um mundo mais inclusivo 
e produtivo em todos os sentidos.

* É gerente de Comunica-
ção Interna da Sodexo Bene-
fícios e Incentivos.

tância que a companhia dá à 
diversidade e inclusão durante 
minha participação na Convenção 
Global Anual do Grupo Sodexo - 
Tomorrow Starts Now – realizada 
em Washington (DC), nos EUA, 
e que tratou especificamente 
deste tema. 

Durante o encontro, líderes 
da companhia se reuniram para 
debater sobre a nova estrutura 
da área que, a partir de agora, 
responderá diretamente ao RH, 
fortalecendo ainda mais o foco 
deste tema dentro da empresa 
e pude verificar que será impres-
cindível a construção de uma 
relação mais forte com parceiros 
externos como empresas recruta-
doras e universidades que focam 
especialmente neste público, 
além da criação de um processo 
de recrutamento mais inclusivo 
e que possibilite por exemplo, a 
chegada destes novos profissio-
nais à liderança da empresa.

Dentre as diversas iniciativas 
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O presidente norte-ameri-
cano, Donald Trump, declarou 
nesta sexta-feira (13) uma 
emergência nacional devido 
ao rápido crescimento do co-
ronavírus, abrindo a porta para 
fornecer o que ele disse ser 
cerca de US$ 50 bilhões em 
ajuda federal para combater 
a doença.

Trump fez o anúncio em 
uma entrevista coletiva nos 
jardins da Casa Branca.

O presidente dos Estados 
Unidos disse que estava de-
clarando emergência nacional 
para “liberar todo o poder do 
governo federal”. Ele fez um 
apelo para que todos Estados 
criem centros de emergência 
para ajudar a combater o 
vírus.

Trump estava sob pressão 
para declarar uma emergência 
de doenças infecciosas sob 
lei de 1988 que permitiria à 
Agência Federal de Gestão de 
Emergências (Fema, na sigla 
em inglês) fornecer fundos 
de desastres para governos 
estaduais e municipais e 
equipes de suporte de implan-
tação. Esse poder raramente 
é usado. O ex-presidente Bill 
Clinton, em 2000, declarou 
tal emergência para o vírus do 
Nilo Ocidental.

Trump declara 
coronavírus uma 

emergência 
nacional

Agência BRASIL

Prorrogação
Jean Dornelas (sem parti-

do) disse que não está pre-
ocupado em decidir logo 
por qual partido irá disputar 
a reeleição. “Só vou decidir 
na prorrogação do segundo 
tempo”, avisa. Apesar disso, 
o vereador disse que deverá 
se filiar no MDB ou no PSD, 
partidos do prefeito Edinho 
Araújo e do vice-prefeito Eleu-
ses Paiva, respectivamente. 
Por ser apresentador de um 
programa no SBT, que ajuda 
a divulgar seu nome, Dornelas 
espera conseguir entre sete  
mil a oito mil votos no proces-
so eleitoral. “A expectativa é 
muito boa”, pondera.

Desmarca
O presidente do PP, Paulo 

Pauléra, desmarcou a reunião 
que seria promovida hoje para 
lançar a chapa de pré-candi-
datos a vereador e também 
apresentar o novo diretório 
do partido. A mudança de 
data, segundo ele, foi por 
causa da agenda do deputado 
federal Fausto Pinato. Kawell 
Lott, presidente do Podemos, 
também transferiu a data 
para apresentar a chapa de 
pré-candidatos. Até 3 de abril, 
quando encerra o prazo da ja-
nela para político em exercício 
de mandato mudar de partido, 
vai provocar avalanches de 
marca e desmarca.

Patriota
A maioria dos partidos tem apostado na chapa de pré-candidatos para conseguir 

cadeiras na Câmara. A direção do Patriota, por exemplo, diz que espera eleger entre dois 
e três vereadores. A chapa tem os vereadores Pedro Roberto Gomes e Zé da Academia, 
porém, espera contar com a votação dos novatos, médico Renan Marino, Clea Rodrigues 
e Bruno Marinho, este filho do vereador Marinho das Bombas (PSB). Os novos filiados, 
segundo o partido, têm potencial para mais de dois mil votos cada. Esperar para ver...

Cancela
Partidos de esquerda, que iriam protes-

tar hoje, na Praça Ruy Barbosa, decidiram 
cancelar a manifestação por causa do co-
ronavírus, que tem preocupado a população 
mundial. O objetivo era chamar a atenção 
da população para combater o movimento 
da direita, que defende o fechamento do 
Congresso Nacional e também do Supremo 
Tribunal Federal (STF). O movimento era en-
cabeçado pelas siglas PSOL, PT, PCO, PSTU 
PCB e PCdoB. A informação é de Breno 
Santos Aragon, do setor de comunicação 
do movimento.

Preços 
elevados

Consumidores reclamam 
dos preços dos produtos 
vendidos no Mercadão, po-
rém, o aluguel das bancas 
pago pelos permissionários 
ao município é pífio. A Pre-
feitura vai investir R$ 3,4 
milhões na reforma do pré-
dio, o que irá proporcionar 
conforto aos comerciantes e 
consumidores. A informação 
é que o valor do aluguel, de 
cada banca, será revisto e 
atualizado. Se com o aluguel 
baixo os preços são exorbi-
tantes, o que acontecerá 
após a sua atualização? O 
futuro dirá...

Persistente
Se tem um pré-candidato a vereador 

que não desiste nunca, é Rubinho Silva 
(PL). Ele disse que vai para a quarta 
tentativa e desta vez espera atravessar a 
difícil barreira das urnas para chegar a uma 
cadeira na Câmara. No processo eleitoral 
de 2016, Rubinho disse que obteve 1.635 
votos, seu melhor desempenho nas dispu-
tas por espaço no Legislativo. Para atingir 
seu objetivo, disse que acredita na boa 
chapa de pré-candidatos do seu partido. 
“Eu cansei de ser suplente e vou lutar para 
ser titular”, diz esperançoso.

Concorrer
Apesar de ainda não ter legenda para disputar a ree-

leição, Gérson Furquim (PP) disse que não abre mão de 
concorrer novamente em busca do seu nono mandato na 
Câmara. “Já estou fazendo a pré-campanha”, avisa. Por 
enquanto, ele está filiado ao PP, porém, o presidente da 
sigla, Paulo Pauléra, disse que, por questão de estratégia 
política, Furquim não terá legenda. Sempre enigmático, 
o vereador se limitou a dizer que está conversando com 
outros partidos, mas, em hipótese alguma, quis declinar 
nenhuma sigla.

As filiações dos vereadores, que 
aconteceram ontem à noite, na sede do 
partido, contaram com a presença do 
prefeito Edinho, que abonou as fichas 
dos novos aliados de partido

Os vereadores Celso 
Peixão e Cláudia Giuli se 
filiaram, ontem, no MDB 
com o objetivo de disputar 
a reeleição em outubro. 
Com essas novas ade-
sões, o partido do prefeito 
Edinho Araújo passa a 
contar com três verea-
dores na Câmara. Jean 
Charles já era do partido, 
já que foi eleito pela sigla 
no processo eleitoral pro-
movido em 2016.

Peixão justificou que 
sua decisão de sair do 
PSB e se filiar ao MDB 
está embasada no apoio 
que o governo tem con-
cedido às suas reivindi-
cações apresentadas com 
o objetivo de atender a 
população. 

“Já são mais de três 
anos que estou na base 
do governo e quase todas 
as reivindicações apre-
sentadas por mim, para 

beneficiar a população, 
foram atendidas”, relata.

A vereadora Cláudia 
Giuli, eleita pelo PMB, dis-
se que escolheu o MDB, 
com o intuito de disputar 
a reeleição, motivada pela 
causa animal, que vem 
sendo implementada pelo 
atual governo. A agora 
emedebista diz que a cas-
tração em massa de ani-
mais, que começa no fim 
do mês que vem, abraçada 
pelo governo, é a principal 
ação defendida por ela.

As filiações dos verea-
dores, que aconteceram 
na sede do partido, con-
taram com a presença do 
prefeito Edinho, que abo-
nou as fichas dos novos 
aliados de partido. 

Como vai disputar a 
reeleição, a direção eme-
debista acredita que a can-
didatura do prefeito poderá 
atrair até seis mil votos de 
legenda, que fortaleceria 
a chapa de candidatos a 
vereador.

Venâncio de MELLO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Negociações do Tesouro Direto são reabertas

Suspensas desde o fim da 
manhã de anteontem (12), as 
negociações do Tesouro Direto 
– programa que permite a venda 
e compra de títulos públicos a 
pessoas físicas pela internet – fo-
ram reabertas no início da tarde 
de ontem (13). Os papéis estão 
sendo vendidos com taxas mais 

altas, refletindo a instabilidade no 
mercado financeiro.

Entre os títulos corrigidos pela 
inflação, o Tesouro IPCA+ com 
vencimento em 2035 pagava taxa 
real (descontando a inflação) de 
4,13% ao ano por volta das 16h. 
O juro real (sem a inflação) está in-
ferior ao prêmio de 4,78% ao ano 
divulgado ontem, mas continua 
maior que a taxa real de 3,37% 

ao ano registrada na última sexta-
-feira (6). O Tesouro IPCA+2026 
pagava prêmio real de 3,52% ao 
ano. Embora seja menor que o 
prêmio de 4,25% ao ano oferecido 
ontem, a taxa ainda está superior 
aos 2,57% ao ano registrados no 
fim da semana passada.

Com juros fixos definidos no 
momento da emissão, os papéis 
prefixados, que ontem pagavam 

prêmios superiores a 9% ao ano, 
ofereciam juros de 8,19% ao ano 
no caso de títulos com vencimento 
em 2031 e com pagamento de 
juros semestrais.

Novidade
Em momentos de volatilidade 

no mercado financeiro, o Tesouro 
Nacional suspende as negocia-
ções do Tesouro Direto. Segundo 

Agência BRASIL

Vereadores Peixão e Cláudia 
Giuli se filiam no MDB

ELEIÇÕES 2020

Na conta
O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) poderá 

ser obrigado a divulgar dados técnicos sobre a qualidade 
da água distribuída à população, no boleto da conta. Para 
tanto, o vereador Zé da Academia (Patriota) apresentou 
documento pedindo a inclusão do tipo de tratamento que 
o órgão faz na água, além de apontar o desperdício que 
ocorre na rede de distribuição. O vereador acredita que, 
com base nos dados, também é uma forma de chamar a 
atenção da população para ajudar no combate ao desper-
dício, que é elevado.

Vereadores Peixão e Cláudia assinaram fichas 
sob olhares de Pedro Nimer, prefeito Edinho 
Araújo e Coronel Jean Charles

CEI das Calçadas ouve três 
funcionários da Educação

A Comissão Especial de 
Inquérito (CEI das Calçadas) 
colheu depoimentos de três fun-
cionários da Secretaria de Edu-
cação ontem, na Câmara. Foram 
ouvidos Rosana Ribeiro, Rafael 
Pinto e Júlio César Bertuzo.  

O presidente da CEI, verea-
dor Marco Rillo (PT), disse que os 
funcionários eram responsáveis 
pela elaboração de tomadas de 

preços, portanto, os procedi-
mentos que apontavam os locais 
que deveriam ser executados 
os reparos nas calçadas ou em 
prédios públicos, competiam aos 
engenheiros.

Rillo disse que em muitos 
locais os reparos não eram 
necessários. A empresa SMS 
executou a maioria dos serviços, 
cujo valor, segundo a CEI, somou 
R$ 5 milhões.

Ao fazer uma diligência on-

Venâncio de MELLO tem na rua Fritz Jacobe, na Boa 
Vista, e na rua José Bonifácio, 
no Jardim Roseiral, Rillo disse 
que foram encontradas várias 
irregularidades em sarjetões. 
Segundo ele, a empresa cobrou 
da Prefeitura, porém, não teria 
executado as obras. 

Como já era noite, a asses-
soria de imprensa da Prefeitura 
informou que só terá informação 
sobre a denúncia na segunda-
-feira.

Divulgação

o órgão, isso é necessário para 
impedir que os pequenos inves-
tidores sofram prejuízos com o 
descolamento em relação aos 
preços do mercado secundário, 
onde grandes investidores trocam 
de papéis. Os preços do Tesouro 
Direto são atualizados três vezes 
por dia, enquanto as taxas do 
mercado secundário variam o 
tempo todo.
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O primeiro caso do novo 
coronavírus (COVID-19) em Rio 
Preto foi confirmado na tarde 
desta sexta-feira (13). O resul-
tado positivo para coronavírus 
foi informado pelo laboratório 
do Hospital de Base. A pacien-
te é uma mulher, de 28 anos, 
residente de Rio Preto, que 
viajou para Alemanha, França 
e Bélgica e retornou ao Brasil 
no dia 10 de março. 

Segundo a Secretaria de 
Saúde, a jovem está em iso-
lamento domiciliar. Amostras 
foram enviadas ao Instituto 
Adolfo Lutz, que deve realizar a 
contraprova para confirmar ou 
descartar o caso. “Esperamos 
que em 24h ou até 48h saia a 
confirmação. A gente conhece 
o sistema, quando existe um 
caso altamente suspeito, o 
Adolfo Lutz prioriza esses exa-
mes”, disse o secretário de 
Saúde, Aldenis Borim. 

Ao todo, são 11 casos 
suspeitos, em Rio Preto, sendo 
que um deles teve resultado 
positivo para Covid-19 pelo 
laboratório do HB. Sobre o 
primeiro caso no município, o 
virologista da Famerp, Maurício 
Lacerda Nogueira, acrescentou 
que “ele só é confirmado a 
partir do laboratório oficial, o 
que eu posso dizer é que foi um 
exame realizado no Hospital de 
Base, que se mostrou positivo 
em todos os parâmetros tes-
tados. Então nós temos uma 
indicação, essa amostra vai 
ser enviada ao laboratório de 
referência”. 

A revelação sobre o pri-
meiro caso de coronavírus, 
na cidade, foi feita durante 
uma coletiva de imprensa que 
acontecia na Secretaria de 
Saúde do município. Até então, 

Saúde registra primeiro caso de coronavírus 
e faz cerco contra epidemia em Rio Preto 

Mariane DIAS
redacao@dhoje.com.br

A secretária de Saúde 
unirá forças com profis-
sionais de unidades parti-
culares de Rio Preto a fim 
de ter uma grande força-
-tarefa no atendimento à 
população. “Nós temos 
que encarar os hospitais 
particulares como parcei-
ros e, para isso, teremos 
a conversa na terça-feira 
(17), nós vamos conversar 
e vimos que eles estão 
muito preocupados tam-
bém. Hoje, nós temos em 
Rio Preto um número de 
leitos que possam aten-
der a população SUS, 
para não utilizar nada do 
privado, mas lembrar que 
o privado é quase metade 
da nossa população, então 
esses hospitais vão parti-
cipar juntos ao plano de 
contingencia  e tomar as 
decisões isso eu acho uma 

PARCERIA SUS E HOSPITAIS 
PARTICULARES 

Sexta-feira 13 traz sorte ou azar? 
Oraculista explica mais sobre este dia

Neste ano teremos duas 
sexta-feiras 13, a primeira neste 
mês de março e a segunda em 
novembro. De acordo com Yuri 
Polvora, oraculista e facilitador 
de Barras de Access, a data jun-
ta dois símbolos poderosos para 
a maioria dos magos e pessoas 
que fazem parte das sociedades 
iniciáticas.

“A sexta-feira é um dia que 
sempre foi considerado sa-
grado para muitas tradições. 
Antigamente ela era associada 
com a deusa Vênus, Afrodite 
e também com a deusa Freya 
dos nórdicos que é a deusa do 
amor da fertilidade, abundância 
e prosperidade da natureza. 
Os adeptos das sociedades 

iniciáticas acreditavam que a 
sexta-feira era um dia de bons 
auspícios”, explica Yuri.

E acrescenta que “com o 
advento do cristianismo a tradi-
ção diz que nosso senhor Jesus 
Cristo foi traído numa sexta-feira 
então isso ficou muito forte. Mas 
também é um dia de redenção. 
Então era visto por muitos como 
um dia de morte e para outros 
como redenção. A sexta-feira 
tem esse aspecto duplo”.

Victor Augusto, esotérico, 
explica um pouco mais sobre 
como a sexta-feira 13 é vista 
no mundo místico. “Para nós, a 
sexta-feira 13 é um mito porque 
energeticamente nós acredita-
mos que ela não traz nada de 
diferente. As sextas-feiras são 
dias positivos astrologicamente 

Isabela MARTINS 

Cláudio LAHOS

Secretário Aldenis Borim comandou reunião com a imprensa para tratar da pandemia

Salvador Hernandes

Durante as orientações, o 
secretário Aldenis Borim reforçou 
a atenção e cuidado de evitar 
locais aglomerados. “A reco-
mendação que fazemos é evitar 
locais fechados ou abertos que 
tenham mais de 100 pessoas. 
Reuniões, eventos, tudo o que 
possa colocar em risco recomen-
damos evitar”, disse. 

Sobre as baixas tempera-
turas, sazonalidades, mitos e 
verdades, o virologista Maurício 
Lacerda ponderou que “o vírus 
é sazonal. Ele predomina no in-
verno, mas não é porque o vírus 
gosta do frio, o vírus gosta do 

FORA DE AGLOMERAÇÃO 

ESOTERISMO

o encontro era para orientações 
e demonstração do plano de 
contingenciamento que iria 
começar a ser adotado. 

“Nós começamos essa reu-
nião, hoje, não tínhamos essa 
resposta, faz parte do que a 
gente está esperando dentro 
daquele plano de contingência, 
mais cedo ou mais tarde isso 
iria ocorrer. Vamos esperar o 
próximo e a partir daí escalonar 
medidas que são necessárias a 
serem tomadas”, disse o virolo-

gista da Famerp. 
Um comitê gestor do co-

ronavírus foi formado para se 
atentar a todos os aconteci-
mentos sobre o COVID-19. 

“Rio Preto tem um plano de 
contingência estabelecido há 
quase um mês, que já foi feito, 
ele é um plano de contingên-
cia para doenças respiratórias 
altas, acrescentando alguns 
detalhes do coronavírus”, disse 
Borim. 

O secretário acrescentou 

ainda que “com a explosão nas 
últimas 48h de casos e o medo 
da população ao que está acon-
tecendo, decidimos colocar o 
plano de contingência em fun-
cionamento. Nesta sexta-feira 
foi feita uma capacitação para 
cerca de 600 funcionários, que 
trabalham na saúde, em Rio 
Preto e região, então foi um 
acontecimento importante deve 
ter sido a última reunião para 
falar de uma doença cuja aglo-
meração está contraindicada”. 

Mais cedo ou mais tarde isso iria ocorrer. Vamos esperar o 
próximo e a partir daí escalonar medidas que são necessárias 

a serem tomadas”
“

”

comportamento que nós temos 
durante o frio, de ficar em am-
bientes fechados, com janelas 
fechadas, pessoas aglomera-
das, então nós podemos estar 
num verão de 40 graus, mas se 
eu colocar 300 pessoas numa 
sala com ar-condicionado é 
absolutamente a mesma coisa. 
Realmente, o vírus resiste mais 
com a temperatura menos alta, 
mas muito menos ao nosso 
comportamento enquanto po-
pulação, uma sala de cinema 
com 500 pessoas no verão é 
a mesma coisa que uma sala 
de cinema no inverno”, explica. 

Na próxima segunda-feira 
(16), será feita uma reunião com 
todos os convênios de saúde 
com objetivo de universalizar a 
linguagem utilizada por equipes 
de saúde. “Convidamos e já fo-
ram aceitos todos os convênios 
participarão da reunião, isso será 
para que a informação chegue de 
maneira homogênea para toda a 
população, para que não fiquem 
confusas as informações”.

Segundo os especialistas, 
o cuidado redobrado deve ser 
com os idosos. “Agora é atenção, 
neste momento ainda o cuidado 
especial é ao idoso, cuidado com 
ambientes com muita gente e 
vai chegar o momento que nós 
vamos decidir o que nós vamos 
fazer. Podemos ter poucos casos 
e tocar a nossa vida normalmente, 
podemos ter um alto número de 
casos, que medidas mais drás-
ticas tenham que ser tomadas”, 
disse o virologista Maurício Lacer-
da Nogueira. 

“Muitas das atividades são 
nossas mesmo, não tem como 
o poder público controlar se uma 
pessoa está indo ao cinema, à 
missa ou ao restaurante com 
problemas respiratórios. A pessoa 
pode muito bem disfarçar isso, 
mas tomar conta dos nossos 
sintomas e saber que uma do-
ença extremamente simples pra 
mim, para outra pessoa pode ser, 
extremamente, agressiva para 

ATENÇÃO REDOBRADA 
alguém do meu lado que fez um 
transplante, um senhor que tem 
câncer, ou seja, se tem sintomas 
respiratórios evite o público”, disse 
Nogueira.  

Borim acrescentou que “o foco 
número 1 é o idoso, ou seja, o ido-
so neste momento tem atenção 
especial, a gente não recomenta 
nenhuma atividade em grupo 
para idosos, neste momento. O 
idoso tem que ficar quietinho e 
ficar menos possível em contato 
com multidões e grupos. Nós da 
secretaria decidimos que nossas 
atividades de grupos com idosos 
serão suspensas”. 

Segundo a gerente do Depar-
tamento de Vigilância Epidemio-
lógica da Secretaria de Saúde de 
Rio Preto, Andréia Negri Reis, cada 
pessoa deve redobrar sua medida 
de proteção. 

“Foi a primeira vez que a Orga-
nização Mundial de Saúde adotou 
medidas em que a população 
é protagonista, neste momento 
o que o Brasil tem adotado é o 
isolamento domiciliar dos casos 
suspeitos. Pedimos que mesmo 
que nós, funcionários públicos, 
façam essa orientação de isola-
mento, a população deve assumir 
isso como responsabilidade. A 
comunidade fazendo o seu papel 
vai ajudar nessa redução, senão 
vai ser muito mais difícil retardar 
o máximo uma epidemia no mu-
nicípio”. 

coisa muito boa. É todo 
mundo trabalhando em 
prol de uma doença que 
é da população, seja ela 
rica pobre vulnerável ou 
não”, disse Borim.

O secretário acres-
centou ainda que, “não 
importa se o paciente é 
público ou privado o im-
portante é que ele tenha 
a informação correta. Os 
planos de saúde foram, 
extremamente, solícitos, 
todos eles concordaram 
que isso tem que ser uma 
guerra comum, de todo 
mundo. Teremos reuniões 
com convênios, teremos 
reuniões com os hospi-
tais, com as entidades 
de classe. A divulgação é 
fundamental através de 
cartazes, folders, tudo 
isso faz parte do plano de 
contingência”. 

A Secretaria de Saúde 
irá disponibilizar um contato 
para dar as orientações à 
população que tem dúvidas 
sobre o COVID-19, a ligação 
gratuita será uma forma de 
monitoramento o vírus a fim 
de desafogar UBSs, 

“Nós vamos criar um 
0800 coronavírus, acredito 
que até na próxima semana 
nós já tenhamos instalado, 
para que a gente possa infor-
mar a população justamente 

ORIENTAÇÃO POR TELEFONE 
do que ela tem dúvida”, 
explicou o secretário. 

Borim disse ainda que 
“a orientação é um aten-
dimento individual, esse 
0800 é pra resolver dúvi-
das e dizer o seguinte ‘liga 
amanhã para falar como 
você está, se piorou ou 
não’. A gente espera dar 
a informação e diminuir 
os atendimentos nas uni-
dades sejam elas privadas 
ou públicas”. 

Os profissionais de saú-
de poderão utilizar a tele-
conferência para sanar dú-
vidas com outros médicos 
sobre o COVID-19. “Nós 
vamos criar a teleconsulta 
que envolverá inclusive os 
profissionais dos planos e 
dos hospitais sejam eles 

TELECONSULTAS 
públicos ou privados e 
que vai ter os consultores 
que vão falar ao vivo com 
essas pessoas. Mas isso 
vai ser uma coisa inter-
na entre médicos, que 
estiver com uma dúvida 
do que fazer”, disse o 
secretário. 

O prefeito Edinho Araújo 
decidiu suspender o tradicional 
corte do bolo e show em co-
memoração aos 168 anos de 
fundação de São José do Rio 
Preto, que estava marcado para 
as 16 h, do dia 19 de março.

A decisão tomada após 
recomendação da Secretaria 
Municipal de Saúde, de evitar 
aglomerações de pessoas, 
como parte das medidas pre-
ventivas e necessárias para a 
contenção da Covid-19.

Outros eventos como os 
encontros de qualificação de 
funcionários da Secretaria da 
Educação também estão tem-
porariamente suspensos.

ANIVERSÁRIO DE RIO PRETO 
E OUTRAS RECOMENDAÇÕES 

A coordenação do FIT Rio 
Preto (Festival Internacional de 
Teatro de São José do Rio Pre-
to), formada pela Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Cultura e 
o Sesc São Paulo dialogam para 
tomarem uma decisão sobre a 
realização do evento previsto 
para os dias 2 a 11 de julho. 

“As autoridades públicas 
precisam assumir suas respon-
sabilidades neste momento. 
Não há razão para pânico. As 
medidas adotadas são preventi-
vas, buscando evitar a expansão 
do vírus entre nós, e seguindo 
orientação de especialistas”, 
justificou o prefeito Edinho 
Araújo.

O Conselho Superior da 
Magistratura, após reunião 
permanente, desta sexta-feira 
(13), determinou a suspensão 
das audiências entendidas não 
urgentes pelos magistrados, 
pelo prazo inicial de 30 dias, 
com a redesignação para o 
exercício de 2020;

O conselho determinou ain-
da  a suspensão das entrevis-
tas designadas pelo serviço 
psicossocial, exceto nos casos 
de natureza urgente e naqueles 
onde houver determinação con-
trária do magistrado, pelo prazo 
de 30 dias; estabelece ainda 
que nas salas de audiência 
e nas sessões do Tribunal do 
Júri ingressem apenas aqueles 
que devam participar do ato, 
respeitada a adoção de outro 
critério pelo magistrado, pelo 
prazo inicial de 30 dias;

A recomendação aos ma-
gistrados o escalonamento do 
horário de servidores nas uni-
dades, observada a redução de 
trabalho para seis horas diárias, 
sem compensação futura, em 
todas as unidades de primeiro 
e segundo graus e na secreta-
ria do Tribunal de Justiça, sem 
prejuízo de atendimento no 
período integral, de forma a di-

Conselho Superior da Magistratura 
suspende audiências por 30 dias

minuir a quantidade de pessoas 
nas salas, pelo prazo de 30 
dias; autoriza ainda  trabalho 
remoto para as magistradas e 
servidoras grávidas, pelo prazo 
inicial de 14 dias, prazo que se 
aplica também para servidores 
com doenças crônicas, porta-
dores de deficiências físicas 
e aqueles servidores com 60 
anos ou mais;

Fica proibido o fluxo do 
público em geral (inclusive 
nas unidades carcerárias) nos 
prédios de primeiro e segun-
do graus do Poder Judiciário 
paulista, salvo os Advogados, 
Defensores Públicos e mem-
bros do Ministério Público e 
àqueles que participarão de 
atos judiciais ou comprovarem 
a necessidade de ingresso; 
suspende o curso dos prazos 
processuais, pelo prazo de 30 
dias, salvo quanto às medi-
das urgentes, processos de 
réus presos e processos de 
menores infratores; incentiva 
a prática de reuniões virtuais, 
tanto quanto possível, obser-
vando-se que na hipótese de 
impossibilidade, os encontros 
devam ser realizados com o 
menor número de participantes 
possível.

regidas pela Vênus deusa Afrodi-
te e que é a representação para 
os pagãos da deusa do amor e 
da beleza. Quando falamos do 
número 13, na numerologia con-
vencional, ele não existe, e sim 
existe o número quatro que é a 
soma deles e que é um número 
positivo regente do nosso ano 
de 2020”.

Para Salvador Hernandes 
Esteves Neto, instrutor de Yoga e 
meditação, a sexta-feira 13 é só 
mais um dia normal. “Acho que 
temos que focar no que a gente 
quer e direcionar a energia da 
gente neste sentido e pronto”.

A estudante Bianca Nasci-
mento acredita que a data traga 
má sorte. “Hoje está sendo a 
sexta-feira 13 pra mim, o pneu 
da minha moto furou”, finaliza.

Cláudio LAHOS
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Rio Preto registra 8° homicídio do ano 
A vítima foi socorrida ainda com vida e precisou ser encaminhada para a Santa Casa por uma unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, 
onde passou por procedimentos cirúrgico

Com a morte de Cláudio 
Souza Furtado, de 51 anos, 
foi registrado o 8° homicídio 
em Rio Preto no ano de 2020. 
A vítima foi esfaqueada na 
tarde desta quinta-feira, 12, 
e morreu horas depois de ser 
encaminhada para a Santa 
Casa. O crime aconteceu em 
uma padaria no Jardim Alto 
Alegre.  

Segundo informações da 
Polícia Militar, após uma dis-
cussão, o suspeito desferiu 
um golpe de faca no abdômen 
de Cláudio, vindo a causar 
ferimento gravíssimo com 
exposição de intestino.  

A vítima foi socorrida ainda 
com vida e precisou ser enca-
minhada para a Santa Casa 
por uma unidade de Resgate 
do Corpo de Bombeiros, onde 
passou por procedimentos 
cirúrgico.  

O suspeito foi abordado a 
aproximadamente 50 metros 
do local do fato caminhando 
carregando uma bolsa de 
mão, onde estava armazena-
da a faca utilizada no crime.  

Em abordagem, o suspei-
to confessou ser o autor da 
agressão. Ele foi encaminhado 
para a Central de Flagrantes 
e autuado por tentativa de 
homicídio. Com o óbito, ele 
deve responder por homicídio. 

Luciano RAMOS
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Motorista bate em moto em rotatória 
e foge sem prestar socorro

Um assistente adminis-
trativo, de 43 anos, ficou 
ferido no cruzamento das 
avenidas Doutor Antônio 
Tavares Pereira e Fernando 
Costa. O motorista do Ford 
Ka que causou o acidente, 
ocorrido na manhã desta 
quarta-feira, fugiu sem pres-
tar socorro.

A ocorrência foi registrada 
pela vítima, que procurou 
atendimento médico em um 
hospital particular, na tarde 
desta quinta-feira, na Central 
de Flagrantes. O caso segue 
sendo investigado como 
omissão de socorro e fuga 
de local de acidente. 

O motociclista disse à 
polícia que seguia com sua 
Honda CG 160 Titan, no sen-
tido bairro/Centro, e parou na 
rotatória, quando o automó-
vel, que transitava na direção 
Fernando Costa/rodovia Assis 

Chateaubriand, bateu na 
parte frontal da moto.

Com o impacto da batida, 
a vítima caiu. O condutor do 

Daniele JAMMAL

O anúncio clonado de uma 
Honda CG 150 Fan, placas de 
Araras (SP), no site OLX, levou 
um vendedor, de 20 anos, mo-
rador na Caic, em Rio Preto, 
a entrar em contato com uma 
estelionatária.

A criminosa disse que o 
veículo estava em uma revenda 
de veículos, em Votuporanga, 
enviando um vídeo e toda a 
documentação da moto. 

Acreditando que estava 
fazendo um bom negócio, o 
jovem fez uma transferência de 
R$ 2,3 mil e foi até uma loté-
rica para depositar R$ 700 em 
contas indicadas pela golpista.

Em seguida, ele enviou 
mensagens, via whatsapp, com 
a mulher para combinar a en-
trega da motocicleta, mas não 
conseguiu mais falar com ela.

Ao perceber que havia caído 
em um golpe de estelionato, o 
vendedor procurou a Central de 
Flagrantes rio-pretense, onde 
fez um boletim de ocorrência.

Vendedor cai 
no ‘golpe do 

anúncio clonado’ 
e perde R$ 3 mil

Acidente aconteceu na rotatória entre avenida e rodovia

Divulgação

CLÁUDIO SOUSA FURTADO – 
Falecido no dia 13/03/2020 aos 
50 anos de idade. Era solteiro. 
Deixando os fi lhos: Mizansara e 
Maita. Sepultamento ocorre no 
dia 14/03/2020 às 13h, saindo 
do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João 
Batista.

CARMEN BARUFFI DE JESUS 
– Falecida no dia 13/03/2020 aos 
83 anos de idade. Era viúva de 
Caio de Jesus, deixando os fi lhos: 
Cicero, Carmen, Celso, Cristina, 
Caio e Cláudio. Sepultamento 
ocorreu no dia 13/03/2020 às 
15h, saindo do velório Capelas 
Prever Rio Preto.

 
NAIR GARCIA CORTEZI – Fa-

lecida no dia 13/03/2020 aos 91 
anos de idade. Era viúva de Ro-
berto Cortezi, deixando os fi lhos: 
Antônia, Sonia, Rosa,Telma e 
Eliane. Sepultamento ocorreu no 
dia 13/03/2020 às 17h, saindo do 
velório Capelas Prever Rio Preto.

BENEDITA PEREIRA VIEIRA – 
Falecida no dia 13/03/2020 aos 
89 anos de idade. Era viúva de 
Adelino Alves Vieira, deixando 
os fi lhos: Sebastiana, Nedir, Wa-
nderlei e Renato. Sepultamento 
ocorreu no dia 13/03/2020 às 
17h, saindo do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

ALIZARA MAGOSSO DE 
OLIVEIRA – Falecida no dia 
13/03/2020 aos 83 anos de idade. 
Era casada com Olezio Barboza 
de Oliveira, deixando os fi lhos: 
Nelcy, Élida e Jane. Sepultamento 
ocorre no dia 14/03/2020 às 8h, 
saindo do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

Ex-presidiário ameaça 
matar a mãe dormindo 
e atear fogo em casa

A Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM) de Rio Preto 
investiga uma denúncia contra 
um artesão, de 31 anos, que 
além de ofensas verbais, teria 
arremessado uma lata de cer-
veja contra a própria mãe, uma 
manicure de 49 anos, e feito 
ameaças de morte.

O caso, registrado como 
injúria, ameaça e violência 
doméstica, aconteceu por volta 
das 20h20 desta quinta-feira, 
na casa da família na Vila To-
ninho. 

Segundo a vítima disse à po-
lícia, há aproximadamente dois 
meses o filho mais velho vem 
apresentando comportamento 
agressivo por causa da ingestão 
de bebida alcóolica e drogas.

Ao chegar na sua residência, 
onde mora também com outro 
filho, de 30 anos, a manicure 
foi xingada e precisou se abaixar 
para não ser atingida pela lata 
de cerveja.

O acusado disse que vai 
matar a mãe quando ela estiver 
dormindo e atear fogo na resi-
dência. A PM foi acionada, mas 
o suspeito fugiu.

Daniele JAMMAL

Segundo suspeito de matar 
homem no Lealdade é preso  

O segundo suspeito de 
participar do homicídio de 
Samuel César Nascimento, 
de 35 anos, foi preso na noite 
desta quarta-feira, 11.  O crime 
aconteceu no bairro Lealdade, 
em Rio Preto.

Segundo informações do 

delegado responsável pelo 
caso, Wander Solgon, o sus-
peito de 26 anos foi preso 
enquanto estava em sua casa 
e alegou não ter envolvimento 
com o crime. “Ele disse que 
estava no lugar errado, na hora 
errada”, contou o delegado. 

O suspeito foi levado para o 
sistema de carceragem da De-

Luciano RAMOS legacia de Investigações Gerais 
(DIG), onde permanece preso 
enquanto o caso é investigado.  

No dia 5 de março, um ado-
lescente também suspeito de 
cometer o homicídio foi preso. 
Ele confessou ter participado 
do crime.  

O terceiro suspeito ainda 
está sendo procurado.  

Um jovem de 23 anos 
foi morto a tiros na manhã 
desta sexta-feira, 13, no 
bairro Jardim Alvorada, em 
Mirassol. 

O resgate chegou a ser 
acionado, mas a Igor Vanzeli 
não resistiu aos ferimentos. 
O corpo foi levado para o 
Instituto Médico Legal (IML) 
de Rio Preto 

 O suspeito do homicídio 
está sendo procurado. O 
caso segue sendo investi-
gado pela Polícia Civil mi-
rassolense.

Jovem é 
morto a 
tiros em 
Mirassol 

Patrulha Maria da Penha realiza primeira prisão 
por descumprimento de medida protetiva

A Patrulha Maria da Penha, 
realizada pela Guarda Civil 
Municipal, prendeu na manhã 
desta sexta-feira, 13, pintor de 
48 anos que estava fazendo 
ameaças contra a ex-compa-
nheira. Esse é o segundo dia 
que a Patrulha Maria da Penha 
visita as vítimas. 

Segundo informações da 
GCM, eles foram até a casa da 
vítima, uma atendente de 46 
anos, nesta manhã em uma 
visita de rotina. Em conversa 
com a mulher, ela informou 
que o ex-companheiro enviava 
mensagens por aplicativo e 
ligava em seu serviço fazendo 
ameaças. Tudo foi anotado 
para enviar ao Tribunal de 
Justiça (TJ). 

Ainda segundo a Guarda 

Municipal, depois que a Pa-
trulha saiu, o ex-companheiro 
pediu para uma pessoa ir até a 
casa da vítima, tocar o interfone 
e dizer para ela que ele estava 
esperando-a na esquina. A 

distância de 200 metros da 
mulher e não ter nenhum tipo 
de contato.  

Até o momento, foram 17 
medidas protetivas enviadas 
pelo TJ à GCM. 

Luciano RAMOS

atendente ligou imediatamente 
para a GCM e relatou o caso. 
Uma viatura da GCM foi até o 
local e prendeu o acusado em 
flagrante. 

O pintor tinha que manter 

A GCM surpreendeu o acusado de violência doméstica próximo da casa da vítima 

Divulgação

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA VILA TONINHO

AVENIDA FERNANDO COSTA

Luciano RAMOS

Uma empresária, de 
33 anos, moradora na 
Vila Sinibaldi, em Rio 
Preto, perdeu o acesso ao 
whatsapp na tarde desta 
quinta-feira ao fornecer 
códigos para um hacker, 
acreditando que estava 
confirmando presença em 
um evento.

A vítima procurou a 
Central de Flagrantes, 
onde foi registrado bo-
letim de ocorrência de 
estelionato, e disse que 
não teve nenhum prejuízo 
financeiro. 

Ela informou ainda que 
uma prima sua foi enga-
nada pelo golpista e depo-
sitou R$ 1,6 mil para um 
integrante da quadrilha. 
A mulher acreditou que 
estava fazendo um em-
préstimo para a parente.

O setor de investigação 
do 5º DP rio-pretense é 
quem está encarregado 
do caso. A polícia ainda 
não sabe se há outras 
vítimas dos estelionatá-
rios. Não há pistas sobre 
autoria até o momento.

Hacker aplica ‘golpe 
do código’ e prima 
de empresária é 

lesada em R$ 1,6 mil
Daniele JAMMAL

Daniele JAMMAL

carro, cuja placa foi anotada, 
foi embora e o motociclista 
procurou atendimento médico 
por meios próprios.
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DiáriodoBob
Passou batido. Ontem, foi sexta feira, 13. Estou lembrando 

vocês hoje porque ontem não tivemos esta coluna. Sine die. 
Brincadeira tem hora. O que poderia parecer exagero de um e 
outro, tornou-se real: há, de fato, uma pandemia de coronavírus 
no mundo. Os dados são assustadores. Já são 126.672 casos 
confirmados, com 4.641 mortos. No Brasil, são 70 casos confir-
mados. Nas próximas três semanas a previsão é que esse número 
deva chegar a 4.000. Sem fronteiras. A recomendação médica 
é não viajar para o exterior, pois além dos países fecharem suas 
fronteiras, ter os sintomas em outro local pode ser um problema 
com seguro de saúde. Calma nessas horas. Quem diria que, 
em pleno 2020, fôssemos enfrentar um surto de uma doença 
sem vacina que causaria tanto pânico no mundo? Pandemia 
na Justiça. O avanço do Covid-19 pelo Brasil levou o Judiciário 
nas grandes capitais e outras instituições a adotar medidas de 
prevenção ao contágio. Elas vão de quarentena a juízes e ser-
vidores, teletrabalho e sessões virtuais à proibição de visitas aos 
prédios da Justiça. Em Rio Preto, tudo funciona normalmente.  
Dá pra assustar. 118 países já estão afetados pelo coronavírus, 
com 121 mil casos confirmados e 4.300 mortes. Para o Brasil, 
as projeções estimam 4.000 casos em quinze dias e cerca de 
30 mil em 21 dias. Lenha na fogueira. Na próxima segunda, 
depois de amanhã, o entrevistado da vez no programa Roda Viva, 
da TV Cultura, comandado por Vera Magalhães, será o ex-gover-
nador do Ceará e candidato derrotado na disputa presidencial 
de 2018 Ciro Gomes. Posso perguntar? O ser humano – está 
confuso: afinal, o fim do mundo será viral ou ambiental? Não 
dá para viver com uma dúvida dessas! Ele é o cara! Coiote é o 
nome do melhor Deejay da cidade. Empresariado pelo promoter 
Fabiano Maza, os dois estiverem no palco de talentos da UNORP, 
na quinta feira à noite, agitando os milhares de alunos do Centro 
Universitário da Rua Ipiranga. Virou balada! Sorria, beba muita 
água e seja feliz!

Neste momento, a Branca de Neve só está com 6 anões. O Atchim acabou de ser 
posto em quarentena. Sorria, beba muita água e seja feliz!

EDUARDO E MÁRCIA 
Macagnani reuniram os 
amigos e familiares, dias 
atrás, para o Chá de Bebê 
da Helena, fi lha do casalzi-
nho, que nascerá no mês 
de maio. É só alegria para 
os avós.     

A CANTORA Nathália 
Guareschi, fi lha do empre-
sário e pecuarista Osmair 
Guareschi e Neide, marcou 
presença no programa do 
Ratinho, no Boteco do Ra-
tinho.

COM NOVIDADES a loja 
Palmeiras Store Rio Preto 
foi inaugurada dias atrás no 
Praça Shopping. Na tarde 
deste sábado, das 13h às 
16h, os Mascotes Ofi ciais 
do Verdão vão agitar os tor-
cedores no espaço da loja.         

MARCOS PASQUIM, 
ator global, é presença 
confi rmada na tarde deste 
sábado, dia 14, no evento 
Sunset Quinta do Golfe. A 
festa será na varanda do 
Golfe em clima open bar e 
open food. Na organização 
Allianza Eventos (Fred To-
nelli). Convites limitados.

FLÁVIA COSTA, advoga-
da, e o empresário Renato 
Nasser contrataram a Ban-
da Batom na Cueca, Joe 
Kinni, Lucas & Thiago, Mila 
Menin, Roda de Samba 
com RP Music para agitar 
a tarde da famosa Feijoada 
dos Amigos, que será no 
próximo dia 28 de março, 
a partir das 13h30, no Villa 
Conte Buffet. Imperdível!

A CULTURA irlandesa vai 
merecer destaque no St. 
Patrick´s Day, cuja data ofi -
cial é dia 17, mas, neste sá-
bado, a homenagem a São 
Patrício, missionário cristão 
e padroeiro da Irlanda, será 
antecipada para hoje, com 
música da boa e comidas 
típicas, no Quintal Food 
Park, com hambúrgueres e 
muitos chopes.

PARABÉNS, Sofi a Siquei-
ra Pas, que está debutando 
(15 anos), neste sábado, 
dia 14, com uma big festa 
no Condomínio Damha 1.  
Sofi a é fi lha de Edson Pas, 
diretor-presidente deste jor-
nal e de Roberta Siqueira.

 

O ADVOGADO Marco 
Antônio Cais, e Beto Carra-
zzone, artista plástico,

são os aniversariantes 
deste sabadão, dia 14. 
Aquele abraço.

 

Detalhes
não tão pequenos...

Fase difícil
O novo tratamento de 
Bruno Covas (imunoterapia) 
deverá durar seis meses 
dependendo da resposta 
e tolerância do paciente. 
Consiste em infusões de 30 
minutos em cada sessão 
de quatro a cinco horas 
a cada 21 dias. Ele pode 
trabalhar: já enfrentar uma 
maratona de campanha não 
terá condições. O tratamento 
produz hormônios e muito 
cansaço. Bruno Covas 
disputará sua reeleição e não 
há plano B para o PSDB.

Tel. (17) 3233-4888

Conexão Educo
Os empresários Daniela Luiz 
e Gustavo Pierini, à frente da 
Didáctica, marcado para 26 
de maio, estão reunindo um 
time de grandes palestrantes 
para o Conexão Educo, um 
evento disruptivo que vai 
apresentar novas formas 
de se pensar e promover 
desenvolvimento de pessoal e 
educação corporativa.

Mulheres no 
Judiciário
Apenas 20% dos cargos 
de desembargador são 
ocupados por mulheres. 
Quando observamos os 
Tribunais Superiores, o 
número é ainda mais baixo: 
apenas 16% são ministras. 
Dados da OAB revelam que 
a proporção de advogados 
e advogadas no país é bem 
equilibrada. Em dez Estados 
brasileiros, há mais mulheres 
na advocacia do que homens. 
E pra terminar uma triste 
realidade. Segundo números 
do Conselho Nacional de 
Justiça, mais de 1 milhão 
de processos relacionados à 
lei Maria da Penha tramitam 
na Justiça e quase 400 mil 
medidas protetivas foram 
aplicadas só no ano que 
passou.

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Finais de Semana
O Tamareira Fábrica Bar, no 
comando de Marcelo Lima, 
completa três meses nesta 
semana e passou a atender 
também no almoço aos 
sábados e domingos. A casa, 
que fabrica a própria cerveja, 
oferece atualmente 16 tipos 
de chopes artesanais e 
diversas opções de pratos. O 
almoço aos finais de semana 
visa atender também aos 
clientes da região, que vêm 
em busca de novidades 
gastronômicas em Rio Preto. 
O Tamareira fica na Rua 
Siqueira Campos, Santa 
Cruz. O happy hour é de 
terça a quinta-feira, das 17h 
às 20h, quando o cliente 
toma um chopp de 400 ml e 
ganha outro de 200ml.

Fé e grana
Numa viagem que parecia 
ser comum e acabou virando 
matéria em blogs e páginas 
da Folha de São Paulo, o 
pastor evangélico Afonso 
Martins Fernandes Neto, aqui 
de Rio Preto, começou o ano 
já pensando em repetir o 
feito mais breve do que sua 
vã filosofia imaginava. Vai 
aprimorar o seu inglês, para 
nem precisar de intérprete 
para falar de sua fé. Como foi 
com pouca grana, já começou 
a economizar.

Espécies de 
Orquídeas
Renato Louro manda avisar 
que mais de 4 mil espécies 
de orquídeas, entre raras, 
mudas e adultas, serão 
comercializadas até o dia 
15 de março, amanhã, no 
Centro de Professorado 
Paulista (CPP), de Rio Preto. 
A feira será a partir das 8h, 
com entrada gratuita. Um 
percentual da venda das 
flores será revertido em 
sabonetes e produtos de 
limpeza que serão doados 
para os asilos de Schmitt e 
São Vicente de Paulo.

Sem acordo
O Corinthians condiciona 
um acordo com a Caixa 
Econômica Federal sem 
haver do banco a multas de 
R$ 70 milhões. Resumo da 
ópera: não vai ter acordo. O 
banco, presidido por Pedro 
Guimarães, não admite abrir 
mão de um centavo da dívida 
de quase R$ 500 milhões 
referente à construção da 
Arena Itaquera.

Alexandre Zubaran, Selim Jamil Murad, Rafael Almeida e Renato Capelari, sócios 
do empreendimento ‘Rock & Ribs Olímpia’, em noite especial para convidados, 
empresários e autoridades. Inauguração ofi cial contou com jantar e música ao 

vivo. O restaurante é o primeiro da rede no Noroeste Paulista. Integrada ao 
complexo do Enjoy Olímpia Park Resort. Foto Elton Rodrigues

Mascotes
A Palmeiras Store do Praça 
Shopping, recebe neste 
sábado (14), das 13h às 
16h, os mascotes oficiais 
da Sociedade Esportiva 
Palmeiras. Torcedores e fãs 
do Verdão, que passarem 
pelo local, poderão fazer fotos 
e interagir com o Periquito e o 
Porco Gobbato.

SPOTlight

Sangue bom
Diretores e funcionários 
da Americanflex, com a 
participação efetiva dos 
diretores Jane Jardini e 
Jhonny Jardini Jr, promoveram 
durante essa semana uma 
ação especial para doação 
de sangue com o propósito 
solidário para ajudar no 
estoque do hemocentro. 
Todos aderiram ao gesto de 
amor. 

Temperatura 
Quente
A Associação Comercial de 
Rio Preto (Acirp) manda avisar 
aos associados que, a partir 
de hoje, todos os eventos 
do calendário da entidade 
até o dia 30 de março, em 
‘princípio’ estão suspensos. 
Motivo: Coronavírus.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
COMUNICADO
INTERESSADO: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA EIRELI
ASSUNTO: CONTRATO PRE/0033/19
DESPACHO: 1 – Acato na integralidade o parecer do Setor de 
Gestão de Contratos e aplico a pena de ADVERTÊNCIA, por 
descumprimento à clausula 4.2.13 do referido contrato. 2 – Alerto 
que, na reincidência, a contratada poderá fi car sujeita a penas mais 
severas e às multas contratuais. 3 – Publique-se. Ulisses Ramalho 
de Almeida – Secretário Municipal de Serviços Gerais
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS 
LTDA
P.E. 615/19 – PROC.: 15404/19 ATA/0005/20 - EMPENHO 4827/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar no prazo 
de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, 
a totalidade do empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LDA
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 335/2015 – PROCESSO Nº 
13.575/2015 – PRE/0204/15 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 450/2018 – PROCESSO Nº 
13.554/2018 – PRE/0183/18
De ordem da Secretária Municipal de Educação, fi ca derradeira-
mente essa empresa, NOTIFICADA a regularizar com a prestação 
de serviço contratado, de modo a cumprir o estabelecido nas 
Cláusulas 4.2.13 e 7.1.3 do Contrato PRE/0204/15 e na Cláusu-
las 4.2.14, 4.2.21 e 7.3 do Contrato PRE/0183/18, no prazo de 24 
horas, frisando que o não atendimento desta notifi cação acarretará 
a aplicação das penalidades previstas no Instrumento de Contrato, 
entre elas a suspensão de licitar e contratar com o poder público, 
aplicação de multa, além de rescisão unilateral do contrato. Fica 
concedido o prazo de 5 dias úteis para a empresa, em querendo, 
apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames constitucio-
nais. Profª. Sueli Petronilia Amancio Costa - Secretária M. Educa-
ção
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA
Ref. Pregão Eletrônico nº 023/2018 – Processo nº 1.331/2018 – 
Contrato: PRE/0060/18
De ordem da Secretária Municipal de Educação, fi ca derradeira-
mente essa empresa, NOTIFICADA a regularizar com a prestação 
de serviço contratado, de modo a cumprir o estabelecido nas Cláu-
sulas 4.2.4 e 4.2.12 do Instrumento de Contrato, no prazo de 24 
horas, frisando que o não atendimento desta notifi cação acarretará 
a aplicação das penalidades previstas no Instrumento de Contrato, 
entre elas a suspensão de licitar e contratar com o poder público, 
aplicação de multa, além de rescisão unilateral do contrato. Fica 
concedido o prazo de 5 dias úteis para a empresa, em querendo, 
apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames constitucio-
nais. Profª. Sueli Petronilia Amancio Costa - Secretária M. Educa-
ção
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade Nº 03/20
Contratada: Indumed Comercio Imp. e Export. Prod. Médicos
Objeto: Aquisição de bateria de lítio para desfi brilador para as 
unidades de atenção básica – DAB. Fund. Art. 25 caput e I,  L.F 
8.666/93. SMS.
EXTRATO
9º Termo Aditivo Contratual
Pregão Eletrônico nº 379/18; Contrato: PRE/0156/18
Contratada: GF da Silva Comércio e Prestação de Serviços de 
Limpeza
Fica retifi cado a redação da Cláus. 1ª do 7º Aditivo de Acrésci-
mo fi rmado em 26 de dezembro de 2019, no valor,  onde se lê: 
R$234.408,96, leia-se R$234.372,96. SMAA. Antonio P. P. Junior.
EXTRATO
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços  nº 26/19; Contrato: TOP/0042/19
Contratada: KM & M Engenharia Projeto e Construção Ltda ME
Nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 45 dias, o prazo de vigência do contrato supramencionado. 
SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO
1º Termo Aditivo Contratual
Concorrência  nº 09/19; Contrato: COC/0015/19
Contratada: Comtec Terraplanagem e Construções Ltda
Nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 180 dias, o prazo de vigência do contrato supramencionado. 
SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de Licitação N.º 07/19; Contrato: DIL/0009/19
Contratada: Damel Administração De Bens E Representação Co-

mercial Ltda
Nos termos do art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. 
SME – Sueli P. A. Costa
EXTRATO
3º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de Licitação N.º 36/18; Contrato: DIL/0025/18
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de SJRPreto-
-EMURB
Nos termos do art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 02 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. 
SMDENT. Jorge L.de Souza.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
713/2019 – PROCESSO Nº 15.814/2019. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de preservativos mas-
culinos. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 17/03/2020 
às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. – Mariana Correa 
Pedroso Fernandes - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
562/2019 – PROCESSO Nº 15.954/2019. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de seringas, esfi gmoma-
nômetros e outros materiais médico para a Secretaria Municipal de 
Saúde. Fica redesignada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 16/03/2020 às 15:30hs para continuidade 
dos trabalhos. – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) MÓDULOS DE GA-
VETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA EM SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO/SP – SEC. MUN. DE OBRAS. A Comissão Municipal 
de Licitações, por votação unânime, acolhe integralmente o parecer 
técnico da Secretaria Municipal da Fazenda e, também, o parecer 
técnico da Secretaria Municipal de Obras, que são adotados como 
razões de decidir e passam a fazer parte integrante desta decisão 
e declara habilitadas a prosseguir no certamente licitatório as em-
presas: CONSTRUTORA RIO OBRAS COM. DE MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA EPP, ELLIPSE PROJETOS E CONSTRU-
ÇÕES EIRELI, KM & M ENGENHARIA PROJETO E CONSTRU-
ÇÃO LTDA ME e MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI. Decorrido 
o prazo recursal, ”in albis”, fi ca designado o dia 25/MARÇO/2020 
às 08:30 hs., para a sessão de abertura da proposta fi nanceira. O 
inteiro teor desta decisão se acha encartada nos autos do processo 
a disposição dos interessados.  Publique-se para ciência. 
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO E FRESAGEM EM DIVERSAS 
RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO E CAMADA DE ROLAMEN-
TO COM APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA III DO DER-SP – SEC. 
MUN. DE OBRAS. A Comissão Municipal de Licitações, por votação 
unânime, acolhe integralmente o parecer técnico da Secretaria 
Municipal da Fazenda e, também, o parecer técnico da Secretaria 
Municipal de Obras, que são adotados como razões de decidir e 
passam a fazer parte integrante desta decisão e declara habilitadas 
a prosseguir no certamente licitatório as empresas: CMB CONS-
TRUTORA MORAES BRASIL LTDA, CONSTROESTE CONS-
TRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, COPLAN CONSTRUTORA 
PLANALTO LTDA e NOROMIX CONCRETO S/A; e inabilitadas as 
empresas TMK ENGENHARIA S/A (não atendeu as alíneas “a” e 
“b” do subitem 5.4.2.1 do edital) e COMTEC – TERRAPLENAGEM 
E CONSTRUÇÕES LTDA (não atendeu ao subitem 5.6.2 do edital). 
Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, fi ca designado o dia 25/
MARÇO/2020 às 09:00 hs., para a sessão de abertura da propos-
ta fi nanceira. O inteiro teor desta decisão se acha encartada nos 
autos do processo a disposição dos interessados.  Publique-se para 
ciência. 
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 
80/2020, PROCESSO 1901/2020, objetivando o registro de preços 
para aquisição de materiais de construção. Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 31/03/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.

DECRETO Nº 18.551 
DE 13 DE MARÇO DE 2020

.
Declara luto ofi cial em virtude do falecimento de Milton Marconi.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e;
Considerando o falecimento do rio-pretense Milton Marconi, conhe-
cido como Mimi Marconi, nesta data de 13 de março, aos 88 anos;
Considerando que Milton Marconi, uma das pessoas mais ilustres 
de Rio Preto, formado em História, Administração de Empresas e 
Economia pela Faculdade Dom Pedro II, atuou nos bastidores da 
história e amava esta cidade como poucos, e durante toda sua vida 
foi colecionando tudo o que se relacionasse ao dia a dia rio-preten-
se, formando um acervo invejável; 
Considerando sua formação como economista, administrador 
de empresas e historiador e principalmente como colecionador, 
conseguiu reuniu acervo de mais de 6 mil livros em primeira edição 
(os próprios autores enviavam o exemplar autografado), conseguiu 
exemplares raros e fi rmou amizade com bibliófi los de todo o País; 
Considerando o acervo que ele repartia com alunos, jornalistas, 
professores, historiadores e interessados na história, fornecendo 
informações e pesquisando dados;
Considerando que a sua discoteca refl ete a história da MPB, 
contabilizando mais de 1 mil discos de vinil e 1 mil discos em 78 
rotações;
Considerando que tão distinta pessoa era uma fonte frequente de 
consulta de alunos, professores e historiadores, sempre preciso nas 
datas e dados, enriquecendo o conteúdo da narrativa com amostras 
do seu pequeno museu informal, numa casa na Boa Vista construí-
da por seu pai nos primeiros tempos do bairro; 
Considerando o interesse público local;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarado Luto Ofi cial neste Município de São José do 
Rio Preto, por 03 (três) dias, a partir desta data, em virtude do fale-
cimento de Milton Marconi, mais conhecido como Mimi Marconi.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassit”, 13 de março de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
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 13.439
DE 11 DE MARÇO DE 2020.

Denomina “Edson Filie” a Rua Projetada 01, do Loteamento Setval-
ley III, em São José do Rio Preto.
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 “Edson Filie” a Rua Projetada 01, do 
Loteamento Setvalley III, em São José do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, 
incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, 
correrão por conta de verbas próprias do orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 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.
Autógrafo nº 14.853/2020
Projeto de Lei nº 059/2020
Autoria da propositura: Vereador Anderson Branco

LEI Nº 13.440
DE 11 DE MARÇO DE 2020.

Denomina “Irene Pavão Signorini” a Rua Projetada 23, do Lotea-
mento Ary Attab III, em São José do Rio Preto.
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 “Irene Pavão Signorini” a Rua Proje-
tada 23, do Loteamento Ary Attab III, em São José do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, 
incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, 
correrão por conta de verbas próprias do orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 de março de 
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2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afi xação 
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 14.854/2020
Projeto de Lei nº 060/2020
Autoria da propositura: Vereador Anderson Branco

LEI Nº 13.441
DE 11 DE MARÇO DE 2020.

Denomina “Edicler Carlos Carvalho” a Rua Projetada 13, do Lotea-
mento Setvalley III, em São José do Rio Preto.
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 “Edicler Carlos Carvalho” a Rua Pro-
jetada 13, do Loteamento Setvalley III, em São José do Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, 
incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, 
correrão por conta de verbas próprias do orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 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.

Autógrafo nº 14.855/2020
Projeto de Lei nº 061/2020
Autoria da propositura: Vereador Anderson Branco

LEI Nº 13.442
DE 11 DE MARÇO DE 2020.

Denomina “Dulcinea Perez Brognara” a rua localizada no bairro 
“Loteamento Setvalley III”, previamente denominada “Rua Projeta-
da 24”.
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 “Dulcinea Perez Brognara” a Rua 
Projetada 24, no bairro “Loteamento Setvalley III”.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei, incluídas 
a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 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.
Autógrafo nº 14.856/2020
Projeto de Lei nº 062/2020
Autoria da propositura: Vereador Marco Antônio Rillo

LEI Nº 13.443
DE 11 DE MARÇO DE 2020.

Denomina “João Euzébio Torres” a rua localizada no bairro “Lotea-
mento Ary Attab III”, previamente denominada “Rua Projetada 13”.
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 Euzébio Torres” a Rua Projeta-
da 13, no bairro “Loteamento Ary Attab III”.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei, incluídas 
a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 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.
Autógrafo nº 14.857/2020
Projeto de Lei nº 063/2020
Autoria da propositura: Vereador Marco Antônio Rillo

LEI Nº 13.444
DE 11 DE MARÇO DE 2020.

Denomina “Maria Alice Ramalho de Almeida” a rua localizada no 
bairro “Loteamento Setvalley III”, previamente denominada “Rua 
Projetada 20”.
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 “Maria Alice Ramalho de Almeida” a 
Rua Projetada 20, no bairro “Loteamento Setvalley III”.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei, incluídas 
a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 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.
Autógrafo nº 14.858/2020
Projeto de Lei nº 064/2020
Autoria da propositura: Vereador Marco Antônio Rillo

LEI Nº 13.445
DE 11 DE MARÇO DE 2020.

Denomina “Pastor Bento Joaneli” a Rua Projetada 19, localizada 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 “Pastor Bento Joaneli” a Rua Projeta-
da 19, localizada no “Loteamento Ary Attab III”.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei 
correrão por conta de verba própria do orçamento do Município, 
suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 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.
Autógrafo nº 14.859/2020
Projeto de Lei nº 065/2020
Autoria da propositura: Vereador Jean Dornelas

LEI Nº 13.446
DE 11 DE MARÇO DE 2020.

Denomina “Messias Ismério” a Rua Projetada 09, localizada no 
“Loteamento Setcity”.
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 “Messias Ismério” a Rua Projetada 
09, localizada no “Loteamento Setcity”.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei 
correrão por conta de verba própria do orçamento do Município, 
suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 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.
Autógrafo nº 14.860/2020
Projeto de Lei nº 066/2020
Autoria da propositura: Vereador Jean Dornelas

LEI Nº 13.447
DE 11 DE MARÇO DE 2020.

Denomina “Samir Persegona Sarout” a Rua Projetada 07, localiza-
da no “Loteamento Setcity”.
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 “Samir Persegona Sarout” a Rua 
Projetada 07, localizada no “Loteamento Setcity”.A
rt. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei corre-
rão por conta de verba própria do orçamento do Município, suple-
mentadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 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.
Autógrafo nº 14.861/2020
Projeto de Lei nº 067/2020
Autoria da propositura: Vereador Jean Dornelas

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – Se-
MAE

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 117/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
150/2019
Objeto: Aquisição de peças sobressalentes de bombas re-autoes-
corvantes para manutenção de conjuntos de bombas de esgoto 
utilizados nas Estações Elevatórias de Esgoto do SeMAE.
Contratada: IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA 
LTDA
Ordem de Fornecimento nº 41/2020, recebida em 10.03.2020. 
Valor: R$ 106.950,00.
Prazo de entrega: 60 dias. Lotes: 1, 2, 3 e 5.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SeMAE 
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal 
de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/
WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 16/2020, Processo SICOM 
376/2020 objetivando a Contratação de empresa para fornecimen-
to de 150.000 (cento e cinquenta mil) quilos de ácido fl uossilícico 
para serem utilizados nos processos de tratamento da água para 
consumo humano, em sistemas de abastecimento público sob a 
responsabilidade do SeMAE do município de São José do Rio Preto 
– SP e Distritos
Prazo de execução: 12 meses. O recebimento das propostas dar-
-se-á até o dia 30.03.2020, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. 
O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposi-
ção dos interessados, no portal de compras. 
S.J.R.P., 09.03.2020 – Jaqueline Freitas Reis – Gerente de Opera-
ção e Manutenção - Água.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE RE-
GISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 57/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
74/2019
Objeto: Registro de preços de serviços de retirada e instalação de 
bombeadores em poços profundos exploratórios do aquífero Guara-
ni e demais serviços complementares.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 15/2019 
Contratada: TBS COMÉRCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIRELI.
Ordem de Serviço nº 049 de 20.02.2020 recebida em 10.03.2020. 
Valor de R$ 30.000,00. 
Prazo de execução: 5 dias. Item: 1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 13.03.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

EXTRATO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚ-
BLICO MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO O SR. GUSTAVO MARTINS VARGAS, POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. 
OBJETO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE PONTO DE 
ENERGIA DO BEM PÚBLICO MUNICIPAL, CENTRO DE RE-
FERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS LEALDADE E 
AMIZADE, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2020, DAS 14:00H ÀS 

17:00H, PARA REALIZAÇÃO EVENTO SOCIAL. O AUTORIZATÁ-
RIO TOMOU CIENCIA E FÉ, ACEITANDO CUMPRIR AS NORMAS 
CONTIDAS NO PRESENTE TERMO E DEMAIS DECORRENTES 
LEIS E NORMAS APLICÁVEIS AO CASO. 
PRAZO: VÁLIDO PELO PRAZO DA VIGÊNCIA DO TERMO, FIR-
MADO ENTRE AS PARTES, QUE COMPROMETEM-SE A DA-
REM FIEL CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO INSTRUMENTOS 
ASSINADO. 
BASE LEGAL: EMENDA Nº 47  DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍ-
PIO - DECRETO 16.779 DE 23 DE MAIO DE 2013.
DATA DA ASSINATURA: 12/03/2020

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Conforme requerimento referente a “Entrega de Documentos 
Referente à Notifi cação nº 017540”, a pedido de EMSV SERVI-
ÇOS ODONTOLÓGICOS EIRELI, localizada a Rua Adair Ferreira, 
370 – Nato Vetorassi – Res. - CEP: 15042-126 – São José do Rio 
Preto/SP, emitiu-se OFÍCIO Nº 0031/2020 – SMAURB/IFP, em 13 
de janeiro de 2020, assinado pela Inspetora Fiscal de Posturas 
Interina Jane Adriana Moretti e informou seu indeferimento, pois 
segundo informação fi scal, devido à atividade solicitada (CNAE), 
faz-se necessária a apresentação do contrato de resíduos de 
saúde. Desta feita, solicita-se apresentar, nesta Secretaria, cópia 
do comprovante de descartes de resíduos de saúde da empresa 
contratante, referente ao protocolo I-CAD 2019-289361. Publica-se 
o referido Ofício, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro 
do objeto AR JU 63276658 5 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Conforme requerimento referente a “Entrega de Documentos Refe-
rente a Notifi cação nº 017883”, a pedido de SILVIO BENITO MAR-
TINI FILHO, localizado a Rua Coronel Spínola de Castro, 3339 
– Centro – CEP: 15015-500 - São José do Rio Preto/SP, emitiu-se 
OFÍCIO Nº 0178/2020 – SMAURB/IFP, em 27 de fevereiro de 2020, 
assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas Edson Francisco da Sil-
va Junior e informou seu indeferimento, pois segundo informação 
fi scal, não houve multa, e a Notifi cação continua a contar prazo a 
partir do recebimento da mesma, já que o toten se encontra em 
área pública. Publica-se o referido Ofício, uma vez que a missiva 
nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
sob o nº de registro do objeto AR JU 85468749 6 BR, acusando 
“desconhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Conforme requerimento referente a “Pedido de Autorização para 
Execução de Música ao Vivo”, a pedido de PARCERIA BAR & 
ESPETARIA EIRELI, localizada a Rua Antonio Carlos de Oliveira 
Bottas, 1920 – Sala 03 – Vila Borghese I – CEP: 15041-585 - São 
José do Rio Preto/SP, emitiu-se OFÍCIO Nº 0183/2020 – SMAURB/
IFP, em 27 de fevereiro de 2020, assinado pelo Inspetor Fiscal de 
Posturas Edson Francisco da Silva Junior e informou seu indefe-
rimento, pois segundo informação fi scal, ao se vistoriar o local em 
seu horário de funcionamento, constatou-se ambiente inapropria-
do para execução de som e música na forma que condiz com a 
legislação.  Publica-se o referido Ofício, uma vez que a missiva nos 
foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob 
o nº de registro do objeto AR JU 85468748 2 BR, acusando “não 
existe o nº indicado”.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Convocação n° 22/2020 – SME

  
 A Secretaria Municipal da Educação de São José do Rio 
Preto, visando atender as necessidades de substituições no Ensino 
Fundamental nos Ciclos III e IV (6º ao 9º ano) e EJA - Educação de 
Jovens e Adultos da Rede Municipal de Ensino, convoca 03 (três) 
Professores de Educação Básica II abaixo classifi cados no Proces-
so Seletivo SME nº 02/2019 para contratação em substituição de 
docentes em caráter temporário.
 Os professores abaixo relacionados deverão comparecer 
no dia  16 de março de 2020 às 15h00min na Secretaria Municipal 
da Educação (Rua General Glicério, nº 3947 - Redentora). Os con-
vocados que não comparecerem na data, hora e local supracitados 
terão prazo de tolerância de 03 (três) dias úteis, a partir da publica-
ção desta, para comparecerem na Secretaria Municipal da Educa-
ção. O não comparecimento dos convocados no prazo estabelecido 
será considerado como desistência.    
 Para entrega da documentação para contratação, os con-
vocados terão o prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir 
da publicação desta, devendo, para tanto apresentar-se na Coorde-
nadoria de Pessoal (Av. Alberto Andaló, 3030 – 3° andar – Centro). 
Estes professores deverão ter disponibilidade de horário em 03 
(três) períodos: manhã, tarde e noite. 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - HISTÓRIA
Classif.       Nome
14º MARCUS VINICIUS DE MARCHI FARIA

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - LÍNGUA PORTUGUE-
SA
Classif.       Nome
5º RITA DE CÁSSIA FERNANDES MERLO CECATO
6º LUCAS DE CASTRO MARQUES

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO 
– PROCESSO SELETIVO SME - EDITAL Nº 02/2019 
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar 
a autenticidade) 
1) 01 (uma) foto 3x4 recente;
2) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a 
CNH;
3) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia);
4) Comprovante de Endereço (cópia);
5) Carteira Profi ssional – Cópia das páginas onde constam 
a foto, os dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição 
Sindical, FGTS e Anotações Gerais, sempre copiando a próxima 
folha em branco (de todas as Carteiras de Trabalho). 
6) PIS/PASEP – Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal 
e ao Banco do Brasil portando a Carteira de Trabalho; solicitar que 
sejam feitas as pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas (trazer 
os documentos que serão fornecidos pelos dois bancos, mesmo 
não constando número de inscrição);
7) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site 
www.tse.jus.br; 
8) Certifi cado de reservista (cópia);
9) Documento comprobatório do estado civil (cópia);
10) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: consulta-
cadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste 
pendência no resultado da consulta (campo “mensagem”) esta 
deve ser sanada, conforme campo “orientação”, até a entrega da 
documentação.
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11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos fi lhos menores de 
21 anos e dos maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam 
cursando universidade e dos fi lhos defi cientes de qualquer idade 
(cópia);
12) Carteira de vacinação de fi lhos menores de 14 anos (có-
pia);
13) Comprovar requisitos exigidos elencados no Quadro 1, do 
item 2.1, Capítulo 2 do Edital Normativo -  Certifi cado, Certidão ou 
Diploma de Conclusão de Curso (cópia);
14) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efe-
tuada no site do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) 
para verifi cação de acúmulos.
Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem 
ativos e que não constem a data da Demissão/Exoneração nas res-
pectivas pesquisas, trazer a publicação da exoneração ou a baixa 
na Carteira de Trabalho;
15) Registro no Conselho Regional, somente para os PEBs II 
de Educação Física (cópia);
16) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) 
com a devida qualifi cação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e 
declarando sob as penas da lei: 
 16.1)Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com 
a Constituição Federal. Em caso positivo, juntar documentação 
comprobatória;
 16.2) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual 
ou Municipal, em consequência de Processo Administrativo (por 
justa causa ou a bem do serviço público);
16.3) Não ter sido demitido (a) de função atividade do Magistério 
Público Municipal ou de escolas conveniadas com o Município de 
São José do Rio Preto, por justa causa;
16.4) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia com-
pleta da última Declaração de Imposto de Renda;
16.5) Benefi ciário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso 
positivo, trazer comprovante;
16.6) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) anos;
17)  Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais 
(âmbitos Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedi-
dos pelos órgãos competentes dos Estados onde reside e residiu 
no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão 
Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidos via Internet:
Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Se-
cretaria da Segurança Pública);
Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção 
da Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão competen-
te).
18) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) 
anos, expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual – das 
cidades onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados 
onde reside e residiu no período de abrangência. Em caso positivo, 
trazer a Certidão de Objeto e pé.
Obs: Endereços dos órgãos competentes em São José do Rio 
Preto – SP:
Estadual: emissão via Internet, em todo Estado de São Paulo, no 
endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão 
de Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitos de 
Execuções Criminais – Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 
3036 – Centro.
Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br – 
Justiça Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Cháca-
ra Municipal.
19) Perícia Médica – dirigir-se ao SEESMT, após agendamen-
to via telefone – Avenida Alberto Andaló, nº 3030, térreo do Paço 
Municipal – Fone 3203-1128, munido da Carteira de Vacinação 
(cópia);
20)  Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido também de cópia 
do RG, CPF e comprovante de endereço para abertura da Conta 
Salário  – vinculada ao CNPJ da Prefeitura Municipal de São José 
do Rio Preto (Trazer cópia do comprovante de abertura de conta 
constando CPF e CNPJ desta Prefeitura) .
21)  Outros documentos que a Prefeitura de São José do Rio 
Preto julgar necessário.
OBSERVAÇÃO:
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
O atendimento para entrega da documentação para contratação 
será feito somente mediante agendamento na Coordenadoria de 
Pessoal da Secretaria Municipal da Administração pelo telefone 
(17) 3203-1337.
Prazo para protocolo da Documentação:
Convocação nº 22/2020 – SME      Publicado em 14/03/2020      
Término 25/03/2020        
                          
         São José do Rio Preto, 13 de março de 2020.
Profª Sueli Petronilia Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PARCIALMENTE DEFERIDO
- NATALI BATISTA RODRIGUES -
Notifi camos que o requerimento protocolado sob nº 2020/79089, 
de 11/03/2020, foi PARCIALMENTE DEFERIDO, sendo efetuado a 
baixa na dívida de origem do parcelamento, ou seja, baixa parcial 
da parcela de nº 01, vencimento 08/03/2017, cadastro Imobiliário nº 
09-03703/000, código da dívida 181. 
Convém esclarecer que  o parcelamento foi rompido, tendo em 
vista a falta de recolhimento, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
a contar da data de vencimento, de qualquer de suas parcelas, 
acarretando a imediata retomada da cobrança do remanescente do 
débito, atualizado monetariamente e acrescido dos juros e multa 
de mora desde a sua origem, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 
15.119/10. 
São José do Rio Preto, 13 de março de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- ANTONIO DAGMAR MARQUES -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento Diferença de IPTU Apurado (Div 27), 
exercícios de 2016, 2017 e 2019, com vencimento em 20/01/2020.
Favor comparecer ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 
– centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo 
Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi cação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “Não Procurado” na data 
de 10/02/2020 a 14/02/2020.
São José do Rio Preto, 13 de março de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- ESPÓLIO DE JOSÉ HOLGADO -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sistema 
pendência de pagamento IPTU Revis Administrativamente (Div 29), 
exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, com vencimen-
to em 20/01/2020.
Favor comparecer ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 3033 
– centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, Av. Alfredo 
Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com máxima urgência para 
evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi cação via 
correio e a mesma voltou por motivo de “Não Procurado” na data de 
10/02/2020 a 14/02/2020.
São José do Rio Preto, 13 de março de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

                        
   SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 

SEGURANÇA
PORTARIA SMTTS/Nº 10/2020

                      Dispõe sobre a designação de agentes de trânsito. 
O Engº Amaury Hernandes, Secretário Municipal de Trânsito, 
Transporte e Segurança, no uso de suas atribuições legais, etc.

RESOLVE: 
Artigo 1º - Nos termos do § 4º do artigo 280 da Lei Federal nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trân-
sito Brasileiro e, de conformidade com o Convênio fi rmado com o 
Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de 
Segurança Pública, DESIGNAR para atuarem como agentes da 
Autoridade de Trânsito no âmbito de sua competência no município 
de São José do Rio Preto, os seguintes policiais militares, objeto do 
Ofício nº. 17° BPM/I-072/200/20 expedido pelo respectivo Coman-
dante.
- Soldado PM Jhonatan Pereira Conceição, RE: 154.356-3;
- Soldado PM Ricardo Ventura Bellini, RE: 155.248-1;
- Soldado PM Lucas Biazoni Esteves, RE: 155.575-8.
Artigo 2º - Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 03 de 
março de 2020. 
                 Registre-se;
                            Publique-se;
                                        Cumpra-se.
                                    
                                                                     São José do Rio Preto, 
12 de março de 2020.
                  
                                    Amaury Hernandes
                           Secretário Municipal de Trânsito, Trans-
portes e Segurança

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA

PORTARIA SMTTS/Nº 11/2020

                      Dispõe sobre a designação de agentes de trânsito. 
O Engº Amaury Hernandes, Secretário Municipal de Trânsito, Trans-
porte e Segurança, no uso de suas atribuições legais, etc.

RESOLVE: 
Artigo 1º - Nos termos do § 4º do artigo 280 da Lei Federal nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Bra-
sileiro e, de conformidade com o Convênio fi rmado com o Governo 
do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Seguran-
ça Pública, DESIGNAR para atuar como agente da Autoridade de 
Trânsito no âmbito de sua competência no município de São José 
do Rio Preto, o seguinte policial militar, objeto do Ofício nº. 17° 
BPM/I-080/400/19 expedido pelo respectivo Comandante.
- Soldado PM Grazyela Alves Guedes, RE: 149.394-9.
Artigo 2º - Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 12 de 
março de 2020. 
                 Registre-se;
                            Publique-se;
                                        Cumpra-se.                                       
                                                                      São José do Rio Preto, 
13 de março de 2020.                  
                                     Amaury Hernandes
                           Secretário Municipal de Trânsito, Transpor-
tes e Segurança

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO – ANO LETIVO 
2020 – RESOLUÇÃO SME Nº 03/2020 

RETIFICAÇÃO 
ONDE LÊ-SE: 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS: 
II – Titulares de Cargo ou Emprego de PEB I e PEB II Habilitados 

13 ANNE DIAS MELEGATTI GARBI PEB I 24.679 E.M. PINÓCHIO 

15 FABIANA NOGUEIRA PEB I  24.001 E.M. FABIANA NOGUEIRA 

 
LEIA-SE 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS: 
II – Titulares de Cargo ou Emprego de PEB I e PEB II Habilitados 

13 ALINNE DIAS MELEGATTI GARBI PEB I 24.679 E.M. PINÓCHIO 

15 FABIANA NOGUEIRA PEB I  24.001 E.M. ALVARO LUIZ ANGELONI 

São José do Rio Preto, 13 de março de 2019 
Atenciosamente, 

Profª. Sueli Petronília Amâncio Costa 
Secretária Municipal da Educação 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 13 de MARÇO de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 

202038969 365 FUN ENTRETENIMENTOS E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA 

202056557 ADANILO ANTONIO PIMENTEL 

202044034 AGRO-AÇO METALÚRGICA E COMÉRCIO LTDA ME 

202064731 ALBF RESTAURANTE RIO PRETO EIRELI 

202055123 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRITOS DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS 
DIAS 

202055055 BENAZ COMÉRCIO DE MOTOS LTDA 

202058968 BRUNA MARIA DUTRA GIDRÃO SARAN 

202059787 C MOTORS AUTOMÓVEIS EIRELI 

202052081 CASA BAHIA COMERCIAL LTDA 

202039920 CIMCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OSVALDO CRUZ LTDA 

202056165 CLISCIA MENDONÇA DA SILVA 

202023028 CONVERGENTE TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 

202056395 ERLOS JAIR SABATIN 

202069248 ESTADO DE SÃO PAULO 

202045977 GEISE APARECIDA MELO BARBOSA RAYMUNDO 

202057517 HHH DE SOUZA & CIA LTDA ME 

202049610 
2019435076 JAMEF TRANSPORTES EIRELI 

202068092 
202044653 JOSÉ LUIZ ZILLI 

202054824 LUCIANO MONTELEONE FRIGERIO 

202060541 MAB FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI 

202054680 MAIA & MAIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 

202067523 MARCAMP EQUIPAMENTOS LTDA 

202061945 MARIA FERNANDA PINTO CESAR DE MEDEIROS NIEDERAUER 

202044457 MARTA JOSÉ JOAQUIM 

202050845 
202050825 MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A 

202033166 NICOLAU E SANTIAGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 

202063043 NUTRIBOV NUTRIÇÃO ANIMAL E VEGETAL LTDA ME 

202074671 PAMEV ADMINISTRADORA EMPREENDIMENTOS IMOIBLIÁRIOS S/A 

202058126 PET SHOP MEDCAO RIO PRETO LTDA 

202064717 RAIOLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 

202048446 REGINALDO JESUS GABRIEL ZANFORLIM 

202060536 RIO PRETO POINT COMESTÍVEIS LTDA 

202056721 ROSELAINE SANCHES ALVARES COLOMBO 

202038735 SHOP FRANCHISING EMPRESA BRASILEIRA DE PADRONIZAÇÃO DE LOGÍSTICA DE 
SUPRIMENTOS LTDA EPP 
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202054684 SJP BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 17 SPE LTDA 

202058127 TRANSPORTES E LOGÍSTICA DIA & NOITE LTDA ME 

202058434 VAN GOGH INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA 

202039048 VIVIANE CRUVINEL DA SILVA 

202029370 WELLINGTON ALVES DA SILVA 
Mariana Morasco Chiavatelli Penteado 
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 13 de MARÇO de 2020. 

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

  202035593 ADEMILSON FERNANDES SALOMÃO 

 2019431878  ADEMILSON JOSÉ DA TRINDADE 

 202057173  ADILSON BATTAGIN JUNIOR 

  202071367 ADOLFO DOS SANTOS GONÇALVES 

202047405   ADRIEL FELIPE PEROZZO FERREIRA 

202054935   ALESSANDRO FRANCISCO DA SILVA 

202058442   ALESSANDRO MUNIZ BOTTARI 

202050695   ANA JAQUELINY DA SILVA 

  202075082 ANA PAULA ALARCON MATTOS 

202062087   ANA PAULA ALVES DE LIMA 

 202049567 202049574 ANTONIO RICIER DE ARAUJO 

  202076119 ANTONIO SEBASTIÃO ZANINI 

 202041785  ANTONIO TIBURCIO DE ARAUJO FILHO 

 202060841  APARECIDO IRINEU AVEIRO 

  202072609 
202072617 ARI ALBERTO BRUGNOLI 

202049836   ASTER PETRÓLEO LTDA 

  202069032 BARBARA WANDERLEY SCRIGNOLI 

 2019293815  BUCK ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 

202037388   CARLOS ALBERTO MARTINS JUNIOR 

202046533   CARLOS ALEXANDRE SAES 

202029139   CARLOS BIANCONI 

202060469   CARLOS ROBERTO BARBOSA 

  202051548 
202051531 CBM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS RP EIRELI 

 202036925  CLAUDINEI FRANCISCO DOS SANTOS 

 202013089 202070804 CLAUDINEI FRANCISCO XAVIER 

202037225   DAIANE FERNANDA ALVES CAMPOS 

202016201   DANIEL MARCELO ROSA 

202032930   DANILO CARMONA 

  202072070 DIOGO GOMES DAVID 

202023049 202023058 202023081 DIRCE GUILHEN 

 202022428  ELCIO PEREIRA DE SOUZA 

202066900   ERICA CRISTINA GATTIS BERTOLASSI 

202050720   EVERTON FERNANDO CORREA DA SILVA 

 202064383  FABIO ESPREAFRICO 

2019363372  20203990 FABIO RICARDO RIBEIRO 

  202046978 FABIO SANCHES MAGALHAES TUNES 
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202049726   FATIMA ANTONIO 

202053861   FLAVIO DAMACENA DOS SANTOS 

202024572  202024575 GBRP ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI 

 202041178  GENIANA EUZEBIO DA SILVA 

  202074683 GRACIETE MACHADO PELOSO VELHO 

  202044213 HOKARI PARTICIPAÇÕES LTDA 

 202063519  HONILDO SUZANO DE FREITAS 

  202029655 IRINEU DAVID SOFIA JUNIOR 

  202070797 IVAN BARBOSA TORQUATO 

  202075587 JAIME SILVA SOARES 

202057098   JEAN NELSON ALVES DA SILVA 

 20209593  JEFERSON GUAREZI DOS SANTOS 

 202022918  JOÃO HEBER ROMANO 

 202041344  JOÃO PAULO DE FREITAS 

  202074476 JOAQUIM ANTONIO POLOTTO 

 202018514  JONAS MARQUES SOARES 

 202023487  JONATHAS ALVES DE CARVALHO 

 2019417328 2019417332 JOSEMAR PEREIRA MACEDO 

202067265   JOSIMAR EXPEDITO DA SILVA 

  202065385 
202068430 JOSUE ROSA GARCIA 

202048100   JULIO CESAR MARCIANO FILHO 

  202062701 JUSSARA CASTELLO VILELA MACHADO 

202041652   KIARA TAKAHASHI DA SILVA 

2019425365   LAURIANO TEBAR 

202054788   LOILTON AUGUSTO SANTANA SALVINI 

  202060767 LOURDES CAPORALINI 

202051792   LUANA GABRIELE PEIXOTO 

202041594   LUCAS RODRIGUES DE ARAUJO 

  202073493 LUÍS OTÁVIO BATISTELA 

  202043225 LUIZ CARLOS AGUIAR NAKASATO 

202041029   MARCOS APARECIDO FLORENCIO 

2019397579   MARCOS CESAR JULIAO 

202061142   MARCOS ROBERTO ALONSO SANTANA 

202065326   MARIA BATISTA ROCHA 

  202069954 MARIA CANDIDA DE CARVALHO RODRIGUES 

 202033342  MARLI DALKIRANES 

2019305730  2019305734 MAZOLA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS 
LTDA 

 202041992  MESSIAS BUZATO 

  202071250 MG COSTANTINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
14 de março de 2020

3 
 

 202049304  MIGUEL ROSALES DA SILVA 

  202071263 MILTON FERNANDES TAPARO 

  202069535 MITSUKI IAMASHITA ESPÓLIO 

202057834  2019234098 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A 

202050063   MURILO ALCALDE MAZZA 

  202054338 NAYARA DA SILVA ZOCANTE 

20209569 20209573 20209575 NEUSA CRISTINA FELIPE SHIMODA 

202034281   NILTON CESAR LEITE 

202021520   PERSIO ARY GIACCHETTO 

  202074872 PLAZA RP COMÉRCIO DE CHOCOLATES EIRELI 

2019386574   PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 

202023652   RAFAEL SANTOS DE ARRUDA 

 202057240  RAPHAEL HENRIQUE NARDINI DO PRADO 

  202035236 REMONDY PARTICIPAÇÕES LTDA 

202039750  202064299 RICIERI CESAR PIRASSOLLO 

202030381   RODRIGO LUIZ FERNANDES MADURO 

  202070253 RONALDO FERNANDO DEL CAMPO 

202059467   ROSECLER PATRICIA BORGES 

202042749   ROSELI PERPETUA GAIOTTO PEREIRA 

 202046408  SIMONE CRISTINA RODRIGUES 

 202034349  SUELI APARECIDA RODRIGUES 

 202028860  TAMIRES TATIELI MESTRINARI 

 202018430  THAYANA BARBOSA BRIANEZ 

202024894   THIAGO WANDERLEI BOCALON 

 202050759  VALDIR PEDRO DA SILVA 

202036128 
202054842   VERDDAD ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 

 202028737  VICTOR ALESSANDRO MALHEIROS BORTOLOTTI 

202025419   VINÍCIUS DE GODOI CONTESSOTO 

202054774   WASHINGTON LUIS DE SOUZA 

  202054403 WILLIANS FERNANDES DE LIRA 
Mariana Morasco Chiavatelli Penteado 
Secretaria Municipal de Obras 

1 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 13 de MARÇO de 2020. 

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

202028987 202028988  ABDS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

202041712 202041715 202041719 ADILSON LADEIA 

 202021198  AMELIA MARIA GONÇALVES DIAS LUIZ 

 202049265  ANDERSON BONFIM EVANGELISTA 

 202050166  ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA 

202041938  202041941 ARY ATTAB FILHO 

 202023740  B9 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 

  202046229 BENVINDA ALVES FERREIRA 

202021595   BRAZIL METAIS PERFURADOS RIO PRETO LTDA ME 

 202026678  CAMILA ZAMPIERI SOLIS 

 202026814  COOPERATIVA DE USUÁRIOS DE ASSISTÊNCIA  MÉDICA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

202016352 202016360  DIORACI PEREIRA DE CARVALHO 

 202056735  DONA E CERVANTES INCORPORAÇÃO E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

  202049796 EDMILSON ALVES DA SILVA 

202047357  202047362 ELI ELISEU MATURI 

 202044983  FABRICIO MARTINS MAXIMINO MORGON 

 2019386994  FLAVIA BIGOTO HELENA 

  202070962 HENRIQUE GARBINA DE SOUZA 

 202038423 202038425 HETE FELTRIN DE FREITAS 

202044321   HOSPITAL DO OLHO RIO PRETO LTDA 

  202069366 INES BERNARDI CESARINO 

 202019315  IRAILDE RODRIGUES FREIRE 

 202022445  IZA AZEVEDO MARQUES 

  202065342 JOSÉ DIAS 

  202060708 JOSÉ FLORENTINO FIGUEIREDO 

202015526 202015533 202015539 JOSÉ ROBERTO CROVADOR 

  20209850 
219434909 LIN CHIH HUA 

202038118   LSA PASCUTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

 202050972  MARCELO PARDO DIAS 

  202069939 MARIA CANDIDA DE CARVALHO RODRIGUES 

202059625  202059631 MIRELLA DURAN 

 202019404  RAFAEL ROBERTO RODRIGUES MOROZINI 

  202054414 REGINA MARIA PASSINI 

 202015803  REGINALDO ROCHA CARLOS 

 202064252  RENATA LÚCIA FERNANDES SPINOLA 

 20208220  SAMUEL DE PAIVA MANGABEIRA 

2 
 

 202051618  SCHUBERT BADUEIM DE LIMA PEREIRA 

202048058 202048061  TELMA SILVIA DE ARAUJO DOS SANTOS 

202024341   VAGNER DE SOUZA GUILHERMITTI 
Mariana Morasco Chiavatelli Penteado 
Secretaria Municipal de Obras 

 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000037316 00265/20 AGNALDO JOSÉ DA SILVA 
CABELEIREIRO 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000027614 00141/20 ALDA DAIANE RODRIGUES CORTEZ 
ME 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000034212 00181/20 ANDERSON SILVA DE SANTANA ME Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000038600 00191/20 ANNA BEATRIZ RODRIGUES MAXIMO 
45728714854 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000038609 00192/20 ANNA BEATRIZ RODRIGUES MAXIMO 
45728714854 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000031303 00072/19 BEACH PARK WORLD HOTEL LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000038656 00193/20 BIANCA DE OLIVEIRA FREITAS 
43506853830 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000026673 00134/20 CENTRO DE ATENDIMENTO DE 
SAUDE INTEGRAL 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000015346 00058/20 CIRILO ROSSI FILHO ME Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000032536 01675/18 CLARICE SANTANA 28060448803 Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000032319 00175/20 CLAUDIA YARA SILVA DE OLIVEIRA 
37464695895 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000309814 02020/19 CLÍNICA MÉDICA JORGE SEBA LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000014886 00054/20 DIEGO DALVAN PEREIRA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000019743 01469/08 DISFRUTA E FRIOS LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000032990 02311/19 EDMAR TOSCANO DE BRITTO NETO Alteração de Dados Cadastrais - 

 

 

Endereço 

2020000040042 00272/20 EDSON JESUS DA SILVA 
01461669570 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000405167 00079/17 EGP COMERCIO DE DOCES LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000037091 00079/17 EGP COMERCIO DE DOCES LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000033925 00179/20 ELISETE DA SILVA 08537477842 Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000041103 00462/20 ENELAIDE ALVES BARROS 
31978691840 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000036297 00186/20 FERREIRA & MARTINELI 
ALIMENTACAO LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000030081 00155/20 FILADELFO BICALETI 88920011834 Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000005735 00015/20 
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO 

PRETO 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000037338 00266/20 GUILHERME CRUZ DA SILVA 
47457994890 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000031012 00160/20 GUILHERME JAIRO LUIZ DA SILVA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000433981 02607/19 GUSTAVO PIRES DE PAULA 
22663343870 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000023610 00099/20 JOAO MARCOS DELGADO 
01881326861 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000341724 00812/03 KAISER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000035516 00185/20 LOJAS AMERICANAS S/A Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000030052 00361/11 LOPES SUPERMERCADOS LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000394021 00060/12 M A QUEIROZ COMERCIO DE GAS 
EIRELI 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

 

 

2020000034077 00060/12 M A QUEIROZ COMERCIO DE GAS 
EIRELI 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000034090 00060/12 M A QUEIROZ COMERCIO DE GAS 
EIRELI 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000036561 00187/20 M CARVALHO DE ANDRADE Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000036889 00188/20 MARCELA FAZAN DOS SANTOS 
48287926866 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000033965 00180/20 MARFRIOS COMERCIO DE 
LATICINIOS E FRIOS LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000037295 00264/20 MARIA APARECIDA CRUZ 
22557196819 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000026000 00123/20 MARIA CELESTE PAIXAO BANDEIRA 
35866359820 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000039759 00271/20 MICHELLY ALMEIDA BRITO DOS 
SANTOS JACOMETTI 04621128108 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000014186 00049/20 MIRIAM FRACALOSSI CARMO 
32285057822 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000014187 00050/20 MIRIAM FRACALOSSI CARMO 
32285057822 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000014194 00051/20 MIRIAM FRACALOSSI CARMO 
32285057822 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000038661 00194/20 NAYLA CHIARETO BORASCHI 
44732524850 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000102357 00645/19 PAULO R CAPUCHO JUNIOR Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000041025 00461/20 POLI MED INTENSIVA RIO PRETO 
LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000040191 00198/20 R & F CHOCOLATES E CAFÉS LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000019953 00082/20 R T GONÇALVES MACHADO 
TRANSPORTES 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000032321 00916/12 REALIN ESTETICA E 
FOTODEPILAÇÃO LTDA ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

 

 

2020000021448 00091/20 RODOBENS ADMINISTRADORA DE 
CONSORCIOS LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000040330 00199/20 SABOR DUPLO COMERCIO DE 
SORVETES LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000038521 00269/20 SANDRA REGINA BACCO 
09836302832 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000019665 00367/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019676 00368/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019718 00372/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019730 00373/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019851 01100/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019924 01102/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019969 01133/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019983 113513 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019998 01136/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020007 01106/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020061 01111/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020071 01611/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020086 00350/14 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020099 00761/15 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2020000020170 01126/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020179 01125/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020183 01143/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020188 01128/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020190 00660/15 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020203 01131/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020259 01065/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020283 01170/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO 
DE AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000060298 00549/20 SUELY GOMES DA SILVA PIGOSSI 
26604186830 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000060289 00548/20 SUELY GOMES DA SILVA PIGOSSI 
26604186830 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000298376 01379/18 
UNIDADE DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

EM RADIOLOGIA INTERVENÇÃO E 
TERAPIA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000022772 01179/18 VEDI ÓPTICA LTDA ME 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000022784 01179/18 VEDI ÓPTICA LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

São José do Rio Preto, 14 de Março de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
 
                                 JOÃO CARLOS FERNANDES, Prefeito Municipal de 
Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes 
foram conferidas por lei, CONVOCA o seguinte candidato aprovado no 
Concurso Público Municipal nº 01/2019, para preenchimento de vaga 
disponível, a comparecer 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 de publicação deste Edital, 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: 1408795 
Candidato (a): ROSANGELA BARBOSA CARVALHO 
Cargo: EDUCADOR INFANTIL 
Classificação: 26ª 

 
Mirassolândia, 13 de Março de 2.020. 

 
 
 

JOÃO CARLOS FERNANDES 
Prefeito Municipal. 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
 
                                 JOÃO CARLOS FERNANDES, Prefeito Municipal de 
Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes 
foram conferidas por lei, CONVOCA o seguinte candidato aprovado no 
Concurso Público Municipal nº 01/2019, para preenchimento de vaga 
disponível, a comparecer 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 de publicação deste Edital, 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: 1408795 
Candidato (a): ROSANGELA BARBOSA CARVALHO 
Cargo: EDUCADOR INFANTIL 
Classificação: 26ª 

 
Mirassolândia, 13 de Março de 2.020. 

 
 
 

JOÃO CARLOS FERNANDES 
Prefeito Municipal. 



B-5Jornal
São José do Rio Preto, sábado
14 de março de 2020

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

DECLARAÇÕES

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Câmara Municipal de
ONDA VERDE 

Prefeitura Municipal de
TANABI

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

 

 

PORTARIA Nº 6440, DE 12 DE MARÇO DE 2020. 

Exonera a senhora JANAINA MIRANDA ELIAS – Assessor Político, Referência C-4, lotado no 
Gabinete do Vereador Francisco Sávio Ruel Júnior, a partir de 13 de março de 2020. 

 

 

PORTARIA Nº 6441, DE 13 DE MARÇO DE 2020. 

Nomeia o senhor GUILHERME CABRAL – Assessor Político, Referência C-4, lotado no Gabinete do 
Vereador Francisco Sávio Ruel Júnior, a partir de 13 de março de 2020. 

 

 
VEREADOR PAULO ROBERTO AMBRÓSIO  
Presidente da Câmara Municipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI

Tomada de Preços nº 01/2020. Objeto: Recapeamento asfáltico em 
diversas ruas do município de Tanabi-SP.  Entrega dos Envelopes: 
Data 31 de março de 2020, às 09h15min. Abertura dos envelo-
pes: Data 31 de março de 2020, às 09h30min. O edital completo 
poderá ser obtido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua 
Dr. Cunha Junior nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 
09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 12 de 
março de 2020. Norair Cassiano da Silveira – Prefeito. 

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2020
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME E EPP 
Objeto: Aquisição kimonos destinados aos alunos do Projeto Recre-
arte
Data do Encerramento: 27/03/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 13 de março de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EXTRATO DE ATA DE JULGAMENTO 
 
 
A Câmara Municipal de Onda Verde 
Processo nº 002/2020. 
Carta Convite nº 002/2020 
Ante o quanto acima exposto e do mais que dos autos consta, a 
comissão de licitação JULGA VENCEDORA do certame a 
empresa JOSE ELIAS RIBEIRO CONCURSOS – ME (CNPJ n. 
19.036.561/0001-79), que ofertou o menor valor global, no 
montante de R$ 14.800,00. A presente ata será publicada na 
imprensa oficial, no site e mural da Câmara Municipal. Nada 
mais havendo, encerrou-se a sessão e lavrou-se a presente ata, 
cujo inteiro teor encontra-se disponível no site da Câmara 
Municipal.  
Onda Verde, 12 de março de 2020.  
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO: José Morais de Oliveira. 
 


                    

            




                


 
 
 

 

 

  

 
São José do Rio Preto, 10 de março de 2020. 

 
 

                         EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA   
 

“ASSOCIAÇÃO ECO VILLAGE I” 
 

CNPJ 08.218.781/0001-05 
                                   

  
 
Prezado (a) Associado (a) 
 
 
O Presidente da ASSOCIAÇÃO ECO VILLAGE I, no uso de suas atribuições estatutárias 
convoca os Associados, com fundamento nos termos dos art. 22º, do Estatuto Social, para 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada em primeira chamada no dia 26 de 
Março de 2020 (quinta-feira) às 18h30min, no Quiosque do Condomínio Eco Village I, e não 
havendo quórum para instalação da assembleia, em segunda convocação às 19h00hs com 
qualquer número de associados presentes, para tratar da seguinte ordem do dia: 
 
 

ORDEM DO DIA: 

1. Discutir e aprovar as contas relativas ao exercício passado (2019); 

2. Discutir e aprovar a previsão orçamentária para exercício em curso (2020/2021);  

3. Eleger Nova Diretoria para o mandato de 01/04/2020 até 31/03/2021; 

4. Eleger Conselho Fiscal, para o mandato de 01/04/2020 até 31/03/2021; 

5. Outros assuntos de interesse do condomínio. 

 
⇨ Contando com a valiosa presença de V.Sa. ou seu procurador, ressaltamos que as deliberações 

obrigam a todos, inclusive aos associados ausentes. 
 
 

 
 

 
Cordialmente, 
  
 ASSOCIAÇÃO ECO VILLAGE I  
 PAULO CESAR MALVEZI 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027527-35.2017.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO MARCOS VIEIRA, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Claudeci Santos Passarini CPF 133.505.818-46 que Sociedade Instrução e 
Socorros Colégio São José ajuizou Ação de Procedimento Comum para cobrança de R$ 6.842,25 (mai/17) 
decorrente das mensalidades março a dezembro/16, além do matéria escolar (apostila nº 09) do contrato firmado 
em 01.01.16 para o 3º ano do Ensino Médio. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se o edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 supra, conteste o feito, sob pena de confissão e revelia, ficando advertida, nesta última 
hipótese, da nomeação de curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. São José do Rio 
Preto, aos 28 de fevereiro de 2020 K -14e15/03



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
14 de março de 2020

Editais de
PROCLAMAS

Editais de
BALANÇO

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:

VALDEMIR DOS SANTOS VERZA e RAQUEL SALMAZO VENAN-
CIO. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido 
em Mirassol, SP, no dia 19 de maio de 1997, fi lho de VALDEMIR 
APARECIDO VERZA e de LUZIA NARDIN DOS SANTOS VERZA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 23 de dezembro de 1986, fi lha 
de AILTON VENANCIO e de MARIUSA APARECIDA SALMAZO 
VENANCIO. 

THIAGO JOSÉ DE MORAIS GARCIA e JACQUELINE APARECI-
DA CARDOSO. Ele, de nacionalidade brasileira, analista de fatura-
mento, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de 
julho de 1989, fi lho de JOSÉ JANUÁRIO GARCIA e de LAURINDA 
DE MORAIS GARCIA. Ela, de nacionalidade brasileira, analista de 
intercambio, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
05 de setembro de 1990, fi lha de JOSÉ CARDOSO e de APARECI-
DA SUELI GUERREIRO CARDOSO. 

LUCAS DE SOUZA MARTINHO e LETÍCIA SARTORELLI DURAN. 
Ele, de nacionalidade brasileira, eletricista, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 26 de julho de 1995, fi lho de HILTON 
MARTINHO e de APARECIDA FATIMA DE SOUZA MARTINHO. 
Ela, de nacionalidade Brasileiro, vendedora, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 02 de abril de 1996, fi lha de 
MARCOS ROBERTO DURAN e de LUCIANI BARISON SARTO-
RELLI DURAN. 

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, 13 de Março de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.


