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VAI PESAR NO BOLSO

Doria quer multa de R$500
para quem não usar máscara
Estado quer multar comerciantes e população, mas Prefeitura de Rio Preto afirma que, neste momento, pretende somente orientar.

Primeiro dia do
mini-lockdonw
é marcado
por dúvidas

Divulgação

Decreto publicado no
último sábado (20), regrou os novos horários de
funcionamento dos estabelecimentos comerciais
e de serviços que sejam
ou não essenciais.
Pág. A3

Mais de 18 mil riopretenses ainda
não declararam
imposto de renda
Termina hoje o prazo
para a entrega do Imposto de Renda. A expectativa da Delegacia
da Receita Federal de
São José do Rio Preto
é de receber 114 mil
declarações. Pág. A2

Rio Preto
registra 329
recuperados do
Covid-19
Pág. A4

Emurb começa
a numerar
Vagas da
Área Azul
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Escolas de Rio Preto mostram
bom desempenho no Enem 2019
Pág. A6

Pancadões na mira do Governo Estadual
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SOLIDARIEDADE LBV de Rio Preto fez entrega

de cestas de alimentos e kits de higiene. Pág. A4

Prefeitura conclui
reforma da Casa de
Cultura Dinorath do Valle
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Segunda edição
do Fórum
Paulista debate
economia
Pág. A6

Em Rio Preto, GCM acabou com festa com quase 50 pessoas. Pág. A5

O local é sede dos Núcleos de Artes e
Cultura nas modalidades Dança, Teatro e
Artes Plásticas, que atendem aproximadamente 3 mil alunos. Pág. A2
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Mais de 18 mil rio-pretenses ainda
não declararam imposto de renda

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O prazo final para a entrega do Imposto de Renda
termina nesta terça-feira
(30). A expectativa da Delegacia da Receita Federal de
São José do Rio Preto é de
receber 114 mil declarações
até a data limite. No entanto,
só foram entregues 95.313
declarações no município até
o momento. Na região, que
abrange 72 cidades, são esperadas 296 mil declarações,
sendo que 253.510 foram
feitas até esta segunda-feira
(29).
“É muito importante, após
a entrega da Declaração do
Imposto de Renda, acompanhar o seu processamento
para verificar se não está
retida na malha fiscal. Isso
acontece quando tem alguma
pendência. Se estiver retida

na malha, a pessoa deverá,
se possível, retificar espontaneamente corrigindo os
erros cometidos. É importante
ressaltar que a restituição de
quem tiver a Declaração retida na malha fiscal também
ficará retida até que a pendência seja resolvida” afirmou
Mauro José Silva, auditor da
fiscal da Receita Federal de
Rio Preto.
No âmbito nacional, cerca de 5,3 milhões ainda
não fizeram a declaração.
Devem entregar a declaração 2020 (ano-base 2019)
o contribuinte que recebeu
rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano
passado, o equivalente a R$
2.196,90 por mês, incluído o
décimo terceiro. Também devem apresentar o documento
quem teve receita bruta de
atividade rural superior a R$
142.798,50, os contribuintes

com rendimentos isentos,
não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte de
mais de R$ 40 mil, e contribuintes com patrimônio de
mais de R$ 300 mil em 31
de dezembro de 2019.
Destinação Solidária
Quem ainda não fez a
declaração poderá optar pela
destinação solidária, um programa pelo qual é destinada
parte do Imposto de Renda
do Exercício 2020 para ajudar idosos, crianças e adolescentes de Rio Preto. Esta
destinação torna possível as
ações integradas do Conselho Municipal dos Direitos do
Idoso (CMDI) e do Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
Para este ano uma novidade: o índice do IR destinado
é de 3% para os Fundos dos

conselhos da criança e 3%
para o idoso no caso da pessoa física, enquanto antes era
apenas para a criança. Já a
pessoa jurídica com lucro real
pode destinar 1% para cada
fundo, num total de 2%. Para
participar, basta o contribuinte informar o seu contador
sobre a melhor maneira de
fazer essa destinação.
No ano passado, o total arrecadado foi de R$
1.307.000. Rio Preto tem
capacidade de arrecadar um
total de R$ 19 milhões. Ao
todo, são 33 entidades cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente e 6 entidades
do Conselho Municipal dos
Idosos. A meta de arrecadação este ano é chegar a R$
2 milhões. Ao todo são 107
mil crianças e adolescentes
e 66 mil idosos vivendo em
Rio Preto.

Divulgação

Delegacia da Receita Federal de
Rio Preto calcula receber 114 mil
declarações na cidade

OPORTUNIDADE

CENÁRIO PÓS-COVID

Balcão de Empregos oferece 108 vagas

Fórum virtual debate economia
dos municípios nesta terça

Da REDAÇÃO

Divulgação

O Balcão de Empregos de
São José do Rio Preto desta
segunda-feira (26) está oferecendo 108 vagas de trabalho.
Entre elas: agente de limpeza
(5), auxiliar de produção (5),
entregador (5), consultor externo (3), docente (3), operador
de crédito (3) e garçom (2).
Embora o atendimento presencial no Poupatempo e na
Prefeitura Regional Norte tenham sido suspensos, o Balcão
de Empregos da Prefeitura de
Rio Preto continua funcionando. Os interessados podem se
cadastrar por meio do site www.
riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos. Por ele, os trabalhadores podem enviar currículos e
se candidatar às vagas, assim
como os contratantes podem
anunciar as oportunidades.

Da REDAÇÃO

Serviço continua funcionando de forma on-line

NOVO VISUAL

Obras de Casa de Cultura
Dinorath do Valle são concluídas

Da REDAÇÃO

As obras de reforma da Casa
de Cultura Dinorath do Valle
foram finalizadas pela Prefeitura
de Rio Preto após 10 meses. O
investimento total foi de R$ 2,5
milhões, provenientes do Finisa
(Financiamento à Infraestrutura
e ao Saneamento).
A reforma promoveu a reestruturação, remodelação e
revitalização do prédio. O local
é sede dos Núcleos de Artes e
Cultura nas modalidades Dança, Teatro e Artes Plásticas, que
atendem aproximadamente 3
mil alunos. A Casa de Cultura
também sedia cursos, mostras,
exposições, eventos e ensaios
de artes e cultura, em diversas
modalidades.
No seu entorno, a Praça
Cacilda Becker também será
beneficiada com a reforma
com novo acabamento e paisagismo.

de forro de gesso e mineral
em todo espaço, troca de todo
piso, colocação de pisos flutuantes para as salas de dança,
construção de muros externos,
troca de todo sistema de iluminação, implantação de sistema
de bombeiros e de hidrantes,
troca de todos os vidros, construção de nova cozinha e de
banheiros com acessibilidade,
um elevador foi colocado para
ligar os dois pisos do prédio para
garantir a acessibilidade do seu
público.
Memorial Dinorath – Na
entrada foi criado um espaço
com nicho de vidro receberá al-

guns objetos pessoais da artista
e patrona do local, Dinorath do
Valle.
Teatro de bolso – Um novo
espaço da nova Casa de Cultura
será Teatro de Bolso, que vai
funcionar no segundo andar da
instituição. O local recebeu a
construção do palco e rampa
de acesso, camarins, sistema
elétrico próprio com tomadas
e infraestrutura para instalação
de refletores. Com isso, a Rio
Preto ganha mais um teatro, de
70 lugares, ideal para apresentações de pequenas peças seja
para teatro, números de dança,
música, palestras.
Guilherme BATISTA

Reforma: A Casa de Cultura
Dinorath do Valle passou por
mudanças do teto ao chão:
troca de telhado, colocação
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O Fórum Paulista de Desenvolvimento (FOPA) realiza nesta
terça-feira (30) a sua segunda
edição, a qual terá como tema
principal a discussão da retomada do crescimento e reequilíbrio da economia no Estado de
São Paulo.
A abertura do evento que
será feito virtual por conta
da pandemia do coronavírus
(Covid-19) contará com a participação do vice-governador Rodrigo Garcia (DEM), o ministro
do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli e do deputado
federal, Geninho Zuluani (DEM).
O fórum terá alguns focos de
debate dentre eles a disrupção
(é um termo que descreve a

inovação tecnológica, produto,
ou serviço, com características
“disruptivas”, que provocam
uma ruptura com os padrões,
modelos ou tecnologias já estabelecidas no mercado) e a tecnologia, a economia moderna
e qualidade de vida, os novos
hábitos da sociedade em sua
esfera, terá na programação palestras, aulas-magnas, seminários e workshops simultâneos.
Geninho vai participar do
debate relacionado a “A força
e a importância da economia
nos municípios”. Junto com
Sebastião Misiara e Sílvia Melo,
ambos da União dos Vereadores
do Estado de São Paulo, e Victor
Borges, presidente executivo da
Rede Nacional de Consórcios

Públicos.
“Discutir caminhos e analisar experiências é uma forma de
traçar diretrizes para o período
pós-pandêmico. Hoje, o interior,
as cidades paulistas como um
todo, terão papel fundamental
no desenvolvimento do País
neste contexto. A força do interior na economia do Estado é
pujante”, salientou o deputado.
Covid – Uma das palestras
previstas será ministrada por
Silvio Pires de Paula, fundador
e CEO da Demanda, que vai
abordar ‘Onde estão às boas
oportunidades de negócio no
mundo pós-Covid’. Para ter
acesso a toda a programação,
basta acessar https://www.fopa.
online/ . O evento é gratuito.

PREVENÇÃO

Shopping do HB terá minilockdown de sexta a domingo
Sérgio SAMPAIO

O shopping do HB, que
fica nas proximidades do ambulatório do Hospital de Base,
também terá seu horário de
funcionamento alterado pelo mini-lockdown implementado em
Rio Preto no último sábado (20).
Diferente do comércio de
rua, shoppings e serviços não
essenciais - que estão proibidos
de abrir de domingo a terça-feira
– o Shopping do HB terá seu mini-lockdown de sexta a domingo.
E vai funcionar com atendimento ao público de segunda a
quinta-feira das 8 às 14 horas,
podendo também atender seis
horas consecutivas.
Os comerciantes do local
têm que seguir as determinações de prevenção ao Covid-19,
dentre elas que cada um deles
deverá limitar suas atividades
dentro do próprio box e outra
que ficou proibido que a colocação de bancos, mesas e cadeiras na área externa comum do
Shopping e consequentemente
a proibição de servir refeições
durante este período de restrições impostas para conter a

Preço da assinatura
impresso
Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00
Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00
Trimestral:
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00
Vendas avulsas:
R$ 1,50

proliferação da doença.
O controle para evitar aglomerações e a manutenção do
espaço, que deve estar limpo
e higienizado, fica a cargo dos
permissionários – ficará sob responsabilidade deles a proibição
da colocação de mercadorias,
estandes, quiosques, balões,
extensões, bancas, tablados,
palcos, mobílias ou exercer qualquer outro tipo de ocupação.
Todos os boxes em atividade
no Shopping HB deverão:
• fornecer álcool em gel para
uso de permissionários, auxiliares e clientes;
• manter a utilização de
máscaras de proteção por permissionários, auxiliares e clientes;
• manter em rigoroso estado
de limpeza todas as superfícies
de toque, tais como vitrines,
balcões e utensílios utilizados;
• manter o controle de distanciamento entre clientes, evitando a formação de filas.
O acesso de pessoas ao interior do Shopping HB é realizado
por meio de um único portão de
entrada e saída e ficará a cargo

dos permissionários a temperatura aferida de todos antes de
entrarem no local.

Controle – O local pode ter
apenas 20% da sua capacidade de atendimento utilizada,
com isso será feito o controle
de acesso com a destruição de
senhas numeradas, que serão
entregues aos clientes no momento da entrada e entregues
na saída.
Fica por responsabilidade
dos permissionários evitar aglomerações e orientar que todos
os clientes que estejam no local
mantenham o distanciamento
regular de 1,5 m.
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Falta de máscara vai gerar multa
para comerciantes e população
Cláudio LAHOS

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

O governador João Doria
(PSDB) está fechando o cerco
para que toda a população do
Estado use máscara obrigatoriamente a partir da próxima
quarta-feira (1º de julho).
Quem descumprir a determinação será multado.
Serão dois tipos de existência e fiscalização. Para o setor
privado, as empresas terão que
fazer o papel de fiscal e impedir
que pessoas entrem em seus
estabelecimentos sem o uso
da máscara. Segundo o governador, essa determinação vale
estabelecimentos de todos os
tamanhos. A multa será pesada: R$ 5 mil para cada pessoa
dentro do estabelecimento
sem máscara. Por exemplo,
se três pessoas estiverem sem
máscaras no local, a multa
deverá ser de R$ 15 mil reais
para o estabelecimento comercial. “Não é cabível aceitar
isso! (pessoas que ainda se
recusam a usar máscaras)”,
afirmou Doria.
A segunda atitude propõe a
uma multa de R$ 500 para as
pessoas que forem flagradas

Pessoas circulando
em locais públicos sem a máscara. O objetivo do governo é
que 100% da população utilize
máscaras todas as vezes que
sair de suas casas.
O uso de máscara segundo
o governador é orientação da
OMS (Organização Mundial
de Saúde) que alerta que o
uso dela ajuda sensivelmente
à redução de proliferação do
coronavírus (Covid-19).

PORTAS BAIXADAS

sem máscaras na ruas poderão ser multadas em R$500
Multas – 100% dos arreAs novas regras serão cadados com essas multas
publicadas em resolução no serão repassados ao programa
Diário Oficial do Estado. As “Alimento Solidário”, que disdenúncias sobre locais com tribui cestas de alimentos para
pessoas sem máscara pode- famílias carentes.
rão ser feitas pelo telefone
0800 771 3541, disque-deRio Preto – por meio de
núncia da Vigilância. A ligação nota a Prefeitura de Rio Preto
é gratuita e permite também informa que tem como principal
registro de denúncias rela- função a orientação. Não decionadas às Leis Antifumo e vendo, portanto, aplicar multas
Antiálcool para menores.
neste momento.

Incertezas e dúvidas marcam primeiro
dia do mini-lockdonw em Rio Preto
Isabela SAMPAIO

Quem foi ao Calçadão encontrou as lojas fechadas
Sérgio SAMPAIO

No primeiro dia útil da semana, com a nova realidade
de Rio Preto com o mini-lockdown, ainda há dúvidas quanto
ao que pode e o que não pode
estar funcionando neste novo
regramento.
Decreto publicado no último sábado (20), no Diário
Oficial (Jornal DHoje Interior)
18.626/2020, regrou os novos
horários de funcionamento dos
estabelecimentos comerciais e

de serviços que sejam ou não
essenciais – previstos na Fase
2 (Laranja) do Plano São Paulo.
Os estabelecimentos comerciais e os serviços que foram liberados a voltar a funcionar no início deste mês (1º de
junho) passam a poder ampliar
para seis horas consecutivas
o horário de funcionamento
– de quarta a sábado – com
horários que variam das 9h às
19 horas.
Comércio de rua:das 10 às
16 horas (incluindo as Galerias

e o Praça Shopping);
Shoppings:das 13 às 19
horas (Riopretoshopping, Plaza
Avenida, Iguatemi e Cidade
Norte);
Serviços:das 9 às 13 horas
(como Imobiliárias, Escritórios
de Advocacia, Arquitetura,
Contabilidade e outros).
O regramento para os demais estabelecimentos comerciais, industriais ou de
serviços pode ser conferido na
Deliberação nº 3 do Comitê
Gestor de Enfrentamento do
Coronavírus. O documento traz
todas as atividades que podem
e as que não podem funcionar
e como as mesmas devem proceder durante este período de
pandemia e da Fase Laranja,
na qual Rio Preto se encontra.
O empresário, comerciante ou prestador de serviço
que tiver dúvidas pode acessar o site com a deliberação
completa. Onde não houver
o horário definido, mas sim
os dizeres “Dias e horários
de funcionamento regulares”
são permitidos funcionar nos

dias que e horários que estiverem liberados nos “Alvarás
de Funcionamento” de cada
um. Dando como exemplo as
oficinas mecânicas que estão
denominadas na Resolução
como “Manutenção e Reparação de Veículos Automotores”,
elas podem funcionar “dias
e horários de funcionamento
regulares”. Atividades permitidas: atendimento ao público
com utilização de 20% da capacidade de clientes/usuários,
sem ambiente de espera ou
fila”. Cada seguimento econômico deve procurar o seu
enquadramento.
Acesse a Deliberação completa no site https://www.riopreto.sp.gov.br/wp-content/
uploads/arquivosPortalGOV/
coronavirus/deliberacoes/Deliberacao-032020.pdf
Na área central, a reportagem pode observar a adesão
dos comerciantes que mantiveram os estabelecimentos
fechados neste primeiro dia
do mini-lockdown que continua
nesta terça-feira (30).

ELEIÇÕES 2020
Marco Rillo é pré-candidato a prefeito pelo Psol
Sérgio SAMPAIO

O Psol de Rio Preto indicou
o vereador Marco Rillo para
ser o candidato a prefeito da
cidade nas eleições deste ano
pela sigla. A decisão acontece
10 dias depois do candidato
natural do partido, João Paulo
Rillo (filho de Marco Rillo),
abrir mão da candidatura por
conta de divergência relacionada a outros partidos de
esquerda para a construção
de uma aliança para a disputa
deste ano.
Em nota o partido salienta
que “Marco Rillo foi eleito cin-

co vezes vereador da cidade,
sendo que, por duas vezes, foi
o mais votado. Há décadas,
cerra fileiras ao lado dos mais
diversos movimentos sociais,
sindicais e culturais da cidade. É a principal referência
no parlamento em defesa
dos servidores públicos municipais”.
Em outro trecho, o Psol
salienta que Marco Rillo “É
um dos cidadãos mais preparados para debater a cidade
de maneira franca e direta.
Marco Rillo tem conhecimento para colocar o dedo na ferida e defender um programa

democrático que garanta os
interesses populares, sensível
às necessidades das trabalhadoras e trabalhadores”.
Marco Rillo foi candidato
a prefeito em outra oportunidade, em 1.996, na época
pelo PT.
Câmara – Com a confirmação de Marco Rillo como
candidato a prefeito, serão
dois vereadores que deixam
a disputa por uma das 17 vagas para a Câmara Municipal
de Rio Preto. Além de Rillo,
outro vereador candidato é o
vereador Renato Pupo (PSDB).
Um terceiro vereador que já

admitiu que não disputa a reeleição é o vereador José Carlos
Marinho (Patriota).
Prefeituráveis: Além dos
dois vereadores, a lista de pré-candidatos está extensa, por
enquanto, conta com 13 postulantes: Celi Regina da Cruz
(PT), Danila Azevedo (PTC),
Coronel Helena (Republicanos), Rogério Vinícius (DC),
Marco Casale (PSL), Kawell
Lott (Podemos), Antônio Pereira (PMN), Paulo Neto (PSC),
Filipe Marchesoni (Novo), Paulo Bassan (PRTB) e o prefeito
Edinho Araújo (MDB), que vai
disputar a reeleição.

Acirp recorre ao TJ contra decisão que proibiu funcionamento de salões de beleza e barbearias
Sérgio SAMPAIO

A Acirp (Associação
Comercial e Empresarial de Rio Preto)
entrou com recurso
no Tribunal de Justiça
de São Paulo contra
a decisão da Corte
que suspendeu a liminar que possibilitava
o funcionamento de
salões de beleza e

barbearias.
Em nota divulgada
nesta segunda-feira
(29), a entidade salientou que: “É papel
da Acirp trabalhar para
que todas as atividades
econômicas voltem a
funcionar, cumprindo rigorosamente as normas
sanitárias estabelecidas
pelos órgãos de saúde”.

Não é balão
Sobre o elevado número
de pré-candidatos a prefeito,
o presidente da Câmara,
Paulo Pauléra (PP), disse
que 90% dos nomes deverão
constar na lista de votação
nas eleições. “Eu vejo com
naturalidade e não é balão
de ensaio”, diz. Como não
tem coligação na proporcional, Pauléra explica que
os partidos são obrigados a
lançar também candidatos
a prefeito, com o objetivo
de dar suporte a chapa de
candidatos a vereador. “Com
a nova regra, o partido que
quiser sobreviver, tem de
participar das eleições”,
ressaltou.

Novidade
O presidente do DC,
Adilson Feliciano, informou
que deverá ter novidade
sobre aliança partidária e
também sobre o nome do
pré-candidato a vice que
irá compor a chapa a ser
encabeçada pelo advogado
Rogério Vinicius, no próximo fim de semana. “Ainda
preciso de autorização para
divulgar a aliança”, diz. Feliciano declarou ainda que
a pandemia da Covid-19 e
a indefinição do calendário
eleitoral pelo Congresso
dificultam chancelar as coligações. “Esses fatores têm
contribuído para incertezas
no curto prazo”, lamenta.

Mais um
Na coluna de domingo,
foi divulgada uma lista com
12 pré-candidatos a prefeito de Rio Preto. A lista
aumentou: Paulo Bassam
(PRTB) informou que também vai concorrer ao cargo
de prefeito, portanto, agora
são 13 postulantes. Por ser
cirurgião pediátrico, que
atende pacientes do SUS,
Bassam disse que conhece a realidade da área da
saúde no município. “Rio
Preto precisa de gente que
conheça a realidade e tenha
vontade de trabalhar pela
população”, frisou. A lista
ainda poderá aumentar até
as convenções partidárias.

Centrão
O presidente do MDB,
Pedro Nimer, disse que deputados do centrão começam
a ceder para que as eleições
sejam postergadas para os
dias 15 e 29 de novembro,
primeiro e segundo turnos,
respectivamente. O calendário atual prevê eleições para
4 e 25 de outubro. Nimer,
favorável ao adiamento por
causa da Covid-19, prevê
que se ocorrer acordo entre
os líderes de partidos e o presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), a proposta
poderá ser votada pelos
deputados, nesta semana.
A proposta já foi aprovada
pelo Senado.

Insiste
Um grupo de professores que teve a contratação suspensa por causa da pandemia mais uma vez pede intervenção da Câmara para que o Executivo faça a convocação
novamente. Marco Rillo (PSOL) (foto) disse que a previsão
é que as aulas recomecem até setembro: “Prefeitura deveria convocar os professores para dar treinamento”. “Muitos
pediram demissão e agora estão sofrendo”, acrescentou.
Rillo. Como as aulas estão suspensas, o Executivo diz que
o Tribunal de Contas pode questionar as contratações
neste período de pandemia.

Barreira
A maioria dos postulantes ao cargo de prefeito
procura a imprensa para divulgar suas pré-candidaturas, falar de suas propostas,
enfim, tudo que pretende
divulgar na campanha eleitoral. O pré-candidato Filipe
Marsochi (Novo) é diferente. Montou uma barreira e
só divulga o que ele acha
interessante por meio de
assessoria. O político que
não quiser se expor está em
carreira errada. Se não mudar de rumo tem tudo para
afogar na primeira poça
d´água que encontrar pela
frente. Se “novo” for isso,
que permaneça o “velho”!

Padrão
A Covid-19 não influencia só na saúde das pessoas
e nas atividades econômicas. A pauta de votação da
Câmara também sofre influência da pandemia. Para
tornar rápidas as votações,
Paulo Pauléra (PP) limitou a
pauta em oito projetos por
sessões. Hoje, seguindo o
padrão, tem sete propostas
de iniciativas dos vereadores e uma do Executivo,
que organiza as Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2021. Proposta de
Fábio Marcondes (PL), por
exemplo, permite que vans
escolares circulem pelos
corredores de ônibus.

Crédito
Se o crédito não chegar às empresas, sobretudo às
micros, pequenas e médias, a queda da economia será
pior do que a projetada, diz o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (RJ). Economistas profetizam que o
PIB registra queda de 6,48% devido à pandemia. Maia diz
que é preciso encontrar uma solução para que os recursos cheguem às empresas, inclusive, defende ponto de
equilíbrio entre os setores produtivo e financeiro, e diálogo
com os bancos para que eles tenham uma participação
maior na elaboração das leis.
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SAÚDE E SEXUALIDADE
A gente vive falando sobre
autoestima, autoconfiança,
autoconhecimento e muitos
outros “autos” que interferem diretamente na maneira
como nos comportamos, agimos e pensamos no dia a dia.
Mas você sabe exatamente o que é autoestima? Sabe
se aproveitar dela para ter
uma vida mais equilibrada?
Se não se sente tão confiante, você sabe como melhorar
a sua baixa autoestima?
Entre livros, terapias, dicas e muita conversa sobre o
tema, eu vou trazer aqui hoje
um pouco mais de informação para você que busca ter a
autoestima como característica fundamental para o seu
bem-estar emocional.
Autoestima é a imagem e
a opinião, positiva ou negativa, que cada um tem e faz de
si mesmo. Ela é construída a
partir das experiências pessoais, das emoções, crenças,
comportamentos, autoimagem e da imagem que os
outros têm sobre nós.
Ou seja, ela é um valor
que você atribui a si próprio
como forma de avaliação
física e mental, além da questão de aceitação, que reflete
nas nossas atitudes diárias e
equilíbrio emocional.
Além disso, a autoestima
é definida a partir das experiências passadas: ela influen-

saude@dhoje.com.br

Autoestima

cia os comportamentos atuais e
determina como serão aqueles
futuros. Para os psicanalistas,
a autoestima está diretamente
relacionada ao desenvolvimento do ego, uma “estima de si”,
como já bem dizia Freud.
Existem quatro pilares bem
definidos da autoestima, sendo a autoaceitação e a autoconfiança representações
da dimensão intrapessoal e
a competência social com a
rede social, a dimensão interpessoal:
1) Autoaceitação: é ter
uma postura positiva para si
mesmo como pessoa; é estar
satisfeito em relação a si próprio, em acordo e “em casa”
com quem você é e com o seu
corpo. Nós sempre olhamos
para o espelho para os pontos
negativos o que posso melhorar
? Que tal mudar esse olhar e ir
treinando outra forma de se ver!

2) Autoconfiança: quando
você tem uma postura positiva
em relação às suas capacidades e ao seu desempenho. Ou
seja, é ter a convicção de que
você sabe como fazer, como
alcançar e como superar possíveis adversidades; tudo na
vida é treinamento e dedicação. Estude sobre o que você
quer mudar, sobre o que te faz
insegura. Existe um estudo que
diz que para você ser excelente

“

Entre a adolescência e a menopausa, o
revestimento vaginal é levemente rugoso. Antes da
puberdade e após a menopausa, o tecido é liso

em qualquer coisa não é talento, mas sim 10 mil horas de
dedicação e prática.
3) Competência Social: é
a sua capacidade de viver experiências sociais com equilíbrio,
sabendo conviver com relações
fáceis ou mais complicadas.
Esse processo inclui a empatia,
a aptidão em fazer contatos,
a regulação entre distância e
proximidade com os outros e as
reações emocionais; não deixe
o pensamento e as opiniões
dos outros influenciar sobre o
que você pensa a seu respeito.
Entenda: somos diferentes e
sempre seremos
4) Rede Social: relações
amorosas, familiares e de
amizade em grau positivo de
convivência, importância e
disposição sua e das outras
pessoas com você. Ame o outro
mais, ame a si também e se
dedique se a viver momentos
especiais com pessoas que te
importam
Trabalhe os seguintes pi-

lares no seu comportamento
e você sentirá uma transformação;
Tenha facilidade para mudar: não conviva com pessoas
ou ambientes negativos ou
desfavoráveis;
Confie em si: não leve em
consideração o julgamento de
outras pessoas e absorva apenas o que pode render frutos
positivos;
Lide bem com seus pontos
fracos: fraquezas ou defeitos
são aspectos para serem superados e não vitimados;
Cuide de si: em geral, busque bons hábitos alimentares,
pratique atividades que favoreçam a saúde e os cuidados
com o corpo;
Tome atitudes: a autoestima funciona como combustível
para não ficar em cima do muro
ou com dúvidas sobre qual
caminho seguir;
Seja segura: procure sentir-se bem consigo própria,
não se autoafirme por suas
qualidades ou feitos;
Nem modesto, nem arro-

”

gante: arrogância é uma condição de supervalorização e a
modéstia é de inferiorização;
Lide bem com a solidão ou
o desapego: procure compreender certos afastamentos, do
que impedir ou sofrer por isso;
Aprenda a dizer não: não
tenha vergonha ou sentimento
de injustiça ao negar algo a alguém, busque sempre ter uma
atitude justa consigo e com os
demais.
Autoestima não é excesso
de confiança, mas saber acei-

tar sua individualidade e seu
valor!
Beijos até a próxima.
Mirna Zelioli - Formada
em pedagogia e sexóloga
em formação e palestrante em vendas. Gestora
comercial, sensual coach,
empresária do mercado
erótico, criadora do projeto
SAT (Sexualidade Amor pra
Todos), Projeto de Inclusão,
projeto CEL (Coragem e Empoderamento e Libertação).

PANDEMIA

Rio Preto registra 329 pacientes
curados e 86 novos casos de Covid-19

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto atualizou os dados
de coronavírus no município
nesta segunda-feira (29).
Foram 86 novos casos confirmados, totalizando 2.601 até
o momento. Considerando os
números de sexta-feira (26)
para segunda-feira (29), houve
86 casos confirmados entre
profissionais da saúde, com
482 casos no total.
A cidade também registrou
três óbitos, sendo dois homens
e duas mulheres de 70 a 79

anos, com comorbidades. Em
números gerais, Rio Preto
contabiliza 78 mortos. Um dos
dados apresentados é de que
na faixa de 20 a 59 anos a
doença apresenta maior letalidade na população masculina,
onde ocorreram 28,2% dos
óbitos contra 17,9% no sexo
feminino.
Durante este fim de semana, Rio Preto também registrou
329 novos pacientes recuperados de coronavírus. No total,
o município contabiliza 1.598
curados e viu o índice subir de
56% na sexta-feira (26) para
61% nesta segunda-feira (29).

Sobre os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG), são 212 internados,
sendo 76 em UTI e 136 em
enfermaria.
“Número de notificações
vem aumentando. Entre ontem
(28/06) e hoje foram 472 novas notificações. Nas últimas
semanas com maior número
de notificações para casos
leves esse percentual (de
positivos) também foi maior,
por isso tivemos um aumento
no número de casos positivos
para a doença”, explicou a
gerente da vigilância epidemiológica Andréia Negri.
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Ao todo, município já tem 1.568 pessoas curadas da doença, mas aumento de notificações preocupa

SOLIDARIEDADE

LBV doa cestas de alimentos
para Associação de
Assistência São Deocleciano

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Legião da Boa Vontade
(LBV) de Rio Preto realizou
nesta segunda-feira (29) a entrega de cestas de alimentos
e kits de higiene para AASD
(Associação de Assistência
São Deocleciano) – Projeto
Cidinha Canzela, que tem
como mantenedora a Paróquia Nossa Senhora do Brasil,
beneficiando 55 famílias atendidas que vivem em situação
de vulnerabilidade social.
“Sinto-me muitíssimo feliz
com a parceria entre as duas
instituições no referente à
doação de cestas e kits de
limpeza da LBV para a AASD.
Acredito que o repasse que
será efetuado às famílias que
se encontram em situação
de vulnerabilidade neste momento da pandemia do Coronavirus não suprirá apenas
as necessidades materiais
das mesmas, mas oferecerá

também o estímulo da fé e a
perspectiva de que este momento crítico logo passará”,
afirmou a coordenadora da
AASD e assistente social Maria
das Graças de Lima.
“A gente foi abençoada com
a doação dessa cesta e desse
kit pela LBV, só tenho que
agradecer. É muito importante
para suprir minha necessidade. Fui encaminhada para o
trabalho agora pelo próprio
projeto, mas foi agora, então
não tenho nada para esses
dias. A doação veio como
uma benção; é muito difícil
um filho pedir comida e não
ter, é difícil precisar lavar uma
roupa um uniforme e não ter
de onde tirar. Então, essa é a
diferença, um pouquinho que
cada um faz, para minha casa
e minha família é um mês de
alimentação” destacou Patrícia
Cacilda Capella Ferreira, uma
das que recebeu o benefício.
Interessados em fazer uma
doação podem acessar o site
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ESTACIONAMENTO

Emurb inicia numeração
de vagas do E-digital
Da REDAÇÃO

Cerca de 55 famílias serão beneficiadas pela ação da LBV

www.lbv.org. Em São José
do Rio Preto/SP, a LBV está
localizada na Rua Dom Pedro

l, 2776, Jd Canaã. Para outras
informações o telefone é (17)
3235-1811.
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A Empresa Municipal de Urbanismo (Emurb) iniciou o processo de numeração das vagas
do estacionamento rotativo no
Centro de Rio Preto e no bairro
Redentora. Essa identificação é
necessária para a implantação
de mais uma etapa da instalação do sistema Estaciona Digital
(E-digital), que controla o uso
do estacionamento público na
cidade.
Com a numeração, os motoristas não conseguirão mais
acionar novos tíquetes após
terem usado a vaga pelo tempo
máximo, que é de duas horas
no Centro e três na Redentora.
O diretor-superintendente da
Emurb, Rodrigo Juliano, adiantou, no entanto, que a restrição
automática ao uso das vagas só
será colocada em funcionamento em dezembro para incentivar
a rotatividade durante as com-

pras de fim de ano. “Na hora de
acionar o tíquete, o motorista
terá de informar o número da
vaga. Caso já tenha extrapolado
o tempo, haverá a recusa no
próprio sistema e o usuário terá
de tirar o carro da vaga”, explica.
Atualmente, esse controle
é feito em forma de orientação
pelos fiscais que atuam no Estacionamento Digital. “Quando
o agente nota que a pessoa
já utilizou pelo tempo máximo,
informa a situação e pede para
o motorista fazer a troca”, explicou.
A numeração das vagas já
estava prevista no projeto inicial
do novo sistema, que agora segue para fase de conclusão. De
acordo com a Empro – empresa
pública responsável pela criação
de monitoramento do E-digital
– já são 63,7 mil usuários cadastrados desde o lançamento
no sistema, em dezembro de
2018.
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Doria vai para cima de pancadões e
festas que contrariam isolamento social
Divulgação

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

O governador João Doria
(PSDB) promete intensificar
o combate a atividades que
estão acontecendo em todo
o Estado contrariando o regramento de isolamento social,
como festas clandestinas,
pancadões e aglomerações de
pessoas de qualquer natureza.
E para isso deverá utilizar as
forças de segurança pública
do Estado e o contar com o
apoio dos prefeitos.
Em conversa com prefeitos
de todo o Estado, os mesmos
teriam se comprometido a
criar programas rigorosos para
impedir que atividades como
esta aconteçam em qualquer
município.
“Não é cabível, durante
uma pandemia, que pessoas
jovens ou não jovens aceitem
participar de pancadões, de
aglomerações, de festas ou
qualquer tipo de manifestação nesta ordem”, salientou
o governador.
Por meio de Nota, a Prefeitura de Rio Preto informa
que a mesma por meio da
GCM (Guarda Civil Municipal)
vem fazendo a sua parte indo
até os locais quando existe
alguma denúncia ou durante o
patrulhamento de rotina.
Entenda o caso
Ao menos 50 pessoas foram flagradas em uma festa
na madrudada deste domingo, dia 28, pela Guarda Civil
Municipal (GCM) de Rio Preto,
no bairro Jardim Nazareth, em
Rio Preto. No local, estavam
adolescentes e foram encontradas bebidas alcoólicas, drogas e um narguilé – cachimbo
usado para fumar.

Tatiana PIRES

OCORRÊNCIA

FOI PRESO

Jovem é preso ao agredir a mãe e ameaçar GCMs
Tatiana PIRES

Um jovem, desempregado,
de 21 anos, foi preso na noite
deste domingo (28) após agredir a mãe dele, de 43 anos,
e ameaçar os guardas civis
que atenderam a ocorrência.
O caso aconteceu no Parque
Estoril, em Rio Preto.
De acordo com o boletim de
ocorrência, os vizinhos acionaram a Guarda Civil informando

DESENTENDIMENTO

Homem é preso ao tentar matar
jovem com vidro de garrafa
Tatiana PIRES

A Polícia Militar de Potirendaba prendeu em flagrante um
homem, de 30 anos, atacando
um jovem, de 20 anos, com
o gargalo de uma garrafa de
vidro. Levado à delegacia de
Cedral, o delegado Ericson
Salles Abufares registrou o
caso como lesão corporal e
liberou o suspeito após prestar
depoimento. O crime aconteceu na madrugada do último
sábado (27).
O Resgate foi acionado e
encaminhou vítima e agressor
ao Hospital Assistencial de
Potirendaba. O jovem foi transferido para o Hospital de Base
de Rio Preto, onde permanece
internado.
O agressor sofreu apenas
ferimentos na mão. O gargalo
de garrafa utilizado no crime

Marceneiro morre ao
procurar atendimento
médico
Um marceneiro, de 47 anos,
morreu após sentir fortes dores
no peito e sair de moto, acompanhado do caseiro da chácara
dele, para procurar atendimento. A vítima estava na direção
do veículo, quando, no meio do
caminho, perdeu a consciência
e a moto caiu na rua.
Registrado como morte suspeita, o caso aconteceu na manhã de domingo (28), no bairro
Jardim Nunes, em Rio Preto.
Segundo informações do
boletim de ocorrência, o marceneiro foi até a chácara e dormiu
no local, onde há também um
depósito em que guarda os materiais de marcenaria. O caseiro
contou que a vítima reclamou de
no peito e mal estar. Eles, então,
foram a procura de atendimento
médico.

Policial
rodoviário
federal ameaça
mulher com arma

foi apreendido e apresentado
na delegacia.
O delegado Ericson explicou
a diferença entre tentativa de
homicídio e lesão corporal.
“Tentativa de homicídio ocorre
em casos em que há risco de
morte aliado ao ânimo de matar
chamado de ‘animus necandi’.
Ferimentos de raspão, cortes
superficiais em região não letal
normalmente se enquadra em
lesão corporal. E, nesse caso,
antes da elaboração do procedimento na Delegacia de Polícia,
foi checado pelo investigador
de polícia junto ao Hospital
de Base que aquele ferimento
entre o ombro e pescoço não
restava qualquer perigo de morte para ele”.
A assessoria de imprensa do
HB informou que o estado de
saúde dele é estável e não há
previsão de alta médica.

que o rapaz estaria agredindo
a mãe. Ao perceber a presença
dos guardas, o agressor passou
a empurrá-los e xingá-los. O jovem estava bastante agressivo
e foi necessário o uso da força
física para contê-lo e algemá-lo.
Ele ameaçou matar os agentes,
dizendo que é integrante de
uma facção criminosa.
Levado à Central de Flagrantes, o jovem foi preso.
Enquanto estava dentro da via-

tura, aguardando atendimento,
chutou o vidro do veículo com
a intenção de danificá-lo. Ele
foi retirado antes de conseguir
quebrar o vidro.
O caso foi registrado como
ameaça, resistência e desacato. A vítima disse à Polícia Civil
que não desejava representar
criminalmente contra o filho
e foi informada sobre o prazo
de seis meses, caso mude de
ideia.

De acordo com o
boletim de ocorrência, a GCM recebeu
uma denúncia, por
volta das 3 horas,
sobre perturbação
de sossego e foi até
o local averiguar as
informações, que
foram confirmadas.

Jovem é preso vendendo
droga em frente igreja
A Guarda Civil Municipal de
Rio Preto prendeu um jovem,
de 18 anos, vendendo drogas
em uma praça em frente a uma
igreja católica, no bairro Maceno. O flagrante aconteceu na
noite de domingo (28).
Segundo informações do
boletim de ocorrência, durante
patrulhamento de rotina, os
guardas suspeitaram da atitude
de três jovens que estavam na
praça, em um local com pouca
iluminação.
Ao revistar os suspeitos,
os agentes encontraram uma
poção de maconha com o
adolescente, de 17 anos, e
outra porção com o jovem, de
19 anos. Já com o outro rapaz,
de 18 anos, foram encontradas
40 porções da mesma droga e
R$ 70,25. Ele confessou aos
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guardas que estava vendendo o
entorpecente e o dinheiro apreendido era produto do tráfico.
O adolescente e o outro jovem
disseram que são usuários de
drogas e estavam comprando
maconha.
Os três foram levados à
Central de Flagrantes e o jovem

que estava vendendo a droga
foi preso e encaminhado à carceragem do Deic (Departamento Estadual de Investigações
Criminais ). O adolescente foi
liberado na presença da mãe
dele, assim como o outro jovem
após assinar o termo de comparecimento.

MONTE APRAZÍVEL

Ônibus perde controle, bate em poste
e para na pista de caminhada

Da REPORTAGEM

O motorista de um ônibus
escolar perdeu o controle da
direção, na manhã desta segunda-feira (29), e bateu em um
poste, em seguida, atravessou
a avenida Santos Dumont e só
parou na pista de caminhada.
O acidente ocorreu no bairro
Parque das Águas, em Monte
Aprazível.
De acordo informações da
Polícia Militar, o motorista, logo
pela manhã, ao dar partida
no ônibus, percebeu que algo
estava errado e para não se
machucar, ele se jogou para fora
do ônibus em movimento.
O veículo, então continuou
descendo, sem controle, pela

rua Pernambuco, atingindo um
poste, atravessando a avenida
Santos Dumont. O veículo só
parou na pista de caminhada do
Parque das Águas.
O motorista, que não teve
o nome divulgado, sofreu ferimentos leves. Ele foi socorrido
pelo Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu) e
encaminhado para a Santa Casa
da cidade.
O motorista de um ônibus
escolar perdeu o controle da
direção, bateu em um poste,
atravessou uma avenida e só
parou na pista de caminhada.
O acidente ocorreu na manhã
desta segunda-feira (29), no
bairro Parque das Águas, em
Monte Aprazível.

Pedreiro é preso
ao agredir a
mulher
Tatiana PIRES

VILA MACENO

Tatiana PIRES

Um policial rodoviário federal, de 38 anos, ameaçou a
mulher, uma autônoma, de 43
anos, com uma arma. A Polícia
Militar foi acionada e quando
chegou ao local, a situação já
estava controlada. A briga ocorreu na noite de domingo (28),
no residencial Luzia Polotto, em
Rio Preto.
De acordo com o boletim
de ocorrência, a vítima contou
que o casal tem um relacionamento conturbado. Após uma
discussão, o policial rodoviário
teria passado a correr atrás
dela, armado, ameaçando tirar
a vida de todos, e inclusive da
filha dela, de 8 anos.
O casal foi encaminhado
à Central de Flagrantes e aos
policiais civis, ela disse que
não deseja representar contra o
agressor e nem solicitar medida
protetiva. O policial negou ter
ameaçado a mulher e a filha, no
entanto, informalmente, disse
que ameaçou se suicidar.
O delegado de plantão, por
cautela e para evitar novo desentendimento entre o casal,
apreendeu a arma do policial rodoviário, que será encaminhada
para a Delegacia de Defesa da
Mulher (DDM). O caso foi registrado como violência doméstica,
dano e localização/ apreensão
de objeto.
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A Polícia Militar de Rio Preto
prendeu em flagrante um pedreiro, de 31 anos, por violência
doméstica e lesão corporal. A
vítima, uma atendente, de 26
anos, foi agredida pelo marido
com socos e chutes, inclusive
sofrendo ferimentos na cabeça.
De acordo com o boletim de
ocorrência, a vítima acionou a
PM e quando os policiais chegaram à residência, ela estava na
calçada, com a cabeça sangrado
devido às agressões do marido.
Aos policiais, ela contou que o
pedreiro desferiu socos, tapas e
a empurrou.
Ainda segundo o registro
policial, atendente disse que as
agressões são frequentes e que
não suporta mais a situação.
Ela apresentou mensagens de
ameça recebidas em seu celular.
O pedreiro, que estava dentro da casa, foi preso e levado à
Central de Flagrantes. Após ser
ouvido, ele foi transferido para
a carceragem do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), onde permanece à disposição da Justiça. A
vítima precisou de atendimento
médico e foi encaminhada à
Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) Jaguaré.

FALECIMENTOS
JOAQUIM MARTINS DE OLIVEIRA –
Falecido no dia 29/06/2020 aos 90 anos
de idade. Era casado com Eva Barbosa de
Oliveira, deixando os ﬁlhos: Valterci (falecido) e Luciana. Sepultamento ocorreu no
dia 29/06/2020 às 11h, saindo do velório
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério
da Ressurreição.
ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA – Falecido no
dia 29/06/2020 aos 73 anos de idade. Era
casado com Aparecida Rosa da Silva Vieira,
deixando os filhos: Selma, Junio, Maria
(falecida) e Paulo (falecido). Sepultamento
ocorreu no dia 29/06/2020 às 13h30, saindo
do velório Capelas Prever Rio Preto para o
cemitério São João Batista.
SILVIO PEREIRA DE OLIVEIRA – Falecido no dia 29/06/2020 aos 72 anos de idade.
Era casado com Sueli Gomes Pereira de
Oliveira, deixando os ﬁlhos: Katia e Karina.
Sepultamento ocorreu no dia 29/06/2020 às
16h, saindo do velório Capelas Prever Rio
Preto para o cemitério Parque Jardim da Paz.

De acordo informações da
Polícia Militar, ao dar partida no
ônibus, o motorista percebeu
que algo estava errado e para
não se machucar, ele se jogou
do veículo em movimento.

O motorista, que não teve
o nome divulgado, sofreu ferimentos leves e foi socorrido
para a Santa Casa da cidade.
(Colaboração Monte Aprazível
Notícias)

AUDINES SIMONATO BUZANELI MOREIRA – Falecida no dia 29/06/2020
aos 73 anos de idade. Era viúva de José
Alves Moreira. Sepultamento ocorreu no
dia 29/06/2020 às 14h, saindo do velório
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério
Parque Jardim da Paz.
APARECIDO CARLOS CARDOSO – Falecido no dia 29/06/2020 aos 58 anos de
idade. Era solteiro. Sepultamento ocorreu
no dia 29/06/2020 às 11h, saindo do velório
Ercília para o cemitério São João Batista.
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Levantamento mostra o desempenho
das escolas de Rio Preto no Enem 2019
Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O Ministério da Educação
divulgou os micro dados
do Enem 2019 e a startup
Evolucional realizou a tabulação destas informações
para criar um ranking contendo informações sobre o
desempenho de mais de 19
mil escolas em todo o País.
Em São José do Rio Preto,
a melhor escola classificada foi o Colégio
Kelvin, que ficou
na 108ª posição
no geral, na lista
que não leva a
nota da redação
em consideração, e em 165°
lugar com a nota
da redação contabilizada.
“Eu acredito que isso é fruto de um
trabalho em conjunto entre
professores e alunos. A gente
percebe como estudantes se
esforçam para conseguirem
passar no vestibular. Mesmo
com a pandemia, continuamos o ensino através de
aulas on-line e oferecemos
plantões para que eles possam tirar dúvidas”, comentou
o diretor geral do Colégio Kelvin, Antônio Henrique Corrêa.
Fechando o pódio rio-pretense aparecerem o Colégio
London e o Colégio São José.
Na lista que não considera
a redação, o London fica na
frente. Já na lista que contabiliza a redação, o São José
leva a melhor. Outro fator que
chamou no levantamento
foi que das 20 escolas mais
bem classificadas, apenas
uma é da rede pública: a
Etec Philadelpho Gouvêa
Netto.

“Nós estamos muito felizes com o resultado. Acredito
que conseguimos esse resultado graças à boa qualidade
das aulas de nossos professores, que são muito engajados, e ao foco de nossos
alunos. Sempre realizamos
simulados e incentivamos
os estudantes a participarem
da Olímpiada Brasileira de
Matemática. Acho que as escolas públicas tem potencial
para competir com as particulares”, comentou Marcelo Romano
Cáceres, diretor da Etec
Philadelpho
Gouvêa Netto.
“A r e d e
privada historicamente
sempre teve um melhor
desempenho que as escolas
públicas, mas há exceções.
Instituições federais, por
exemplo, são públicas e obtiveram boas notas na edição
do Enem do ano passado.
No geral, acho que o fato de
que as gestões das redes
públicas terem que lidar com
mais problemas que as redes
privadas é um dos fatores
que contribui para essa diferença”, explicou Vinicius
Freaza, diretor de inovação
pedagógica da Evolucional.
Para Freaza, o desempenho que as escolas terão
no Enem de 2020 será uma
grande incógnita devido a
pandemia. “É possível que
haja uma queda na média
das notas, mas isso vai depender muito da data que a
prova será aplicado. Quanto
mais tempo para os alunos
se prepararem, melhor para
eles”, afirmou.

Sérgio SAMPAIO

Etec Philadelpho Gouvêa
Netto ficou em primeiro lugar
entre as escolas públicas

PHILADELPHO
1° LUGAR

Enquete que vai definir nova data do Enem termina hoje
Agência BRASIL

Termina nesta terça-feira
(30) o prazo para votação na
nova data para a realização
das provas adiadas devido
à pandemia da Covid-19. A
enquete, disponível somente
aos inscritos pela Página do
Participante, apresenta três
opções de datas:
1) Enem impresso em 6
e 13 de dezembro de 2020;
e Enem digital em 10 e 17
de janeiro de 2021;
2) Enem impresso 10 e
17 de janeiro de 2021; e
Enem digital em 24 e 31 de

janeiro de 2021;
3) Enem impresso em 2 e
9 de maio de 2021; e Enem
digital em 16 e 23 de maio
de 2021.
Os inscritos que desejarem
votar em uma das três sugestões deverão seguir o passo
a passo: Acessar a Página do
Participante; fazer o login (CPF
e senha) no portal; clicar em
Enquete; escolher uma das
três opções e, finalmente,
clicar em “enviar”. Finalizado o
processo, a contribuição será
computada.
O Instituto Anísio Teixeira

(Inep) alerta que as informações a respeito do Enem 2020
podem ser acompanhadas
nos portais do Ministério da
Educação (MEC), assim como
nas redes sociais oficiais dos
dois órgãos do governo federal. Dúvidas relativas ao processo de inscrição podem ser
sanadas pelo Fale Conosco,
por meio do autoatendimento
on-line ou do 0800 616161
(somente chamadas de telefone fixo).
Números
A edição 2020 do Enem
tem 5, 8 milhões de inscritos.
Segundo o Inep, o total marca

um aumento de 13,5% em
relação ao ano passado. O
Instituto credita a ampliação
dos participantes a fatores
como a modalidade digital,
extensão do período de pagamento e gratuidade automática. A modalidade sem
custo foi utilizada por 83%
dos inscritos.
Do total, 65,6% terminaram o ensino médio em anos
anteriores, mais da metade
tem mais de 20 anos de
idade e 60% são mulheres.
No recorte por cor, 47% são
pardos, 34,7% são brancos,
13,3% são pretos e 2,2% são
amarelos.

EDUCAÇÃO

Capes prorroga inscrições para 75 mil vagas em cursos a distância
Agência BRASIL

As inscrições para 75 mil
vagas para capacitação a distância oferecidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior
(Capes), que terminariam
na última sexta-feira (26),
foram prorrogadas até 24 de
julho. As vagas – 25 mil por
curso – são para as áreas
de português, matemática e
tecnologias da informação e
comunicação (TICs).
As oportunidades gratuitas
são direcionadas a alunos de
graduação, da Universidade

Aberta do Brasil (UAB) e concluintes do ensino médio. Os
conteúdos dos cursos foram
revisados e atualizados por
especialistas de cada área.
Todos têm duração de 60
horas e são certificados pela
Capes.
Para se inscrever, os interessados devem preencher
um cadastro na Plataforma
Virtual de Aprendizagem do
MEC (Avamec). “Os cursos
são atualizados, com disciplinas fundamentais, e trazem
a abordagem das tecnologias
no ensino e aprendizagem”,
disse o presidente da Capes,

Benedito Aguiar.
O curso de português aborda os conceitos básicos de
texto, processos e desafios da
leitura e da escrita, além de
interpretação e de escrita no
meio acadêmico.
Matemática
Dividido em nove módulos,
o conteúdo de matemática
traz questões fundamentais da
disciplina e pretende dar apoio
técnico a alunos e desencadear reflexões que servirão de
base e fundamentação tanto
para aprendizagens subsequentes quanto para desen-

volver produções de pesquisa,
ensino, extensão e inovação.
Já o de tecnologias da informação e comunicação vai
aprofundar o conhecimento
sobre o cenário atual dos recursos tecnológicos e potencializar a qualificação na área
da tecnologia digital.
É composto por cinco módulos: O Estudante de EaD:
como se Organizar para os Estudos em Ambiente Virtual de
Aprendizagem, Sociedade em
Rede, Educação a Distância,
Mídias na Educação e Evolução
Tecnológica: Computadores e
Dispositivos Móveis.

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
Marcello Casal Jr./ Agência BRASIL

Prazo de formalização
do Fies é prorrogado
por 30 dias

Agência BRASIL

Devido à pandemia, prazos terminam dia 31 de julho

Uma portaria do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), publicada nesta
segunda-feira (29) no
Diário Oficial da União,
prorrogou para dia 31 de
julho os prazos para validação, pelas Comissões
Permanentes de Supervisão e Acompanhamento
(CPSA), a formalização
do financiamento estudantil do Fundo de Financiamento Estudantil

(Fies).
De acordo com a publicação, a formalização dos contratos de
financiamento estudantil
referem-se às inscrições
do primeiro semestre de
2020 que estão vencidas
até esta data.
Já a Comissão Permanente de Supervisão
e Acompanhamento é o
órgão da instituição de
ensino responsável pela
validação das informações prestadas pelo estudante no ato da inscrição.

Divulgação

Há vagas nas áreas de Português, Matemática e Tecnologias da Informação e Comunicação

EDITAIS
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO

VEIRA, sendo ELE residente no 2° subdistrito desta cidade,
ﬁlho de ALMERINDO TAVARES FREIRE e de ADELAIDE DO
AMARAL FREIRE e ELA ﬁlha de MARIANO CORREA DE
OLIVEIRA e de APARECIDA BLAIA DE OLIVEIRA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo,
2200 – Tel: 3202-9090). 27/06/2020.

Secretaria Municipal de Saúde

O Presidente do CMS - Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, e nos

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

termos do que dispõe o artigo 11, da Lei Municipal nº 8567/2002, vem tornar público que em 27 de
Junho de 2020, nomeou para o cargo de Assessor Jurídico do Conselho Municipal de Saúde de São
José do Rio Preto o Senhora Camila Cecato Vera Granata, portadora do R.G. nº 33.307.895-0,
inscrita no CPF sob o nº 229.874.418-19 e registro na Ordem dos Advogados do Brasil nº 401.153.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA N° 001/2020

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTODO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP, pessoa jurídica de direito
público inscrita no CNPJ sob o nº 29.185.021/0001-00, com endereço situado à Rua
Bernardino de Campos, nº 4140, Andar 8, Sala 86, Centro, CEP: 15.015-300, São José do
Rio Preto - SP, neste ato representado pelo seu Presidente, nos termos do inciso VI do art.
43 da Lei Federal nº 8.666/93, ADJUDICA o objeto da Concorrência nº 001/2020 de acordo
com as seguintes indicações: Item n° 1 em favor da empresa NOROMIX CONCRETO S/A
pelo valor R$ 8.101.829,58 (Oito milhões, cento e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e
cinquenta e oito centavos), tudo em conformidade com a Abertura, Habilitação e
Julgamento lavrada pela Comissão de Licitação (Portaria nº 010/2020) em 29/05/2020 e
Parecer Jurídico com data de 29/06/2020, HOMOLOGA o processo licitatório desenvolvido
na modalidade Concorrência nº 001/2020, do tipo menor preço, cujo objeto é o Execução
de pavimentação asfáltica, recapeamento, rede de água pluvial, guias e sarjetas e
sinalização viária, conforme memoriais, planilhas orçamentárias e cronograma físicofinanceiro.

O Presidente do CMS - Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, e nos
termos do que dispõe o artigo 11, da Lei Municipal nº 8567/2002, vem tornar público que em 27 de
Junho de 2020, nomeou para o cargo de Assessor Jurídico do Conselho Municipal de Saúde de São
José do Rio Preto o Senhora Camila Cecato Vera Granata, portadora do R.G. nº 33.307.895-0,

sidente do CMS - Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, e nos
inscrita no CPF sob o nº 229.874.418-19 e registro na Ordem dos Advogados do Brasil nº 401.153.

do que dispõe o artigo 11, da Lei Municipal nº 8567/2002, vem tornar público que em 27 de

de 2020, nomeou para o Antonio
cargoFernando
de Assessor
de Araujo Jurídico do Conselho Municipal de Saúde de São
Presidente Conselho Municipal de Saúde

o Rio Preto o Senhora Camila Cecato Vera Granata, portadora do R.G. nº 33.307.895-0,

a no CPF sob o nº 229.874.418-19 e registro na Ordem dos Advogados do Brasil nº 401.153.

Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou emissão de instrumento
competente. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

São José do Rio Preto - SP, 29 de junho de 2020.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas
Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
GUILHERME YURI TSUZURA FAVARO e JULIANA
RICOLDI DOS SANTOS, sendo ELE ﬁlho de DEVAIR JOSÉ
FAVARO e de EDINA EMIKO TSUZURA FAVARO e ELA ﬁlha
de CARLOS EDUARDO DOS SANTOS e de FATIMA APARECIDA RICOLDI DOS SANTOS;
2.
LEONARDO GUESSE e VANESSA CAROLINA DO
AMARAL, sendo ELE ﬁlho de SERGIO GUESSE e de NILVA
TEREZINHA CHANDRIN GUESSE e ELA ﬁlha de JONAS
MARQUES DO AMARAL e de VERA MESSIAS DO AMARAL;
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo,
2200 – Tel: 3202-9090). 26/06/2020.

Antonio Fernando de Araujo
Presidente Conselho Municipal de Saúde
Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO

R ua : Sa nt o A nd r é, nº 5 0 4 , C E P : 1 5 0 1 4 - 4 9 0 ,
J a r di m E ur o pa , Sã o J o s é d o R i o P r e t o / SP
Fo n e / P AB X : 3 2 1 1 - 4 1 2 0 - c o nt a t o @ c m s r i o pr et o . c o m . br

Presidente CINDESP

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU
Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE GUAPIAÇU
R ua : Sa nt o A ndAntonio
r é, nº 5 0 4 , C E PFernando
: 15014-490,
de Araujo

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL.
O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº
J a r di m E ur o pa , Sã o J o s é d o R i o P r e t o / SP
043/2020, objeto do Processo Licitatório
049/2020.
A presente
licitação tem como objeto a contratação
Fo n e / PnºAB
X : 3 2 1 1TIPO:
- 4 1 2Menor
0 - c opreço
nt a tglobal.
o @ c mOBJETO:
s r i o pr et
o . c o m . br
de Operadora de Planos ou Seguros Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços de assistência médica complementar, em
conformidade com a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - dos servidores ativos e inativos do município de Guapiaçu/SP, conforme as
especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 10 de julho de 2020, às
09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 30/06/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da prefeitura www.
guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu
– SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 29/06/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
PROCESSO LICITATÓRIO N. 050/2020. TOMADA DE PREÇOS N. 004/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR
CURSOS E TREINAMENTO PRESENCIAIS DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL. DATA DA SESSÃO: 24 DE JULHO DE
2020 - ÀS 10:00 HORAS. EDITAL DISPONÍVEL NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA.
PROCESSO LICITATÓRIO nº 41/2020 – PREGÃO PRESENCIAL nº 36/2020. OBJETO: contratação de serviços de vigilância. “... Por estas razões
JULGAMOS IMPROCEDENTE o recurso interposto pela empresa SERER SEGURANÇA PRIVADA e, por conseguinte, JULGAMOS VENCEDORA do certame a
empresa C. ALBERTO MARTINELLI – ME (CNPJ n. 32.665.506/0001-06) 09.313.549/0001-00) para quem AJUDICAMOS o objeto do certame. A empresa
vencedora fica intimada a comparecer na sede da prefeitura municipal para assinar o contrato, no prazo de 03 dias úteis, e apresentar os documentos
elencados nas cláusulas 1.4 e 6.10.10, sob pena de perda do direito à contratação e convocação do segundo colocado. ...25/06/20 – Pregoeiro.”

Presidente Conselho Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 010/2020
Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A CNPJ Nº 10.558.895/0001-38
Assinatura: 30/06/2020
Objeto: Execução de pavimentação asfáltica, recapeamento, rede de água pluvial, guias e
sarjetas e sinalização viária, conforme memoriais, planilhas orçamentárias e cronograma físicofinanceiro.

Editais de
CONVOCAÇÃO

Item 1
Empresa: Noromix Concreto S/A
Valor R$ 8.101.829,58 (Oito milhões, cento e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e
cinquenta e oito centavos).
Prazo: 04 Meses

Consel ho Municipal de Saúde de São José do Rio Pr etoProcesso nº: 011/2020 – Concorrência nº: 001/2020
R u a : Sa n t o A n d r é , n º 5 0 4 , C E P : 1 5 0 1 4 - 4 9 0 ,
J a r d i m E u r o p a , Sã o J o s é d o R i o P r e t o / SP
Fo n e / P AB X : 3 2 1 1 - 4 1 2 0 - c o n t a t o @ c m s r i o p r e t o . c o m . b r

Editais de
PROCLAMAS
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas
Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
GUSTAVO DA SILVA CORRÊA e JULIANA TAMIRES DRAGO DE OLIVEIRA, sendo ELE residente no 1°
subdistrito desta cidade, ﬁlho de GILSON CORRÊA e de
ROSIMÊIRE TEIXEIRA DA SILVA CORRÊA e ELA ﬁlha de
FABIO ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA e de PATRICIA
DRAGO DE OLIVEIRA;
2.
DIEGO MILSONI RIBEIRO e FLÁVIA ROSSE
GALAN, sendo ELE ﬁlho de LAERCIO CARLOS RIBEIRO e
de GISLENE APARECIDA MILSONI e ELA ﬁlha de FLAVIO
ROSSE GALAN e de MARCIA MARTINS DA SILVA GALAN;
3.
JAIR BATISTA e MARLENE FERNANDES XAVIER,
sendo ELE ﬁlho de MARIA LUCIA BATISTA e ELA ﬁlha de
ANGELO XAVIER e de ITAMAR FERNANDES XAVIER;
4.

JOVENIR TAVARES e LUCÉLIA GLAUCIA DE OLI-

Editais de
BALANÇO
Vivá Agri-Assets S/A

CNPJ 28.858.858/0001-00
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em em 31 de dezembro de 2019 - Em reais
Controladora
Consolidado
Balanço Patrimonial
Controladora
Consolidado Demonstrações de
Relatório da Administração
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018 Resultados
A Companhia focou seus negócios sociais para viabilizar o processo de Passivo
- 34.697.139 13.005.366
Circulante
95
130 10.069.060 6.222.862 Receita operacional líquida
crescimento da controlada
- (26.520.844) (11.268.309)
- 4.834.538 3.500.000
Balanço Patrimonial
Controladora
Consolidado Empréstimos e financiamentos
- 8.176.295 1.737.057
18
- 3.737.737 1.653.710 Lucro bruto
Ativo
2019
2018
2019
2018 Fornecedores
Receitas operacionais
Circulante
311
241 13.692.417 7.878.466 Salários, férias e encargos
(3.779)
(3.192) (7.533.699) (3.672.928)
935.774
671.858 Despesas comerciais
Caixa e equivalentes de caixa
311
241
995.239 298.609 sociais a pagar
130
62.516
71.157 Despesas administrativas
Aplicações financeiras
120.000
- Impostos e contribuições a recolher 77
(41.903)
(76.482) (2.964.197) (1.956.479)
305.777
- e gerais
Contas a receber de clientes
- 6.624.328 4.938.557 Vendas para entrega futura
192.718
326.137 Resultado de equivalência
Estoques
- 4.838.051 2.167.237 Outros passivos
(3.186.379) (3.926.261)
119.995
75.644 2.698.751
1.330 patrimonial
Adiantamentos
380.422 215.138 Não circulante
- 2.698.751
- Outras receitas
Impostos e contribuições a recuperar 567.072 145.444 Empréstimos e financiamentos
448
7.683
23.738
119.995
75.644
- operacionais, líquidas
Outros ativos
167.305 113.481 Partes relacionadas
(3.231.613) (4.005.935) (10.490.213) (5.605.669)
1.330
Não circulante
5.711.016 6.068.754 4.666.632 4.338.948 Outros passivos
5.591.237 5.993.221 5.591.238 5.993.222 Prejuízos operacional antes
Investimentos
5.711.016 6.068.754
- Patrimônio líquido
resultado financeiro (3.231.613) (4.005.935) (2.313.918) (3.868.612)
Imobilizado
- 4.506.001 4.137.511 Atribuível aos acionistas controladora
10.000.000 10.000.00 10.000.000 10.000.000 Resultado financeiro,
Intangível
160.631 201.437 Capital social
líquido
(323)
(844)
(918.018)
(138.167)
Total do ativo
5.711.327 6.068.995 18.359.04912.217.414 Adiantamento para futuro
aumento de capital
2.829.952
- 2.829.952
- Prejuízo do exercício (3.231.936) (4.006.779) (3.231.936) (4.006.779)
Fernando Rogério de Oliveira - Contador
Prejuízos acumulados (7.238.715) (4.006.779) (7.238.715) (4.006.779) Atribuído à:
CRC: 1SP-238759/O-2
5.591.237 5.993.221 5.591.237 5.993.221 Participação de sócios
Ranieri Silva Torsineli - Diretor - CPF: 185.278.118-12
controladores
(3.231.936) (4.006.779) (3.231.936) (4.006.779)
Participações de sócios
As demonstrações financeiras completas acompanhadas das Notas
não controladores
1
1 Participação de sócios
Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes encontram-se à
não controladores
Total do passivo e
disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia.
(3.231.936) (4.006.779) (3.231.936) (4.006.779)
patrimônio líquido
5.711.327 6.068.995 18.359.049 12.217.414
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Detalhes

não tão pequenos...

PÉRSIO MARCONI e Silvia de Melo Marconi estão
comemorando Bodas de
Esmeralda (40 anos de casamento), com muito carinho e
amor, ao lado dos familiares.
Eternos namorados!
MEUS PÊSAMES aos
ﬁlhos e parentes de Helena Nasser, que faleceu no
último ﬁnal da semana. Ela
comandava há muitos anos
o requisitado Restaurante
Árabe Zathar, no coração da
Redentora. Descansa em
paz!
LELO GARCIA, irmão do
vice governador de São Paulo Rodrigo Garcia, comemorou mais um aniversário no
ﬁm de semana.
O FAMOSO CANTOR sertanejo rio-pretense Zé Neto,
que faz dupla com Cristiano,
está com Covid-19, em isolamento em sua residência.
A esposa dele, Nathália com
os dois ﬁlhos, estão na residência dos pais dela.
O DELEGADO PAULO
Rogério Maciel Moreschi,
43 anos, titular de Uchoa,
mas, também compõe uma
das equipes da Central de
Flagrantes de Rio Preto, está
internado no Hospital Beneﬁcência Portuguesa, onde
está com Covid-19.
O PROJETO Ultra-X Conecta, criado para compartilhar conhecimento na área
da saúde por meio de transmissões on-line, terá mais
uma edição nesta terça-feira,
às 19 horas. Esta edição
contará com a participação
de proﬁssionais de grande
expressão em suas áreas de
especialidade, como a pneumologista intensivista Prof.
Dra. Elnara Negri, o médico
microbiologista Prof. Dr.
Maurício Lacerda Nogueira,
e o radiologista cardiotorácico Dr. Rodrigo Caruso
Chate.

SOCIAL

Roberto
Toledo

Jornal

Pérola do Dia
QUERIA TER A PACIÊNCIA DE QUEM CONTOU OS 400 MILHÕES DE GAFANHOTOS.
Sorria, beba muita água e seja feliz!

bobtoledo@gmail.com

DiáriodoBob

SPOTlight

Mata fome

Podem me cobrar após as eleições: no meu governo, serão terminantemente proibidas as LIVES de cantores
sertanejos. Não é birra não, mas não da mais pra aguentar.
Plano de governo. Pra quem sempre foi chegado num feriado
esticado no começo da semana, esta é a hora de agradecer o
prefeito Edinho Araújo pelo lançamento do plano de governo
contra o Vírus Corona. Com esse tal de “mini-lockdown” já
tem gente apostando na sua reeleição logo no primeiro turno.
Poucos e bons. A vinda do vice-governador Rodrigo Garcia,
no sábado pela manhã, foi para a entrega do dinheiro para
ajudar o HB, mas de poucos convidados. É que para não
abrir a guarda, ninguém foi convidado. Ausência notada.
Com Rodrigo no palco e os deputados na platéia, um longe
do outro para cumprir a regra do distanciamento social, uma
ausência foi notada e procurada entre os deputados: Carlão
Pignatari, Itamar Borges, e Geninho Zuliani, a do ex-deputado
Orlando Bolçone, filiado recentemente ao DEM a convite
do vice-governador Rodrigo Garcia, cotado para ser um dos
candidatos a vice de Edinho Araújo, se de fato houver uma
coligação, combinada entre os dois partidos. Pra terminar.
É bom que fique bem claro, a direção do HB (leia-se Dra.
Amália Tiecco) não expediu convite pra ninguém para cumprir
orientações exigidas pelo próprio setor de saúde do governo
de São Paulo. Por isso, a presença dos jornalistas era, em
comparação as autoridades setoriais, bem menor em gênero
e número. Que fique bem claro. Muitos prefeitos devem
permanecer no cargo, principalmente aqueles que administraram com eficiência o combate ao novo coronavírus. Mas a
revoada será grande. O sentimento de renovação grassa por
toda a parte. Depois não digam que o vaticínio foi um chute.
Plantão de mulheres. O gênero feminino está ascendendo
na política. As mulheres estarão em alta no próximo pleito.
Algumas serão candidatas com boas possibilidades de eleição. E outras poderão ser convidadas a compor a chapa como
vice. Vide a coronel reformada da Polícia Militar Helena dos
Santos Reis. Candidatas a vereadoras estão sendo tratadas
a pão de ló pelas lideranças partidárias. Voto virtual. O deputado Carlão Pignatari trabalha para ser o novo presidente
da Assembléia Legislativa de São Paulo. A campanha vai ter
que ser “virtual” como deve acontecer também na próxima
eleição a presidente do Clube Monte Líbano. Um fator inédito
para os eleitores das 2 instituições onde os candidatos são
eleitos através de votos. Como se diz durante as campanhas
pelos apoiadores, os dois candidatos tem “bala na agulha”
para serem vitoriosos. Ponto e basta!

Andam dizendo por aí que a
onda de gafanhotos que pode
passar pelo Brasil é formada
por 400 milhões. Quem será
que teve a paciência de contar
em pleno vôo esses insetos
pertencentes à subordem
Caelifera da ordem Orthoptera,
que se alimentam de folhas de
vários tipos de plantas.

Fonte de proteína

Não sei se vocês sabem, mas
o consumo de gafanhotos é
muito antigo, e, na Bíblia, no
Evangelho de Marcos, há a
informação que João Batista
talvez se alimentasse de mel e
gafanhotos. Em certos países,
os gafanhotos são comidos
como uma boa fonte de
proteína, minerais e vitaminas.

Alo, alô motoristas

Duas alterações no futuro
Código de Trânsito para os
motoristas leitores da coluna
analisarem se melhora ou
piora a nossa rotina ao
volante: aumento da validade
da CNH para dez anos para
condutores com até 50 anos
de idade. O prazo atual, de
cinco anos, continua para
aqueles com idade igual ou
superior a 50 anos. Olho vivo.
Quanto aos exames médico
e psicológico, o substitutivo
acaba com a necessidade
de os profissionais serem
credenciados perante os
órgãos de trânsito estaduais,
introduzindo na lei a exigência
do Contran - Conselho
Nacional de Trânsito de que
eles tenham titulação de
especialista em medicina
do tráfego e psicologia do
trânsito.

Lidiani Bottura e Paulo Bottura Filho, cirurgião
dentista

Emoção e inclusão

Terminou, mas ninguém ainda sabe quem foi a vencedora da
4ª edição do Miss Cadeirante, realizada pelas redes sociais
nesta semana. Mais de 150 mulheres de vários Estados do
Brasil participaram e o resultado será anunciado na terça
feira, dia 30.

Vamos juntos #LutarContraACrise
VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS,
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS
(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS
Seguimentos industriais - construção civil - florestas e jardins
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Tel. (17) 3233-4888

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822
Riopreto Shopping Center
Telefone: 3227-3211
Kiberamarp
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registro de preços para prestação de serviços de recauchutagem, duplagem e vulcanização dos pneus dos veículos da
frota municipal. Secretaria Municipal de Administração. O
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 13/07/2020, 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.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
196/2020 – PROCESSO Nº 11.814/2020
Objeto: Aquisição de veículo (ônibus) para a rede de serviços
do sistema único da assistência social. Secretaria Municipal
de Assistência Social. Fica designada a data da sessão de
retomada do pregão em epígrafe para o dia 02/07/2020 às
14:00hs para continuidade dos trabalhos. Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
Notiﬁcação
Pregão eletrônico 258/2018; Contrato PRE/0095/18
Contratada: GF da Silva Comércio e Prestação de Serviços
de Limpeza
Notiﬁcamos a empresa, para no prazo de 24 horas, impreterivelmente, a comparecer para assinatura do contrato e
apresentar a prorrogação da garantia contratual da avença
em epígrafe. SMA – Diretoria de Compras e Contratos

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO
10º Termo Aditivo
Concorrencia nº 01/15; Contrato nº COC/0007/15
Contratada: Constroeste C. e Part. Ltda
De acordo com a cláus. 4ª, item 4.3, ﬁca reajustado em
aproximadamente 3,30296% correspondente ao IPCA-IBGE
do período Abr/19 a Mar/20 do contrato supramencionado.
SMMAU. Katia R. P. Casemiro.
EXTRATO
10° Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico Nº 238/18; Contrato: PRE/0087/18
Contratada: Cop Fac Maquinas LTDA EPP
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado por
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMA – Luis Roberto Thiesi; SMAS – Patricia L. R.
Bernussi; SMCS – Mario N. A. Soler; SMC – Valdeci P. Ganga; SME. Sueli P. A. Costa; SMEL – Clea M. M. Bernardelli;
SMF – Angelo B. Neto; Gab. Pref – José R. Moreira; SMG
– Jair Moretti; SMH – Fabiana Z. Azevedo; SMMA – Kátia R.
P. Casemiro; SMO – Sergio A. Issas; SMPECT – Israel C. Junior; SMTTS – Amaury Hernandes; SMS – Aldenis A. Borim;
SMSG – Ulisses R. Almeida; SMT – Edemilson A. Favaron;
PGM – Adilson Vedroni; SMDENT – Jorge L. Souza
EXTRATO
7° Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação Nº 22/16; Contrato: DIL/0019/16
Contratada: Claudenir Sebastião Conte e Lucila Teresa Papacosta Conte
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado por
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SME. Sueli P. A. Costa
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2020
ATA Nº 0447/20
CONTRATADA: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da relação REMUNE - Valor Unitário – Item 20 – R$0,260– SMS
- Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2020
ATA Nº 0448/20
CONTRATADA: GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS
LTDA ME.
OBJETO: Fornecimento de caixas plásticas e paletes - Valor
Unitário – Item 01 – R$33,50 – SMS - Prazo de vigência: 12
meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2020
ATA Nº 0449/20
CONTRATADA: AC COMERCIAL LIMA EIRELI.

OBJETO: Fornecimento de caixas plásticas e paletes - Valores Unitários – Item 03 – R$30,00; Item 04 – R$16,99; Item
05 – R$129,00 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2020
ATA Nº 0450/20
CONTRATADA: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
LTDA.
OBJETO: Fornecimento de carga de oxigênio, acetileno e
mistura de solda mig. - Valor Unitário – Item 01 – R$5,80SMA – Luís Roberto Thiesi - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 11190/2020
CONTRATO Nº: DPL/0035/20
CONTRATADA: COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO
PAPELARIA LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de plotagem - SMS - Prazo
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$2.320,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
149/2020 – PROCESSO Nº 11.515/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de adesivos e placas de identiﬁcação visual. Secretaria Municipal de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em
epígrafe para o dia 01/07/2020 às 10:00hs para continuidade
dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
172/2020 – PROCESSO Nº 11.668/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos
odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe
para o dia 01/07/2020 às 09:30hs para continuidade dos
trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
136/2020 – PROCESSO Nº 11.380/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de instrumentais
odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe
para o dia 01/07/2020 às 09:00hs para continuidade dos
trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 228/2020, PROCESSO 12.086/2020, objetivando o

DECRETO Nº 18.625
DE 26 DE JUNHO DE 2020.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.369, de 29 de
novembro de 2019;
D E C R ETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 19.583.305,18
(dezenove milhões, quinhentos e oitenta e três mil, trezentos
e cinco reais, dezoito centavos), para reforço de dotação
orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 246
R$ 227.958,90
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.303.0008.2014.3390.32.05 – Material bem ou
serviço para distribuição gratuita
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 87
R$ 300.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.2001.3390.30.02 – Material de consumo
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 644
R$ 150.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.1017.4490.52.02 – Equipamentos e
material permanente
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 228
R$ 500.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.30.05 – Material de consumo
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 230
R$ 2.000.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.05 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 236
R$ 3.000.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.30.05 – Material de consumo
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 239
R$ 13.405.346,28
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.05 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o artigo 1º decorrem do provável excesso de arrecadação na rubrica de receita 238, 355, 357, 312, 54, 339, no
exercício de 2020, nos termos do que dispõe o inciso II §1º e
§ 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.999.423,06
(um milhão, novecentos e noventa e nove mil, quatrocentos
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e vinte e três reais, seis centavos), para reforço de dotação
orçamentária a seguir descrita:
I – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha 072
R$ 60.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
03.001.04.122.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e
material permanente
II – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Ficha 126
R$ 81.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2001.3390.40.01 – Serviços de tecnologia da informação e comunicação-PJ
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 424
R$ 180.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2065.3390.32.01 – Material bem ou
serviço para distribuição gratuita
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 231
R$ 830.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.003.15.451.0004.1004.4490.51.03 – Obras e instalações
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 585
R$ 425.403,06
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.691.0005.2047.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 218
R$ 13.020,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.691.0005.2057.3391.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 681
R$ 150.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2066.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 679
R$ 150.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2066.3390.30.01 – Material de consumo
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 646
R$ 100.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.1017.4490.52.01 – Equipamentos e
material permanente
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 136
R$ 10.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2066.3190.13.01 – Obrigações patronais
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o artigo 3º decorrem da anulação parcial de dotação
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha 077
R$ 60.000,00
Programa 0 – Operações Especiais
03.001.28.843.0000.0003.3390.91.01 – Sentenças judiciais
II – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Ficha 523
R$ 81.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2033.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 359
R$ 180.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2063.3390.30.01 – Material de consumo
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 226
R$ 830.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.003.15.451.0004.1006.4490.51.03 – Obras e instalações
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 443
R$ 425.403,06
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do
turismo
14.001.23.691.0016.2037.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 636
R$ 13.020,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do
turismo
14.001.23.122.0016.2001.3391.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 204
R$ 400.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.2001.3390.30.01 – Material de consumo
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 140
R$ 10.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2066.3191.13.01 – Obrigações patronais
Art. 5º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 8.793.000,00
(oito milhões, setecentos e noventa e três mil reais), para
reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 681
R$ 243.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2066.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 679
R$ 120.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2066.3390.30.01 – Material de consumo
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 682
R$ 30.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2066.4490.52.01 – Equipamentos e
material permanente
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 244
R$ 3.000.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.303.0008.2014.3390.32.01 – Material bem ou
serviço para distribuição gratuita
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V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 652
R$ 800.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 360
R$ 4.600.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
Art. 6º Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o artigo 5º decorrem do superávit ﬁnanceiro veriﬁcado
no Balanço Patrimonial do exercício de 2019, nos termos do
que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal
nº 4.320/64.
Art. 7º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias –
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores
deste Decreto.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 26 de junho de 2020,
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado
por aﬁxação na mesma data e no local de costume e pela
Imprensa local

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 68/2019.
OBJETO: Registro de preços de horas de locação de Guindaste Rodoviário e Guindaste Veicular, com fornecimento de
mão de obra/operados
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2019
DETENTORA DA ATA: LOCJU LOCAÇÕES EIRELLI.
Valor Unitário Registrado: Item 1 R$ 80,00 Item 2. R$
159,50.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura:
26.12.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista
Júnior – Superintendente.
S. J. Rio Preto, 29.06.2020 – Nicanor Batista Junior– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 24/2020 – PROCESSO SeMAE Nº
36/2020
Objeto: Aquisição de 10.000 hidrômetros Velocimétrico Unijato, Ø3/4”, transmissão magnética, vazão máxima 1,5m3/h,
vazão nominal 0,75m3/h, vazão de transição 60l/h, vazão
mínima 15l/h, classe metrológica B, comprimento sem conexões 115 mm, cúpula de vidro.
Contratada: LAO INDÚSTRIA LTDA
Ordem de Fornecimento nº 095/2020 recebida em
09.06.2020. Valor: R$ 536.500,00.
Prazo de entrega: 30 dias.
Item: 1 .
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE PORTARIA n º 044 – 29.06. 2020
RESOLVE: Art. 1º. O acesso de qualquer pessoa a espaço
público sob a posse do SeMAE será precedido de aferição
de temperatura corporal por instrumento de proximidade
sem contato físico. §1º Em caso de determinado prédio não
tiver tal limitação, deverá o interessado, antes de acessá-lo,
se submeter à aferição no posto autárquico mais próximo
onde houver. §2º Em estações elevatórias de esgoto e em
sistema de captação e reservação de água, a critério do
gerente responsável, a aferição de temperatura corporal
poderá ser dispensado se as instalações forem isoladas
do tecido urbano ou se houver menos de três pessoas que
se mantenham trabalhando simultaneamente no mesmo
horário no local. Art. 2º. Se a pessoa cuja temperatura for
aferida tiver temperatura maior que 37,8ºC (trinta e sete
graus celsius e oito décimos), o acesso às dependências do
SeMAE será proibido para o restante do dia. §1º Em caso
de funcionário autárquico, se a situação acima der causa
ao não comparecimento ao serviço para o desempenho de
seu mister, deverá buscar atestado médico pelos meios que
lhe convir, sob pena de registro de falta injustiﬁcada. §2º A
resistência ou oposição do servidor autárquico que dê causa
à não aferição de temperatura corporal nos termos desta
portaria implicará em falta funcional passível de penalidade
de suspensão por até trinta dias. Art. 3º. Quem for o responsável pelo manejo do termômetro, ao identiﬁcar pessoa com
temperatura maior que 37,8ºC (trinta e sete graus celsius e
oito décimos), deverá informar tal situação: I – à divisão de
recursos humanos em caso de servidor autárquico, para que
tome as providências necessárias inclusive junto ao gerente
responsável pela unidade onde o funcionário em questão
estiver lotado; II – à coordenadoria de controles internos em
caso de funcionário, preposto ou representante de empresa
contratada ou prestadora de serviços ao SeMAE, para as
providências que forem cabíveis, inclusive junto ao ﬁscal do
contrato, ﬁscal de recebimento ou gerente responsável; III –
ao próprio interessado aferido, em caso de pessoa que não
se enquadre nos casos dos incisos anteriores, a ﬁm de que
saiba as razões do porquê foi negado seu acesso às dependências autárquicas. Art. 4º Esta portaria entre em vigor na
data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. - São José do Rio Preto –
29.06.2020 - Rodrigo Leite Segantini - Diretor Jurídico /
Nicanor Batista Júnior - Superintendente do SeMAE
S. J. Rio Preto 29.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E NEGÓCIOS DE TURISMO
PORTARIA SEMDEC - Nº 07/2020 DE 27 de JUNHO DE
2020

Dispõe, em caráter excepcional, sobre o exercício do comércio ambulante no Shopping Prefeito Antônio Figueiredo de
Oliveira – Shopping HB.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO, no uso de suas
atribuições legais e:
Considerando a necessidade de adoção de medidas de prevenção e enfrentamento do SARS-COV-2, agente causador
da COVID-19;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública, conforme Decreto Municipal n.º 18,559, de 20 de março
de 2020 e suas alterações;
Considerando a necessidade de adequação do trabalho
ambulante ao contexto de combate à pandemia;
Considerando os Regimentos Internos do Shopping Prefeito
Antônio Figueiredo de Oliveira – Shopping HB e do Shopping Waldemar Alves dos Santos – Shopping Azul, e
Considerando a edição dos Decretos Municipais nn.º 18.611,
de 29 de maio de 2020 e 18.612, de 03 de junho de 2020, e
da Deliberação n.º 03/2020 do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus.
RESOLVE:
Art. 1º. Ficam revogados:
I – O art. 1.º da Portaria SEMDEC n.º 05 de 4 de junho de
2020.
II – O art. 1.º da Portaria SEMDEC n.º 06 de 5 de junho de
2020.
Art. 2º. Na vigência do Estado de Emergência em Saúde
Pública no município de São José do Rio Preto, os dias e
horários de funcionamento do Shopping Prefeito Antônio
Figueiredo de Oliveira – Shopping HB – e do Shopping Waldemar Alves dos Santos – Shopping Azul – serão regidos
pelas Deliberações do Comitê Gestor de Enfrentamento ao
Coronavírus.
Art. 10. Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
JORGE LUÍS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E NEGÓCIOS DE TURISMO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 131/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: AUDA GONÇALVES DA SILVA PIVOTTO - ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 1,87749% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 5º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 132/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: N.N.C BARANEK ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 1,87749% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TERMO DE ENCERRAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E A OSC EDUCANDÁRIO ESPÍRITA”.
Por este instrumento, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO, já qualiﬁcado no Termo de Colaboração SME n°
24/2019 por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, denominada SECRETARIA, representada neste ato por
sua titular Sueli Petronilia Amancio Costa, autorizada, conforme delegação contida no Decreto Municipal nº 17.703, de 03
de fevereiro de 2017, e a OSC EDUCANDÁRIO ESPÍRITA,
também já qualiﬁcado, representado neste ato por seu dirigente, Fernando Aparecido de Oliveira, celebram o presente
Termo de Encerramento à Parceria celebrada por Colaboração e identiﬁcada acima, nos seguintes moldes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Os parceiros, de comum acordo, resolvem encerrar, de
imediato, a execução da parceria representada pelo Termo
de Colaboração SME n° 24/2019, a pedido da OSC, considerados os preceitos da Lei 13.019/2014, declarando, esta, o
cumprimento de suas obrigações até a presente data.
Parágrafo único. O presente termo de encerramento não
substitui e nem dispensa a obrigação de prestação de contas
ﬁnal da entidade, proporcional à execução do ajuste.
E, por estarem de acordo, os partícipes assinam o
presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma,
na presença das testemunhas abaixo identiﬁcadas.
São José do Rio Preto, 29 de junho de 2020.
Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal de Educação
Fernando Aparecido de Oliveira
OSC Educandário Espírita
Testemunha:
nha:

Testemu-

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL N.º 053/2020
29 de junho de 2020
EMPRESA:
J H AZEVEDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ:
21.990.603/0001-58
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1367104
Notiﬁcamos a empresa supracitada, autuada
por infração à legislação tributária do ITBI, a recolher os valores constantes nos Autos de Infração e Imposição de Multa
– AIIM´s, abaixo relacionados, ou apresentar defesa por
escrito no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 5º
(quinto) dia posterior à data de publicação deste edital, sob
pena de cobrança executiva, nos termos dos artigos 217, VII;
237 e 244 da Lei Municipal nº 3.359/83, com a nova redação
dada pelo parágrafo 1º do artigo 77 da Lei Complementar
Municipal n° 178/2003.

São José do Rio Preto, terça-feira
30 de junho de 2020

Jornal

1.
AIIM Nº 020-P/2020 – capitulação legal: art. 3º,
inciso III da Lei Complementar Municipal Nº 323, de 27 de
outubro de 2010.
2.
AIIM Nº 021-P/2020 – capitulação legal: art. 3º,
inciso III da Lei Complementar Municipal Nº 323, de 27 de
outubro de 2010.
3.
AIIM Nº 022-P/2020 – capitulação legal: art. 3º,
inciso III da Lei Complementar Municipal Nº 323, de 27 de
outubro de 2010
A multa poderá ser paga com desconto, desde que o pagamento ocorra dentro do prazo estabelecido e observadas as
demais condições previstas do artigo 24 da Lei Complementar Municipal nº 588/2019. Caso opte por apresentar defesa,
esta deverá ser protocolada na Unidade do Poupatempo,
situada na Rua Antônio de Godoy, 3033 - Centro, São José
do Rio Preto – SP.
Informamos que, devido à interrupção temporária do atendimento presencial no Poupa Tempo ocasionada pela pandemia do COVID 19, informações, protocolo de solicitações,
encaminhamento de documentos e recursos, devem ser
efetuados através do e-mail semfaz.poupatempo@riopreto.
sp.gov.br ou semfaz.ift@riopreto.sp.gov.br
Informamos que toda a documentação referente ao
processo que gerou os lançamentos tributários supracitados
encontra-se sob a guarda do ﬁsco municipal, à disposição do
representante legal da empresa, responsável solidário ou de
pessoa legalmente habilitada para análise e conhecimento,
podendo ser consultada nos dias úteis durante os horários
de expediente.
São José do Rio Preto/SP, 29 de junho de 2020
Evaristo Jaime Silveira
Auditor Fiscal Tributário Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL N.º 054/2020
29 de junho de 2020
EMPRESA:
VELTRONI PARTICIPAÇÕES
LTDA
CNPJ:
11.121.128/0001-20
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
3039670
Notiﬁcamos a empresa supracitada, autuada
por infração à legislação tributária do ITBI, a recolher os valores constantes nos Autos de Infração e Imposição de Multa
– AIIM´s, abaixo relacionados, ou apresentar defesa por
escrito no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 5º
(quinto) dia posterior à data de publicação deste edital, sob
pena de cobrança executiva, nos termos dos artigos 217, VII;
237 e 244 da Lei Municipal nº 3.359/83, com a nova redação
dada pelo parágrafo 1º do artigo 77 da Lei Complementar
Municipal n° 178/2003.
1.
AIIM 023-P/2020 – capitulação legal: art. 3º, inciso
III da Lei Complementar Municipal Nº 323, de 27 de outubro
de 2010.
2.
AIIM 024-P/2020 – capitulação legal: art. 3º, inciso
III da Lei Complementar Municipal Nº 323, de 27 de outubro
de 2010.
A multa poderá ser paga com desconto, desde que o pagamento ocorra dentro do prazo estabelecido e observadas as
demais condições previstas do artigo 24 da Lei Complementar Municipal nº 588/2019. Caso opte por apresentar defesa,
esta deverá ser protocolada na Unidade do Poupatempo,
situada na Rua Antônio de Godoy, 3033 - Centro, São José
do Rio Preto – SP.
Informamos que, devido à interrupção temporária do atendimento presencial no Poupa Tempo ocasionada pela pandemia do COVID 19, informações, protocolo de solicitações,
encaminhamento de documentos e recursos, devem ser
efetuados através do e-mail semfaz.poupatempo@riopreto.
sp.gov.br ou semfaz.ift@riopreto.sp.gov.br
Informamos que toda a documentação referente ao
processo que gerou os lançamentos tributários supracitados
encontra-se sob a guarda do ﬁsco municipal, à disposição do
representante legal da empresa, responsável solidário ou de
pessoa legalmente habilitada para análise e conhecimento,
podendo ser consultada nos dias úteis durante os horários
de expediente.
São José do Rio Preto/SP, 29 de junho de 2020
Evaristo Jaime Silveira
Auditor Fiscal Tributário Municipal

PORTARIA N.º 34.355 DE 26 DE JUNHO DE 2020
REVOGA, a relotação provisória publicada pelas portarias abaixo especificadas, surtindo os efeitos desta
a partir de 29 de junho de 2020:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 20
DE 19 DE JUNHO DE 2020.
Inclui membro na Comissão de Monitoramento e Avaliação
e o Gestor do Termo de Colaboração nº 01/2020 – SMS, celebrado através do Processo de Inexigibilidade nº 01/2020 –
SMS, com a ARCD – Associação de Reabilitação da Criança
Deﬁciente - São José do Rio Preto em conformidade com a
Lei Federal nº 13.019, de 31 de Julho de 2014 e com o Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saúde, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do
Decreto nº 15.960 de 06 de Outubro de 2011.
Considerando a PORTARIA Nº 14 DE 21 DE MAIO DE 2020
DETERMINA:
Art. 1º – Fica incluído na Comissão de Monitoramento e
Avaliação e o Gestor do Termo de Colaboração nº 01/2020
– SMS, instituído pela PORTARIA Nº 14 DE 21 DE MAIO DE
2020, o seguinte membro:
I.
Representante do Conselho Municipal de Saúde –
JORGE LUIZ FREITAS VASCONCELOS.
Art. 2º - Esta Portaria será publicada por aﬁxação na mesma
data e local de costume, e, em Diário Oﬁcial do Município,
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação, com
efeitos da data de sua redação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 21
DE 23 DE JUNHO DE 2020.
Critérios para a dispensação de medicamentos aos pacientes Institucionalizados em estabelecimentos particulares ou
privados no âmbito municipal.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saúde, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do
Decreto nº 15.960 de 06 de Outubro de 2011.
Considerando a Portaria nº 03, de 14 de Fevereiro de 2020,
que determina os critérios de dispensação e a quantidade
de insumos aos pacientes portadores de feridas e cuidados
especiais, institucionalizados em estabelecimentos particulares ou privados no âmbito municipal.
Considerando que as Instituições devem elaborar e apresentar um Plano de Atenção Integral a Saúde do Idoso, que tem
o objetivo de contribuir na organização do cuidado ofertado a
pessoa institucionalizada, abordando os aspectos de promoção, proteção, prevenção, assistência, cura e reabilitação,
compatível com os princípios do SUS.
DETERMINA:
Art. 1º – Somente serão aviadas as prescrições oriundas das
Instituições de Longa Permanência para Idoso (ILPIs) que
estiveram devidamente cadastradas junto à Rede Municipal
de Saúde de São José do Rio Preto e com a Licença de
Funcionamento da Vigilância Sanitária, vigente.
Art. 2º - As Unidades de Saúde receberão a listagem contendo as instituições do seu território/bairro que estão com o
cadastro regular junto à Vigilância Sanitária.
Parágrafo único – Antes de proceder à entrega dos medicamentos, cabe à farmácia da unidade de saúde veriﬁcar a
regularização da instituição.
Art. 3º - A farmácia deverá estabelecer um ﬂuxo para o atendimento das ILPIs, de acordo com sua capacidade instalada.
Parágrafo único – Para não sobrecarregar o atendimento da
farmácia da unidade, as ILPIs poderão deixar as prescrições
e retirar os medicamentos em dia posterior, conforme pactuado com a farmácia.
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por aﬁxação na mesma
data e local de costume, e, em Diário Oﬁcial do Município,
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

São José do Rio Preto, 29 de Junho de 2020.
Henrique Eduardo Correa Auditor-Fiscal Tributário Municipal
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

PORTARIA N.º 34.354 DE 26 DE JUNHO DE 2020
RELOTA, os(as) servidores(as) abaixo relacionados(as):
Nome

AMANDA FERNANDA CANDIDO
ANA BEATRIZ GOMES
ANDRESSA WAHASUGUI CUZZIOL
BARBARA FURTADO MALUF RODRIGUES
BRUNA KELLI GRECCO SILVA DOS SANTOS
CAROLINA AZEVEDO CINTRA
DAIANA CARLA DE ASSIS GOMES
DANIELA VICENTE GARCIA PEREIRA
ELISA FURUKAWA GODOI
ERIKA COELHO RIBEIRO
FELIPE GUSTAVO DIAS DA SILVA
FRANCIOLE FRANCA CAPARROZ
GIOVANA SANCHES DE SOUZA
JULIANA DA COSTA NEVES
KAIMYSON CARLOS DE SOUSA GALBIATTI
LARISSA BUZOLO RODRIGUES
LEONAN WILTER DA SILVA
LUCIA TOMIKO ITO PORTO
MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BRENTAN
MATHEUS HENRIQUE MARIA LAURO
NANCI APARECIDA GONCALVES
NAYARA FERNANDA DE FREITAS TALHAIRE

Nome
NAYARA REIS HERNANDES
RENATO DOS SANTOS GUIMARAES
RODRIGO COELHO TOSCHI
RODRIGO REIS PRACONE
SILVERIA DE OLIVEIRA LEITE
SILVIA HELENA ROSA ROSSANEZE
STEFANY CRUZ DA SILVA

Secretaria anterior

Relotado para

Secretaria Municipal da
Fazenda
Secretaria Municipal da
Fazenda

Secretaria Municipal da
Fazenda
Secretaria Municipal da
Fazenda
Secretaria Municipal de
Educação
Secretaria Municipal da
Fazenda
Secretaria Municipal da
Fazenda
Secretaria Municipal da
Fazenda
Secretaria Municipal da
Fazenda
Secretaria Municipal da
Fazenda
Secretaria Municipal de
Administração
Secretaria Municipal da
Fazenda
Secretaria Municipal de
Educação
Secretaria Municipal da
Fazenda

Secretaria Municipal de
Saúde
Secretaria Municipal de
Administração
Procuradoria-Geral do
Município
Secretaria Municipal de
Educação
Secretaria Municipal de
Administração
Procuradoria-Geral do
Município
Procuradoria-Geral do
Município
Secretaria Municipal de
Saúde
Procuradoria-Geral do
Município
Secretaria Municipal de
Saúde
Secretaria Municipal de
Educação
Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento
Secretaria Municipal de
Administração
Secretaria Municipal de
Administração
Procuradoria-Geral do
Município
Procuradoria-Geral do
Município
Secretaria Municipal de
Administração
Secretaria Municipal de
Administração
Procuradoria-Geral do
Município
Procuradoria-Geral do
Município
Procuradoria-Geral do
Município
Secretaria Municipal de
Saúde
Secretaria Municipal de
Administração

Secretaria anterior

Relotado para

Efeitos

Secretaria Municipal da
Fazenda

Secretaria Municipal de
Administração

Secretaria Municipal da
Fazenda
Secretaria Municipal da
Fazenda
Secretaria Municipal da
Fazenda
Secretaria Municipal da
Fazenda
Secretaria Municipal da
Fazenda
Secretaria Municipal de
Educação

Secretaria Municipal de
Saúde
Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento
Secretaria Municipal de
Administração
Secretaria Municipal de
Administração
Procuradoria-Geral do
Município
Procuradoria-Geral do
Município

Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de
Administração
Secretaria Municipal da
Fazenda
Secretaria Municipal da
Fazenda
Secretaria Municipal de
Administração
Secretaria Municipal da
Fazenda
Secretaria Municipal da
Fazenda
Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento
Secretaria Municipal de Saúde

SECRETARIA
DESTINO

ALINE MARIA BARRETO DA SILVA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

ANA CLAUDIA DE CAMPOS GODI

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

ANA PAULA DE CARVALHO ABATI

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

APARECIDO DONIZETI DA SILVA

ADMINISTRAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.209 DE 23 DE ABRIL DE 2020

ARTUR APARECIDO MENDONCA

ESPORTES E
LAZER

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.209 DE 23 DE ABRIL DE 2020

CAMILA JABER CARARETO

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

CARLOS ALBERTO JOSUE DE SOUZA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.066 DE 01 DE ABRIL DE 2020

ADMINISTRAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.209 DE 23 DE ABRIL DE 2020

CIBELE DE FATIMA BERNECULE

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

CLAUDEMIR MOLINA ALONSO

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.066 DE 01 DE ABRIL DE 2020

CLAUDIA APARECIDA TEIXEIRA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.066 DE 01 DE ABRIL DE 2020

CLEBER JOSE DA SILVA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.066 DE 01 DE ABRIL DE 2020

CRISTIANE FROES

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

DANIELE CARDOSO MORI

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

ELISAMA CRISTINA DA SILVA FERRAZ

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

ADMINISTRAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.209 DE 23 DE ABRIL DE 2020

ERIKA TIEMI FUKUSIMA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

ERVECIO PIOVAN PEREIRA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.066 DE 01 DE ABRIL DE 2020

FELIPE ANTONIO ORSATI FRANCISCO

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

GABRIEL FARIAS DE OLIVEIRA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

GIOVANA SANCHES DE SOUZA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

GISLAINE JAMIL

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

ISADORA MARIANA MARQUES DE
FREITAS

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

JOICE CRISTINA PORTO

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

JULIANA SUZUKI DA CRUZ

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

JULIEN SIMOES ROSA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

JULY ANDERSON VICENTE DOS
SANTOS

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

KARINA SAYURI OKUBO SUGUITANI

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

LARISSA DE SOUZA MENDONCA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

LETICIA DE MELLO MARQUES

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

CULTURA

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.209 DE 23 DE ABRIL DE 2020

LUCIANA FERNANDA CICONI
FLORIDO

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.066 DE 01 DE ABRIL DE 2020

MAIRA ALEIXO MORANDO

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

MARIANE CASTILHO AMORIM

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

MINEIA FERNANDA RICARDO VILLA
DE PAULA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

NANCI APARECIDA GONCALVES

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

RENATO DE SOUZA MAGALHAES E
SILVA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

RITA DE CASSIA ARRUDA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

SEBASTIAO DE SOUZA E LIMA

ESPORTES E
LAZER

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.209 DE 23 DE ABRIL DE 2020

SILVIO CESAR GASPARO SAID

TRÂNSITO,

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.209 DE 23 DE ABRIL DE 2020

CARLOS DONIZETE GAZZOLA

EMERSON FAVARIN

LEUDE GENEROSO DE ANDRADE

Efeitos
29/06/2020
29/06/2020

SONIA SATIE SHIGUEMOTO

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

STEFANY CRUZ DA SILVA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

TAIS CARLA BALDIN CASSEMIRO

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

THAISE MORBECH DA SILVA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

TOMAZ NOBORU USHIJIMA JUNIOR

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

VALDIR CESAR CONEJO JUNIOR

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.066 DE 01 DE ABRIL DE 2020

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.066 DE 01 DE ABRIL DE 2020

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.066 DE 01 DE ABRIL DE 2020

ESPORTES E
LAZER

SAÚDE

PORTARIA N.º 34.209 DE 23 DE ABRIL DE 2020

VALDO FRANCISCO MARTINS
MAISTRELO
VANESSA APARECIDA DE PAULA
BARBOSA
VANIA CRISTINA LEMOS
VAULDELAN ROMAO NUNES

PORTARIA N.º 34.356 DE 26 DE JUNHO DE 2020
DESIGNA, os servidores adiante elencados, para prestarem serviços à Secretaria Municipal de Saúde,
nos termos do artigo 8º, do Decreto nº 18.558 de 20 de março de 2020, enquanto houver necessidade do
trabalho ou durarem os efeitos da pandemia, assegurada a percepção do adicional de insalubridade, a
depender do local de exercício, surtindo os efeitos a partir de 29 de junho de 2020:
SECRETARIA ORIGEM

SECRETARIA DESTINO

ALINE MARIA BARRETO DA SILVA

SERVIDOR(A)

EDUCAÇÃO

SAÚDE

ANA CLAUDIA DE CAMPOS GODI

EDUCAÇÃO

SAÚDE

ANA PAULA DE CARVALHO ABATI

EDUCAÇÃO

SAÚDE

ANDRESSA WAHASUGUI CUZZIOL

ADMINISTRAÇÃO

SAÚDE

APARECIDO DONIZETI DA SILVA

ADMINISTRAÇÃO

SAÚDE

ARTUR APARECIDO MENDONCA

ESPORTES E LAZER

SAÚDE

CAMILA JABER CARARETO

EDUCAÇÃO

SAÚDE

CARLOS ALBERTO JOSUE DE SOUZA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO

SAÚDE

CIBELE DE FATIMA BERNECULE

EDUCAÇÃO

SAÚDE

CLAUDEMIR MOLINA ALONSO

EDUCAÇÃO

SAÚDE

CLAUDIA APARECIDA TEIXEIRA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

CLEBER JOSE DA SILVA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

CRISTIANE FROES

EDUCAÇÃO

SAÚDE

DANIELE CARDOSO MORI

EDUCAÇÃO

SAÚDE

ELISAMA CRISTINA DA SILVA FERRAZ

EDUCAÇÃO

SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO

SAÚDE

ERIKA TIEMI FUKUSIMA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

ERVECIO PIOVAN PEREIRA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

FELIPE ANTONIO ORSATI FRANCISCO

EDUCAÇÃO

SAÚDE

GABRIEL FARIAS DE OLIVEIRA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

GISLAINE JAMIL

EDUCAÇÃO

SAÚDE

ISADORA MARIANA MARQUES DE FREITAS

EDUCAÇÃO

SAÚDE

JOICE CRISTINA PORTO

EDUCAÇÃO

SAÚDE

JULIANA SUZUKI DA CRUZ

EDUCAÇÃO

SAÚDE

JULIEN SIMOES ROSA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

JULY ANDERSON VICENTE DOS SANTOS

EDUCAÇÃO

SAÚDE

KARINA SAYURI OKUBO SUGUITANI

EDUCAÇÃO

SAÚDE

LARISSA DE SOUZA MENDONCA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

LETICIA DE MELLO MARQUES

EDUCAÇÃO

SAÚDE

CULTURA

SAÚDE

LUCIANA FERNANDA CICONI FLORIDO

EDUCAÇÃO

SAÚDE

MAIRA ALEIXO MORANDO

EDUCAÇÃO

SAÚDE

MARIANE CASTILHO AMORIM

EDUCAÇÃO

SAÚDE

MINEIA FERNANDA RICARDO VILLA DE PAULA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

RENATO DE SOUZA MAGALHAES E SILVA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

RITA DE CASSIA ARRUDA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

SEBASTIAO DE SOUZA E LIMA

ESPORTES E LAZER

SAÚDE

SILVIO CESAR GASPARO SAID

TRÂNSITO,
TRANSPORTES E
SEGURANÇA

SAÚDE

CARLOS DONIZETE GAZZOLA

EMERSON FAVARIN

29/06/2020
29/06/2020

PORTARIA

TRANSPORTES
E SEGURANÇA

LEUDE GENEROSO DE ANDRADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS

ADRIANO HENRIQUE DA SILVA FELTRIM

SECRETARIA
ORIGEM

SERVIDOR(A)

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº
56/2020
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de
2018, ﬁcam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impedidas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 37.285.325/0001-78
Razão Social: J. A. BATISTA MARCELINO
CNPJ: 37.420.209/0001-14
Razão Social: ANDRADE REPRESENTACOES COMERCIAIS EM
CNPJ: 37.444.016/0001-01
Razão Social: PRADO MARMORES LTDA
CNPJ: 37.461.736/0001-77
Razão Social: VITOR M DARAKJIAN
Conforme processamento realizado, em 29 de Junho de
2020, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral municipal irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17
da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do
artigo 15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
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29/06/2020

SONIA SATIE SHIGUEMOTO

EDUCAÇÃO

SAÚDE

29/06/2020

STEFANY CRUZ DA SILVA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

29/06/2020

TAIS CARLA BALDIN CASSEMIRO

EDUCAÇÃO

SAÚDE

29/06/2020

THAISE MORBECH DA SILVA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

29/06/2020

TOMAZ NOBORU USHIJIMA JUNIOR

EDUCAÇÃO

SAÚDE

29/06/2020

VALDIR CESAR CONEJO JUNIOR

EDUCAÇÃO

SAÚDE

29/06/2020

VALDO FRANCISCO MARTINS MAISTRELO

EDUCAÇÃO

SAÚDE

29/06/2020

VANESSA APARECIDA DE PAULA BARBOSA

EDUCAÇÃO

SAÚDE

VANIA CRISTINA LEMOS

EDUCAÇÃO

SAÚDE

ESPORTES E LAZER

SAÚDE

29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020

VAULDELAN ROMAO NUNES

PORTARIA N.º 34.357 DE 26 DE JUNHO DE 2020
DESIGNA, os servidores adiante elencados, para prestarem serviços à Secretaria Municipal de Saúde,
nos termos do artigo 8º, do Decreto nº 18.558 de 20 de março de 2020, enquanto durarem os efeitos da
pandemia ou até o retorno da prestação de serviços do DETRAN no atendimento ao público do Ganha
Tempo, assegurada a percepção do adicional de insalubridade, a depender do local de exercício,
suspendendo a percepção da gratificação de desempenho de atividade especial, durante o período de
designação desta portaria, surtindo os efeitos a partir de 30 de junho de 2020:

29/06/2020

SECRETARIA ORIGEM

SECRETARIA DESTINO

AMAURI ALEXANDRE DA CRUZ JUNIOR

FAZENDA

SAÚDE

BRUNA CARDOSO

FAZENDA

SAÚDE

EDUARDO ARANTES DA FONSECA

FAZENDA

SAÚDE

29/06/2020

GUILHERME BASÍLIO DA COSTA

FAZENDA

SAÚDE

29/06/2020

MARLY YOSHIKO KOJIMA

FAZENDA

SAÚDE

RENAN DE LIMA TEIXEIRA

FAZENDA

SAÚDE

SIDNEI APARECIDO DE ALMEIDA

FAZENDA

SAÚDE

VINICIUS COELHO

FAZENDA

SAÚDE

29/06/2020
29/06/2020

29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020
29/06/2020

SERVIDOR(A)

LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário Municipal de Administração
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São José do Rio Preto, terça-feira
30 de junho de 2020

Jornal

Câmara Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP
EXTRATO DE ADITIVO - PROCESSO Nº 26/2020 - ADITIVO CONTRATUAL Nº
14/2020.
CONTRATO Nº 07/2019.
CONTRATADA: NOBRE FACILITIES LTDA - ME.
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência, reequilíbrio econômico-financeiro e
reajuste do valor do Contrato nº 07/2019, firmado entre as partes nos termos previstos
em suas cláusulas SEXTA, item 6.2, QUARTA, item 4.4. e 4.4.1, e no artigo 65, II,
alínea d, da Lei Federal nº 8.666/93, respectivamente.
Valor mensal: R$ 95.068,47 (noventa e cinco mil e sessenta e oito reais e quarenta e
sete centavos). Valor global: R$ 1.140.821,64 (um milhão, cento e quarenta mil,
oitocentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos). Vigência: 01 de julho de
2020 a 01 de julho de 2021. Data da assinatura: 29 de junho de 2020. Recursos
orçamentários: 3390.34 – Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de
Terceirização. Base Legal: Artigos 57, inciso II; 55, inciso III; e 65, II, alínea d, da Lei
nº 8.666/93, bem como artigo 37, XXI, da Constituição Federal. Ver. Paulo Roberto
Ambrósio – Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto – SP.

Editais de
PROCLAMAS
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EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de
casamento:
PAULO CÉSAR FACHIN e CINARA FERNANDA DA SILVA.
Ele, de nacionalidade brasileira, agropecuarista, viúvo,
nascido em Monte Aprazível, SP, no dia 03 de dezembro de
1968, ﬁlho de ANTONIO NÉZIO FACHIN e de AMÉLIA SALVIONI FACHIN. Ela, de nacionalidade brasileira, professora,
divorciada, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia 29
de novembro de 1976, ﬁlha de JOSÉ CARLOS DA SILVA e
de APARECIDA INDALECIO DA SILVA.
LUCAS FERNANDES MARTINS e HADASSA ELVIRA
MANJOURANI CARVALHO. Ele, de nacionalidade brasileira, projetista, solteira, nascido em São José do Rio Preto,
SP, no dia 13 de julho de 1999, ﬁlho de LEANDRO FERNANDES MARTINS NETO e de EDINA CRISTINA MARTINS.
Ela, de nacionalidade brasileira, secretária, solteira, nascida
em Tangará da Serra, MT, no dia 11 de agosto de 2001, ﬁlha
de ACIR ALVINO CASTRO DE CARVALHO e de CLAUDIA
MANJOURANI.
LEONARDO HENRIQUE MAXIMO DA SILVA e JULIANA
DIVA PEREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, montador,
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 10
de agosto de 1993, ﬁlho de ESVAELTE MAXIMO DA SILVA
e de MARCIA FERREIRA DA SILVA. Ela, de nacionalidade
brasileira, auxiliar administrativo, solteira, nascida em São
José do Rio Preto, SP, no dia 26 de abril de 1993, ﬁlha de
LUIZ CARLOS PEREIRA e de GISELA PERPETUA CAMILO
PEREIRA.
FLÁVIO JUNQUEIRA CIMINO e KATHLEEN CECCHIN DA
SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro agrônomo, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 22 de janeiro
de 1971, ﬁlho de HELIO CIMINO e de BEATRIZ HELENA
JUNQUEIRA CIMINO. Ela, de nacionalidade brasileira, bacharel em direito, solteira, nascida em Fronteira, MG, no dia
08 de maio de 1989, ﬁlha de JOSÉ MARIA DA SILVA e de
ROSANGELA REGINA CECCHIN DA SILVA.
_Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que
seja aﬁxado 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, 29 de junho de 2020.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.

