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Poupatempo 
tem mutirão 

da CNH 
no sábado
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Cláudio LAHOS

SUPERLOTAÇÃO MP abriu inquérito para apurar superlota-
ção de detentos no CPP de Rio Preto, após denúncia. Pág.A4

Pedro Roberto diz 
que vai provocar 

debate sobre 
queimadas

Candidatos a prefeito terão 2,9 mil 
inserções para aparecer no rádio e TV

PROPAGANDA COMEÇA HOJE

Feriado deve colocar 
134 mil veículos na BR

Pág. A4

Data faz aumentar procura por imagens de Nossa Senhora Pág. A6

Concessionária que admi-
nistra o trecho paulista da 
BR-153 que corta Rio Preto 
tem estimativa que aproxi-
madamente 134 mil veículos 
percorram a rodovia durante 
o feriado prolongado que co-
meça nesta sexta-feira (9). O 

Centro de Controle de Operações 
(CCO) da concessionária prevê 
maior tráfego na saída para o 
feriado na sexta-feira (09) com 
39.100 mil veículos e no retor-
no para casa na segunda-feira 
12, com 34.200 mil veículos.
               Pág. A6

A propaganda eleitoral co-
meça oficialmente hoje no  
rádio e na TV e com ela vêm 
as inserções gratuitas de 30 
segundos que os candidatos 
podem usar nas grades dos ve-
ículos de comunicação durante 
o dia. Em Rio Preto, apenas 
candidatos a prefeito terão mais 
de 2,9 mil chamadas até o final 
da campanha no primeiro turno 
para apresentar propostas e 
ideias.                       Pág.A3  

HB vai testar 
remédio 

contra Covid 
em pacientes

O Hospital de Base de Rio 
Preto vai integrar grupo  de insti-
tuições de saúde que vão testar 
um medimento contra a Covid-19. 
O remédio  desenvolvido por fran-
ceses será destinado a pacientes 
com sintomas da doença e o HB 
deve cadastrar cerca de 60 pa-
cientes. O estudo já foi realizado 
com 300 pacientes em todo o 
mundo e até o momento o medi-
camento apresentou segurança.    
     Pág.A5

RESGATE 52 animais foram resgatados por voluntários de 
abrigo queimado por incêndio em Mirassol.               Pág.A4

“Esse ano os fiéis terão que 
ligar aqui na Catedral para deixar 
seu nome e agendar o horário 
que querem assistir à missa,” 
afirma Lucas Thiago Matheus, 

Igrejas fazem agendamento de 
fiéis para missa da padroeira

assessor paroquial da Catedral, 
no centro de Rio Preto. Segundo 
ele, serão permitidas apenas 
120 pessoas dentro da igreja. A 
data terá programação especial 

de missas na segunda-feira e  
também já começa a movimen-
tar o comércio de imagens e 
artigos religiosos na cidade.   
    Pág.A2

Educação 
abre prazo de 
rematrícula a 
partir de hoje
A rematricula dos alunos que 

já fazem parte da rede munici-
pal  poderão ser feitas de hoje 
a 23 de outubro. E a  matrícula 
para novos alunos se estende até 
o dia 30 deste mês, para crian-
ças, jovens e adultos que se en-
contram fora da escola pública, 
valendo para todas as etapa do 
ensino da pré-escola, passando 
pelo Ensino Fundamental e tam-
bém o EJA (Educação de Jovens 
e Adultos).                 Pág.A3

Universidades 
voltam as 
atividades 

gradualmente
O decreto publicado pela 

Prefeitura de Rio Preto no dia 
24 de setembro autorizou as 
instituições de ensino superior 
a retomarem as atividades 
presenciais desde quarta-feira 
(7), desde que cumpram as 
diretrizes do Plano São Paulo. 
Para alguns cursos, haverá 
volta de atividades práticas, 
enquanto outros seguirão com 
as atividades online.                              
     Pág.A5

Qualidade do ar é a pior 
dos últimos meses

Divulgaçao

Janaína PEREIRA
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Igrejas promovem agendamento 
para assistir missas da padroeira

Fiéis e devotos que qui-
serem assistir às principais 
missas em homenagem à 
Nossa Senhora Aparecida, 
padroeira do Brasil, na pró-
xima segunda-feira, dia 12, 
terão que agendar e confir-
mar presença antecipada 
ligando na secretaria das 
igrejas. A medida obrigatória 
ocorre devido aos protocolos 
de segurança impostos pela 
pandemia da Covid-19.

“Esse ano os fiéis terão 
que ligar aqui na Catedral 
para deixar seu nome e 
agendar o horário que quer 
assistir à missa,” afirma Lu-
cas Thiago Matheus, asses-
sor paroquial da Catedral, no 
centro de Rio Preto.

Segundo ele, serão per-
mitidas apenas 120 pessoas 
dentro da igreja. A data terá 
programação especial de 
missas na segunda-feira 
com quatro cultos progra-
mados: às 8h e às 10h da 
manhã e às 17h e às 19h30. 

Lucas explica inda que 
os assentos na igreja serão 
marcados pelo agendamen-
to devido á necessidade de 
distanciamento social. A 
catedral também cumpre to-
dos os protocolos disponibi-
lizando álcool em gel e pede 

que todos vão de máscara. O 
telefone para agendamento é 
(17) 3234-4879. 

Na Paróquia Basílica Me-
nor de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, no 
bairro Boa Vista, o procedi-
mento e apenas cem fiéis 
poderão entrar. As missas se-
rão realizadas nos seguintes 
horários: 0h, 6h, 9h, 11h da 
manhã e no período da tarde 
às 13h, 15h e 17h. Já à noite 
haverá uma missa às 19h. 

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

VAGA MARCADA

Esse ano os fiéis 
terão que ligar 

aqui na Catedral 
para deixar seu 
nome e agendar 

o horário que 
quer assistir à 

missa

“

”

Para assistir as missas 
será necessário ligar e agen-
dar no (17) 3231-2050, pois 
também haverá limite de fiéis 
e devotos dentro da igreja. 

Este ano devido á pan-
demia não haverá procissão 
na catedral e na praça será 
instalado telão para trans-
missão da missa para fiéis 
que não conseguirem fazer o 
agendamento para a missa.

COMÉRCIO- A proximida-
de do dia de Nossa Senhora 
Aparecida também tem ele-
vado a procura de imagens da 
santa em lojas especializadas 
de Rio Preto. 

Proprietário de uma loja 
de artigos religiosos na zona 
norte, Paulo Aranha conta 
que desde o início da pande-
mia a procura por imagens de 
santos tem sido muito grande 
e nestes últimos dias a pro-
cura por imagens de Nossa 
Senhora tem aumentado 
bastante.

“Tivemos um aumento de 
40% nas vendas, tanto que 
as imagens de Nossa Se-
nhora Aparecida de 20 cen-
tímetros acabaram nas três 
lojas”, afirma.  A rede tem 
estabelecimentos na zona 
norte, centro e uma unidade 
no município de Barretos. To-
das estão com estoque baixo.

Janaína PEREIRA

SACOLINHAS RIO PRETO

Projeto faz doação 
ao Instituto Alarme

O projeto “Capivara Solidá-
ria”, formado por estudantes 
de medicina da Faceres, rea-
lizou a entrega de sacolinhas 
com pipocas, pirulitos, balas e 
chocolate para as crianças do 
Instituto Alarme de Rio Preto 
nesta quinta-feira (8).

“Começamos a realizar a 
arrecadação pelo nosso perfil 
no Instagram. Teve gente que 
doou em dinheiro e teve quem 
fez a entrega física dos doces”, 
explicou Lorena Silvestre coor-
denadora do projeto.

Foram arrecadas 300 sa-
colinhas com as guloseimas, 
porém, apenas cerca de 50 
crianças compareceram na 

unidade. Os doces ficaram 
para a instituição, que fará a 
distribuição para os alunos nos 
próximos dias.

Integrantes do Capivara 
Solidária realizaram outras 
ações ao longo da pandemia. 
A primeira foi a entrega de 
marmitas no dia 22 de agosto, 
no Albergue Noturno para mo-
radores de rua em diferentes 
pontos de Rio Preto. A segunda 
entrega de marmitas foi no 
dia 27 de setembro; também 
foram feitas 50 refeições, en-
tregues nos mesmos lugares.

No dia 14 de setembro 
foram entregues 40 cestas 
básicas na Associação Anjos 
da Guarda. A instituição foi 
fundada em 1994 e ajuda 

Vinicius LIMA

Poupatempo tem mutirão 
da CNH neste sábado

O Poupatempo de Rio Preto 
participa neste sábado (10) 
de uma força-tarefa junto com 
outras 21 unidades em todo o 
Estado com objetivo de solucio-
nar as pendências relacionadas à 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) geradas pela suspensão 
de serviços presenciais impos-
tos pela quarentena contra a 
Covid-19. Desde a reabertura 
das unidades do Poupatempo os 
serviços do Detran-SP passaram 
a atender estes serviços.

O atendimento especial 
acontecerá das 13 às 17 horas 
no sábado, e os interessados 
devem fazer o agendamento por 
meio do site www.poupatempo.
sp.gov.br – os serviços oferecidos 
são: primeira habilitação, adição/
mudança de categoria, reabili-
tação e habilitação para pessoa 
com deficiência.

Segundo Murilo Macedo, 
diretor de Serviços do Poupa-
tempo, salienta que com essa 
iniciativa tem como foco resolver 
a situação das habilitações pen-
dentes. “Nosso esforço é para 
oferecer alternativas eficientes 
que facilitam cada vez mais a 
vida da população”, salientou 
Macedo.

Parceria – Além de Rio Preto 
a ação que tem também a par-
ceria com o Sindautoescola.SP, 
ocorrerá nas cinco unidades do 
Poupatempo da Capital (Cidade 
Ademar, Itaquera, Lapa, Santo 

Amaro e Sé), e também em 
Guarulhos, Osasco, Carapicuíba, 
São Bernardo Campo, Mauá, 
Sorocaba, Campinas Shopping, 
Araraquara, Santos, Bauru, Ri-
beirão Preto, Araçatuba, Jacareí, 
Jundiaí, São José dos Campos e 
Suzano.

O presidente do Detran, Er-
nesto Mascellani Neto, afirmou 
que as equipes Poupatempo 
e Detran irão oferecer todo o 
suporte necessário para sanar 
as dúvidas e prestar serviços 
relacionados às CHNs. “A ideia é 
oferecer um grande mutirão para 
que o cidadão que tenha alguma 
pendência possa regularizar sua 
situação com o órgão de trânsi-
to, de maneira rápida e desburo-
cratizada”, finalizou Neto.

CNH Digital - Renovar a 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) agora ficou mais fácil 
pelos canais digitais oferecidos 
pelo Detran.SP por meio da 
plataforma do Poupatempo www.
poupatempo.sp.gov.br. Após 
sua emissão, o documento será 

Sérgio SAMPAIO130 crianças, que desenvolvem 
atividades no período oposto ao 
período escolar. Devido à pan-
demia, estão fazendo atividades 
remotas. Para manutenção do 
local, eles realizam um Bazar 
Beneficente, onde a renda é 
convertida para as necessida-
des, por meio de mapeamento 
de famílias necessitadas.

No dia 14 de setembro, 
o Lar São Vicente de Paulo 
também foi beneficiado. “Con-
seguimos comprar alimentos e 
produtos de limpeza que mais 
precisavam. Levamos feijão, 
café, açúcar, macarrão, molho 
de tomate, pasta de dente, sa-
bonete, álcool e desinfetante”, 
comentou a coordenadora do 
Capivara Solidária.

Projeto doa sacolinha para crianças do Instituto Alarme

Divulgaç~~ai

disponibilizado no aplicativo 
Carteira Digital de Trânsito (CDT) 
e a versão impressa enviada via 
correio no endereço cadastrado 
no Detran.SP.

Serviços digitais - O Poupa-
tempo e o Detran.SP ampliaram 
a quantidade de serviços online 
disponíveis em seus canais di-
gitais. São mais de 80 opções 
disponíveis no portal e aplicativo 
Poupatempo Digital. Entre os 
serviços online disponíveis, estão 
solicitação da segunda via e da 
CNH, Certidão de Prontuário, 
consulta de pontuação, licen-
ciamento de veículos (CRLV), 
IPVA, emissão do Atestado de 
Antecedentes Criminais, Seguro 
Desemprego, Carteira de Traba-
lho, consulta ao saldo da Nota 
Fiscal Paulista, atendimentos da 
Sabesp, CDHU e da Secretaria 
da Educação, por exemplo. Para 
quem precisa do atendimento 
presencial, o site e o aplicativo 
também realizando agendamen-
to de data e horário no posto do 
Poupatempo.

Segundo Murilo Macedo, diretor de Serviços 
do Poupatempo, salienta que com essa 

iniciativa tem como foco resolver a situação das 
habilitações pendentes. “Nosso esforço é para 
oferecer alternativas eficientes que facilitam 
cada vez mais a vida da população”, salientou 

Macedo

“

”
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Debate ambiental
Pedro Roberto Gomes (Patriota, foto) disse que nas suas 

andanças pela cidade, na campanha pela reeleição, tem 
sido questionado pela população sobre as queimadas que 
têm destruído o meio ambiente. O vereador adiantou que 
pretende provocar um grande debate sobre as queimadas, 
suas consequências, ações de recuperação e prevenção. 
“Neste momento penso que o debate ficaria comprometido 
e isso deverá acontecer após as eleições”, ponderou. Como 
o governo federal e os governadores do Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e da região da Amazônia estão lenientes com 
a destruição das florestas e dos cerrados, vereadores pode-
riam começar um trabalho de formiguinha para incentivar a 
população, em seus municípios, a fim de tentar reverter esse 
quadro vergonhoso para o Brasil.

Surpreendido
O candidato a prefeito 

Carlos Arnaldo (PDT) infor-
mou que foi surpreendi-
do com uma ação judicial 
apresentada pela equipe de 
campanha de Edinho Araújo 
(MDB), exigindo que seja re-
tirado da rede social, vídeos 
de sua autoria, denunciando 
a remoção de árvores na 
cidade. O pedetista diz que 
praça sem árvores se tor-
na um local inútil. “Temos 
muitas praças e avenidas 
na cidade onde não existem 
árvores e não tem nenhu-
ma lógica nisso”, pontuou. 
Acrescentou que a cidade 
precisa de mais árvores para 
amenizar a temperatura.

Reeleição
A reeleição para presidente da República tem mostrado ao 

passar do tempo que é um péssimo negócio para o País. Na 
campanha eleitoral em 2018, Jair Bolsonaro declarou que não 
tinha interesse em disputar a reeleição. Nem bem começou 
o seu governo, o gosto pelo poder recrudesceu e Bolsonaro 
faz tempo que está em campanha. Ao dizer que não existe 
corrupção no governo, por isso acabou com a Lava Jato, chega 
a ser leviano. A Lava Jato não acabou! Corrupção vem à tona 
quando o Ministério Público investiga, com a chancela do 
Judiciário. Enquanto mente pensando na reeleição, Bolsonaro 
não administra e o governo trava. O diabo é que o Congresso 
não faz nada para acabar com a maldita reeleição criada pelo 
FHC. Se não fosse o FHC, tinha sido o Lula? A culpa continua 
sendo do Congresso!

Registro
Para trabalhar na cam-

panha eleitoral, a legislação 
obriga que o cabo eleitoral 
seja registrado, nem que 
seja por apenas um mês. 
O candidato interessado, 
portanto, não pode estar 
cadastrado nos órgãos com-
petentes para receber auxí-
lio emergencial ou seguro 
desemprego. Se registrar, a 
pessoa perde seus direitos, 
por isso é melhor manter os 
auxílios recebidos do gover-
no. Trabalhar na campanha, 
portanto, só é viável para 
desempregado que não es-
teja recebendo nada. Aliás, 
tudo conspira contra o pobre 
desempregado.

Dilema
A decisão da equipe de 

campanha emedebista de 
acionar a Justiça Eleitoral 
para remover vídeos do 
adversário político pedetista 
da rede social, pode até ser 
um tiro no pé. Entra eleição, 
sai eleição, os candidatos 
sempre ficam na dúvida se 
respondem ou não as pos-
síveis críticas e/ou ofensas. 
Pois é, até os experientes 
ficam na dúvida: ser ou não 
ser, o dilema shakespearia-
no, cutuca a imaginação dos 
orientadores e marqueteiros. 
E você eleitor, o que acha? 
Alguns vão dizer, dependen-
do da situação, é perda de 
tempo!

Sem contato
Jorge Menezes (PSD) in-

formou que tem enfrentado 
dificuldade para fazer campa-
nha pela reeleição por causa 
da pandemia. As pessoas 
desconhecidas, segundo 
ele, continuam receosas por 
temer a possibilidade de con-
trair covid-19. “Só os amigos; 
os estranhos não querem 
contato”, conta. Como o 
corpo a corpo está preju-
dicado por causa do vírus, 
Menezes segue explorando a 
rede social, como Facebook, 
Instagram e WhatsApp. Para 
ele, Edinho Araújo (MDB) 
vence, mas diz que ainda é 
cedo para dizer se será no 
primeiro turno.

Pedido
Zé da Academia (Pa-

triota) informou que tem 
recebido muitos pedidos de 
emprego para trabalhar na 
campanha eleitoral. “É o 
resultado do desemprego”, 
enfatizou. O vereador revelou 
que não tem sido abordado 
por eleitores com pedidos, 
por exemplo, de cestas bá-
sicas, pagar conta de luz ou 
comprar gás. Como prestou 
muito serviços à população 
durante o mandato, o ve-
reador diz que agora está 
concentrando suas visitas 
aos eleitores selecionados 
para pedir o voto com o ob-
jetivo de tentar a reeleição. 
Doação é proibida!

Horário eleitoral  
O programa eleitoral gra-

tuito no rádio e na televi-
são para os candidatos a 
prefeito apresentarem suas 
propostas começa hoje. São 
dois programas diários, de 
segunda a sábado, com tem-
po de 10 minutos cada. O 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
tem quase a metade desse 
tempo. Os candidatos das 
siglas com pouca represen-
tatividade no Congresso, só 
terão direito a um pequeno 
percentual das inserções que 
vão ser veiculadas durante a 
programação das emissoras 
de televisões. O mesmo 
acontece com os candidatos 
a vereadores.

Candidatos a prefeito terão 
2,9 mil inserções gratuitas 
em rádio e TV na campanha
O horário eleitoral gra-

tuito em Rádio e TV come-
ça hoje (9) e vai até o dia 
12 de novembro e serão 
dois horários fixos com 
dois blocos de 10 minutos 
cada, divididos entre os 
candidatos. Além disso ha-
verá quase 3 mil inserções 
com tempo de 30 segun-
dos até um minuto que 
serão veiculadas durante 
os intervalos comerciais 
das emissoras diariamente.

O horário eleitoral nas 
emissoras de Rádio vai ao 
ar às 7h e as 12h e na TV 
às 13h e as 20h30.  E a 
inserções poderão deve fi-
car próximo de 40 minutos 
por dia divididos em spots 
individualizados.

A coligação “Rio Preto 
Muito Mais” de Edinho 
Araújo terá o maior tempo 
de inserções em Rádio e TV 
com um total de 16m54s 
diariamente totalizando 
1.183 inserções até o dia 
12 de novembro. O tempo 
e o número de inserções se 
da por conta da coligação 
ter 12 partidos dos quais 
sete tem tempo Rádio e TV 
que foram somados.

Juntando todos os can-
didatos a prefeito de Rio 
Preto com direito a pro-
paganda eleitoral gratuita 
neste período de 35 dias 
chegará a 2940 inserções.

Na sequência com 
08m08s Marco Casale da 
coligação “Rio Preto de 
Verdade” que vai totalizar 
269 inserções – em ter-
ceiro o PT de Celi Regina 
terá 04m59s por dia com 
349 inserções – a coliga-
ção “Mudança com Segu-
rança” da Coronel Helena 
terá 04m54s tendo 343 de 
inserções.  Em quinto fica 
com 03m10s a coligação 
“Rio Preto Pode Mais” de 

Carlos Arnaldo com 222 
inserções.

Dois candidatos de cha-
pas puras terão o mesmo 
tempo diário e a quanti-
dades de inserções são 
eles: Marco Rillo do Psol 
e Carlos Alexandre do PC 
do B – cada um deles com 
01m21s diários com 94 
inserções no total cada.

Com o menor tempo e 
inserções ficou o candidato 
do Novo, Filipe Marchesoni 
com 01m11s diariamente 
e 86 inserções no total do 
período.

Horário eleitoral - Nes-
te primeiro dia quem inicia 
o horário eleitoral as 7h00 
na rádio e as 13h00 na TV 
é o candidato a reeleição 
Edinho Araújo da coligação 
“Rio Preto Muito Mais”. O 
tempo total será de 4m01s. 
Na sequencia é a vez de 
Carlos Alexandre candidato 
do PC do B que terá 19 se-
gundos, seguido da candi-
data Celi Regina do PT com 
1m11s, por sua vez o can-

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Educação de Rio Preto abre matrículas e rematrículas

A Secretária Municipal de 
Educação publica resolução 
nesta sexta-feira (9) trazen-
do datas para a matricula e 
rematrícula para o ano letivo 
de 2021. No documento 
definiu-se o processo de 
cadastramento de alunos, 
coleta de vagas e demanda.

A rematrícula dos alunos 
que já fazem parte da rede 
municipal  poderão ser fei-
tas de 9 a 23 de outubro 
e a  matrícula para novos 
alunos se estende até o dia 
30 deste mês, para crian-
ças, jovens e adultos que 
se encontram fora da escola 
pública, valendo para todas 
as etapa do ensino da pré-
-escola, passando pelo En-
sino Fundamental e também 
o EJA (Educação de Jovens e 
Adultos).

A resolução esclarece que 
o processo de atendimento à 
demanda escolar deverá res-
peitar alguns procedimentos: 
garantir o atendimento dos 
alunos já matriculados, em 
continuidade de estudos; 
realizar a chamada escolar 
e a matrícula antecipada 
de crianças, adolescentes, 
jovens e adultos candidatos 
à Educação Infantil e ao En-
sino Fundamental na rede 

pública; efetuar o cadastra-
mento e o atendimento das 
situações de transferência; 
e garantir o atendimento 
exclusivamente aos alunos 
residentes no município de 
São José do Rio Preto/SP.

Todas as escolas e o 
Poupatempo vão constituir 

Educação.
Resultado – a partir do 

dia 30 de novembro será 
feita a divulgação do resul-
tado da matricula dos alunos 
– informando aos pais ou 
responsáveis a escola onde 
foi disponibilizado vaga para 
2021.

Sérgio SAMPAIO

postos de inscrições e infor-
mação a população.  Todas 
as etapas serão realizadas 
de forma conjunta com o 
governo do Estado por meio 
da plataforma “Secretaria 
Escolar Digital” Sed e Siste-
ma de Cadastro de Alunos 
da Secretaria Municipal de 

Guilherme BATISTA

ENSINO MUNICIPAL

EM RIO PRETO

Secretaria de Educação divulgou ontem a nova resolução

didato do Novo Filipe Mar-
chesoni terá 16 segundos, 
a coligação “Rio Preto Pode 
Mais” de Carlos Arnaldo tem 
45 segundos, Coronel Hele-
na da coligação “Mudança 
com Segurança” contará 
com 1m10s, o candidato 
do Marco Casale da coliga-
ção “Rio Preto de Verdade” 
terá 1m56s e para finalizar 
o candidato do Psol Marco 
Rillo terá 19 segundos.  Ao 
todos serão 20 minutos 
diários divididos em dois 
blocos de 10 minutos cada.

Dois candidatos não te-
rão tempo de Rádio e TV, 
são eles Paulo Bassan do 
PRTB e Rogério Vinicius 
do DC (Democracia Cristã) 
o partido de ambos não 
atingiram a “cláusula de 
desempenho” as últimas 
eleições de 2018 e por 
conta disto não terão tempo 
de divulgação de suas cam-
panhas no horário eleitoral 
gratuito.

Sorteio - O sorteio com 
a ordem de veiculação dos 

Propaganda eleitoral no rádio e na televisão começa hoje

candidatos foi feito pela 
justiça eleitoral no último 
dia 02 de outubro, ficou 
definido um rodizio dos 
candidatos nos dias subse-
quentes seguindo a mesma 
ordem. Com isso no sábado 
dia 10 o primeiro candidato 
a entrar no ar será Marco 
Rillo do Psol.

Geração nas mídias 
– durante aos 35 dias de 
propaganda eleitoral gratui-
ta ficou definido pela justiça 
eleitoral que a TV geradora 
será a TV TEM e a Record 
e a Rede Vida deverão se 
conectar com ela para for-
mar cadeia de transmissão 
simultânea. Por sua vez as 
rádios farão rodízio na ge-
ração das propagandas: de 
09 a 14 de outubro – Band 
FM, de 15 a 20 de outubro 
– Nativa FM, de 21 a 26 
de outubro – Interativa FM, 
de 27 de outubro a 1 de 
novembro Kboing FM, de 02 
a 06 de novembro Líder FM 
e de 07 a 11 de novembro 
Educativa FM.

Divulgação
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ARACY PEREIRA DE CASTRO, faleceu aos 
89 anos de idade. Era divorciada do Sr. Orlando 
Bonfi m de Castro e deixa os fi lhos Artur e Maria 
Aparecida. Foi sepultada no dia 08/10/2020, às 
10:00, saindo seu féretro do velório de Lourdes 
para o mesmo cemitério.

ANGELINA CASIMIRO MARTIN, faleceu aos 
88 anos de idade. Era viúva do Sr. Marcelino 
Martin e deixa os fi lhos José Carlos, Norberto, 
Osmar Adalberto, Marcelino Luiz e Roberto Val-
decir. Foi sepultada no dia 08/10/2020, às 14:30, 
saindo seu féretro do velório Parque Jardim da 
Paz para o mesmo cemitério.

LEONIDIA ROSA, faleceu aos 91 anos 
de idade. Era viúva do Sr. Sebastião de Sousa 
Barros e deixa os fi lhos Ivano, Ivair, Ivadir, Ivanir, 
Ivanilda, Irenilda e Ivaldenir. Foi sepultada no 
dia 08/10/2020, às 15:30, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

ELIAZAR MARTINS DOS SANTOS, faleceu 
aos 49 anos de idade. Era solteiro. Foi sepultado 
no dia 08/10/2020, às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever.

IVAMBERTO SPEZAMIGLIO, faleceu aos 67 
anos de idade. Era viúvo da Sra. Sandra Regina 
Vico Spezamiglio e deixa os filhos Daniele, 
Samantha e Roberto (falecido). Foi sepultado no 
dia 08/10/2020, às 11:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

OSVALDO RIBEIRO, faleceu aos 79 anos 
de idade. Era solteiro e não deixa fi lhos. Foi 
sepultado no dia 07/10/2020, às 17:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

WILSON JOSÉ DONEGA, faleceu aos 66 
anos de idade. Era casado com a Sra. Ana Maria 
de Freitas Donega e deixa os fi lhos Luciano, 
Wilson Filho e Junio Cesar. Foi sepultado no dia 
08/10/2020, às 14:00, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

AUGUSTA MARIA BARBOZA DIAS, fa-
leceu aos 90 anos de idade. Era viúva do Sr. 
Durvalino Correa Dias e deixa os fi lhos Neuza, 
Wilson, Aparecida e Dorival. Foi sepultada no 
dia 08/10/2020, às 16:00, saindo seu féretro do 
velório municipal de Geraldo de Campos para o 
cemitério Recanto da Paz.

GENY MARRA PAVANI, faleceu aos 93 anos 
de idade. Era viúva do Sr. Milton Pavani e deixa os 
fi lhos Guiomar, Claudio e Julimar (falecido). Foi 
sepultada no dia 05/10/2020, às 17:00, saindo 
seu féretro do velório Parque Jardim da Paz para 
o mesmo cemitério.

FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, faleceu aos 88 
anos de idade. Era viúvo da Sra. Antonia Cigarra 
Garcia da Silva. Foi sepultado no dia 08/10/2020, 
às 09:00, saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

Divulgação

Operação contra tráfico de 
animais apreende armas

A Polícia Ambiental de-
flagrou nesta quinta-feira 
(8) a Operação Francisco de 
Assis. Ela será realizada em 
todo o Estado de São Paulo 
até esta sexta-feira (9) e 
está mobilizando mais de mil 
policiais militares ambientais 
e 380 viaturas (terrestres e 
náuticas) dos Batalhões de 
Polícia Ambiental.

O principal foco da ope-
ração é a proteção à fauna 
silvestre, em especial o com-
bate ao tráfico, comércio e 
cativeiro ilegal, atividades 
responsáveis pela terceira 
maior movimentação de di-
nheiro ilícito no mundo.

A operação também tem 
como objetivo combater o 
crime de porte ilegal de arma, 
caça ilegal, maus-tratos e de 
conscientizar a população 

para a proteção da fauna, 
para a proteção dos habitats 
e do meio ambiente. Na 
região, foram apreendidas 
seis armas em um trecho 
próximo ao município de Nova 

done, mais conhecido como 
Francisco de Assis (1182 — 3 
de outubro de 1226), um dos 
primeiros e mais importantes 
defensores dos animais e do 
meio ambiente.

Vinicius LIMA

Granada.
Segundo a comunicação 

da Polícia, a operação foi  ba-
tizada de Francisco de Assis 
para prestar homenagem ao 
Giovanni di Pietro di Bernar-

Operação acontece em todo Estado

Divulgação

NA REGIÃO
Ladrões usam 

caminhão para invadir 
e furtar clínica

Dois homens foram presos 
pela Polícia Militar de Rio Preto 
após furtarem um caminhão e 
utilizarem o veículo para da-
nificar a porta de uma clínica 
para praticar outro furto. O 
flagrante aconteceu na noite 
desta quinta-feira (7), no Jar-
dim Simões.

A PM fazia patrulhamento 

de rotina, quando se deparou 
com o caminhão furtado. O 
homem que estava na direção 
tentou fugir, abandonando o 
veículo na via e saindo corren-
do. No entanto, os dois foram 
detidos e encaminhados à 
Central de Flagrantes.

Além do caminhão recu-
perado, os policiais também 
apreenderam duas TVs, que 
foram furtadas da clínica.

Tatiana PIRES

MIRASSOL

PM flagra três jovens envolvidos 
com tráfico de drogas

A Polícia Militar de Rio Preto 
prendeu dois jovens, de 18 
e 22 anos, e apreendeu um 
adolescente, de 14 anos, na 
tarde desta quarta-feira (7) 
por suspeita de envolvimento 
com o tráfico de drogas. Os 
flagrantes aconteceram em 
três bairros.

Com o suspeito mais velho 
foram apreendidas 55 pedras 
de crack e oito porções de 
maconha. Além da droga foram 
apreendidos sete celulares e 
R$ 28,65. Segundo o boletim 
de ocorrência, os policiais 
avistaram o jovem, que já é 
conhecido pelo seu envolvi-
mento com o tráfico, andando 
de bicicleta. Ele tentou fugir, 
mas acabou detido.

Os policiais, então, foram 
até a casa em que o suspeito 

disse estar morando de favor, 
na Vila Curti. Ao chegar ao local, 
um homem, de 32 anos, que 
estava no alpendre correu para 
dentro do imóvel. Ele engoliu 
algo, que depois acabou con-
fessando à PM se tratar de três 
papelotes de cocaína. As pedras 
de cocaína estavam dentro de 
um colchão, que o jovem usava 
para dormir. Já a maconha foi 
encontrada no bolso de uma 
bermuda, que o jovem disse 
ser dele.

O suspeito foi preso e enca-
minhado à Central de Flagran-
tes. Já o homem, de 32 anos, 
foi encaminhado ao Hospital de 
Base. A dona da casa, de 29 
anos, prestou depoimento e foi 
liberada.

Eldorado - O suspeito, de 18 
anos, foi preso em frente a casa 
dele, no bairro Eldorado. A PM já 
havia recebido diversas denún-

Tatiana PIRES

3 OCORRÊNCIAS

cias de que ele vendia drogas no 
local. Ele escondia uma porção 
média de maconha na cueca. 
Na residência foi localizada 
mais porções da mesma droga 
já prontas para a venda. Ele foi 
preso e levado à delegacia.

Adolescente - Uma denúncia 
anônima levou a PM até um 
ponto de drogas na Vila Toninho, 
onde um adolescente, de 14 
anos, foi apreendido com 15 

porções de cocaína, um celular 
e R$ 20. A informação era de 
que alguns adolescentes trafica-
vam no local. Em um terreno, há 
cerca de 20 metros de onde o 
adolescente foi detido, os poli-
ciais localizaram 23 porções de 
cocaína. Na Central de Flagran-
tes, o adolescente foi ouvido e 
liberado mediante o termo de 
responsabilidade assinado por 
sua irmã.

Cláudio LAHOS

Voluntários resgatam 52 
animais  em abrigo incendiado

Uma chácara que serve 
abrigo de animais do grupo 
Pamda (Protetores & Associa-
dos Mirassolenses em Defesa 
dos Animais) teve o terreno 
ameaçado pelas queimadas na 
região da Grota, em Mirassol, 
nesta quarta-feira (8). Graças 
a ajuda de voluntários, nenhum 
dos 52 animais do abrigo ficou 
ferido.

“O fogo já havia atingindo 
o pasto próximo do abrigo há 
alguns dias e foi se aproximan-
do do terreno. Felizmente, mais 
100 de voluntários vieram nos 
ajudar com baldes de água e 

também com o transporte para 
tirarmos os animais de lá”, 
contou a presidente do Pamda, 
Cristina Bozegno.

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, foram enviados dois 
caminhões com seis homens 
para o local, além de caminhões 
pipas e retroescavadeiras. De 
acordo com Cristina, outras 
pessoas também ajudaram se 
oferecendo para ficar tempo-
rariamente com os animais. “É 
uma situação muito difícil, pois 
os cães ficam separados em 
grupos e se eles forem coloca-
dos todos no mesmo lugar pode 
haver briga. Algumas pessoa 
de disponibilizaram a ficar com 

Vinicius LIMA alguns animais por um período 
de tempo até que possamos 
retornar para o abrigo”, afirmou.

Além dos animais do abrigo, 
coelhos também foram resgata-
dos pelo Pamda. Uma veteriná-
ria também realizou uma con-
sulta com os animais. “Alguns 
tiveram vômito e diarreia, outros 
ficaram bem estressados por 
conta de toda a situação, mas 
no geral nenhum ficou ferido”, 
informou.

O grupo Pamda conta com 
uma vaquinha online para a 
construção de um novo lar. Inte-
ressados podem colaborar com 
doações. A meta é conseguir 
arrecadar R$ 50 mil. Chácara que serve de abrigo foi atingida por incêndios que consomem a região

RIO PRETO

O promotor de Justiça 
Sérgio Clementino instaurou 
inquérito para investigar a 
superlotação no CPP (Centro 
de Progressão Penitenciária), 
de Rio Preto. Projetada para 
receber 844 detentos, em re-
gime semiaberto, a unidade 
prisional estava com 2.013 
reeducandos, na última con-
tagem, há cerca de um mês 
e meio.

A denúncia chegou ao Mi-
nistério Público pela Promo-

MP apura superlotação de CPP
toria de Execuções Criminais, 
responsável pela vistoria nos 
presídios do Estado de São 
Paulo.

Atualmente, de acordo 
com os dados da Sap (Secre-
taria de Assistência Peniten-
ciária), a capacidade do CPP 
é para receber 1.079 presos, 
mas conta com 1.528. O 
dado está no site do órgão 
atualizado nesta quarta-feira 
(7).

Na notificação encaminha-
da ao CPP e a Sap, através 
Procuradoria-Geral de Justiça, 
dá um prazo de 15 dias para 

que os órgãos respondam o 
MP. “A partir das informações 
prestadas iremos avaliar os 
próximos passos e quais 
providências podemos tomar 
para acabar com o proble-
ma”, afirmou o promotor.

Segundo Clementino a 
superlotação no CPP de Rio 
Preto é um problema que tem 
se arrastado há três anos. “As 
documentações indicam que 
desde 2017 tem registros de 
superlotação e não foi solu-
cionado. Antes disso, eu não 
tenho conhecimento”.

A superlotação de presí-

dios caracteriza violação dos 
Direitos Humanos. No entan-
to, por se tratar de uma unida-
de de regime semiaberto, de 
acordo com Clementino, não 
coloca em risco a segurança 
do local. “Pelo contrário, os 
relatórios que recebemos, 
tanto da Promotoria como do 
juiz corregedor dos presídios, 
mencionam só a superlota-
ção. Nos outras questões o 
presídio está em ordem. Até 
por ser semiaberto os presos 
circulam com mais facilidade, 
saem para trabalhar, retornam 
no final do dia”, explica.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

MP abriu inquérito para apura superlotação do CPP

Guilherme BATISTA

CRIME EM DOBRO

Escola tem fios de sistema 
de alarme furtados

Um homem de 40 anos foi 
preso após furtar fios do circuito 
de segurança da escola munici-
pal Ruy Nazareth, localizada no 
bairro Jaguaré, em Rio Preto. 
O flagrante aconteceu na noite 
desta quarta-feira (7).

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o vigilante da 
unidade escolar surpreendeu o 
homem com os fios furtados do 
sistema de alarme, cerca de 50 

metros, e acionou a Guarda Civil 
Municipal (GCM). Para invadir 
a escola, o suspeito escalou o 
muro lateral.

Com ele, a GCM apreendeu 
ferramentas utilizadas para a 
retirada dos fios, entre elas, um 
arco de serra metálico.

Encaminhado à Central de 
Flagrantes, o suspeito perma-
neceu preso à disposição da 
Justiça. Os fios apreendidos 
foram devolvidos à diretora da 
escola.

Tatiana PIRES

UM PRESO



A-5 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
09 de outubro de 2020 COTIDIANOCOTIDIANO

BR 153, no trecho que corta Rio Preto; rodovia deve ter tráfego de 134 mil veículos no feriado

Leandro Ferreira é pedagogo, 
especialista em mídias digitais e 

Mestre em Educação.

leandroferreiraprof@gmail.com Edição: 198 - outubro de 2020facebook.com/hrecreio

Pai da personagem Mafalda, o desenhista argentino morreu em Mendoza, sua cidade natal. 

 As histórias em quadrinhos são uma impor-
tante forma de escrita. Com o auxílio de desenhos 
são capazes de simplificar uma ideia, piada ou his-
tória. A ilustração complementa o texto e com pou-
cas palavras é capaz de dizer muito, de despertar 
alegria, tristeza e reflexão. Vários personagens de 
quadrinhos conseguem dialogar com o leitor de for-
ma tão sutil. A questionadora Mafalada é uma delas. 
Criação do argentino Quino para uma propaganda 
que não foi impressa, o autor deixou sua ideia na ga-
veta e pode publicá-la um ano depois. Mafalda, sua 
família e seus amigos refletem sobre a sociedade, o 
capitalismo e a ditadura. A primeira tirinha foi publi-
cada na revista semanal “Primera Plana” em 29 de 
Setembro de 1964. A última é de junho de 1973 Fo-
ram 1 928 tiras e diversos livros lançados em mais de 
trinta países. Interessante como um material publica-
do a décadas atrás permanece tão atual no mundo 
em que vivemos. Em uma de suas tirinhas Mafalda 
cuidava de um globo terrestre e falava que o mundo 
estava doente. Talvez ainda esteja...

Fotos: D
ivulgação

Quino, criador da Mafalda morre na Argentina

5 frases inesquecíveis 
de Mafalda

1. Afinal, que história é 
essa? A gente vai tocando 
a vida, ou é a vida que vai 
tocando a gente?

2. Deveria haver um dia na 
semana em que os telejor-
nais nos enganassem um 
pouco dando boas notícias.

3. Temos homens de princí-
pios, uma pena que nunca 
os deixem passar do princí-
pio.

4. Como sempre: o urgente 
não deixa tempo para o im-
portante.

8. Certo, mas com que ida-
de é preciso começar a ma-
quiar o espírito?

Gênero:  
Animação 
Data de lançamento:  
3 de outubro de 2019
Direção: 
Thurop Van-Orman
Produtora:
SonyPictures
 
Disponível em DVD, BluRay 
e nas plataformas digitais.

TRÂNSITO

BR deve receber 134 mil veículos 
durante o feriado prolongado

Segundo a Triunfo Trans-
brasiliana, concessionária que 
administra o trecho paulista da 
BR-153 que corta Rio Preto, 
a estimativa é que aproxima-
damente 134 mil veículos 
percorram a rodovia incluindo 
o trecho que corta Rio Preto, 
durante o feriado prolongado 
que começa nesta sexta-feira 
(9).

O Centro de Controle de 
Operações (CCO) da conces-
sionária prevê maior tráfego 
na saída para o feriado na 
sexta-feira (09) com 39.100 
mil veículos e no retorno para 
casa na segunda-feira 12, com 
34.200 mil veículos.

Segundo Bruno Siqueira 
da Comunicação, da Triunfo 
Transbrasiliana, a orientação 
para quem vai pegar a estrada 
é tomar alguns cuidados bá-
sicos. “Verificar as condições 
do veículo, não ingerir bebidas 
alcoólicas, não fazer uso de 
celular para evitar acidentes, 
verificar equipamentos de se-
gurança,” orienta.

Siqueira ainda afirma que 
em caso de necessidade de 
socorro médico ou mecânico, 
os motoristas devem acionar 

a Central de Atendimento pelo 
telefone 0800 72 30 153 que 
funcionam 24 horas por dia.

Durante o feriado prolonga-
do, todo o efetivo operacional 
da Concessionária estará de 
prontidão para oferecer ainda 
mais segurança e conforto aos 
usuários da BR-153/SP.

Também estarão disponíveis 
as sete bases de atendimento 
ao usuário localizadas em Nova 
Granada, São José do Rio Pre-
to, Ubarana, Guaiçara, Marília, 
Ocauçu e Ribeirão do Sul.

Em cada uma delas, o moto-
rista conta com espaço climati-
zado que oferece água gelada, 
café, banheiros, fraldários, wi-fi 
gratuito e atendentes treinados 
que fornecem informações em 
geral sobre a rodovia.

PRF - A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) dará início à 
Operação Nossa Senhora de 
Aparecida nesta sexta-feira (9) 
e a as ações terão duração 
de quatro dias, terminando às 
23h59 de segunda-feira 12.

Segundo a PRF os horários 
de maior movimento devem se 
concentrar no final da tarde e 
início da noite de sexta-feira 
9, na manhã de sábado 10 e 
durante a tarde e a noite de 
segunda 12.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

ALERTA

A qualidade do ar em Rio 
Preto apresentou os índices 
“ruim” e “muito ruim” nesta 
quinta-feira (8), segundo o 
índice de qualidade da Ce-
tesb (Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo). Até 
às 14h de quarta-feira (7) o 
índice era “moderado”, mas 
depois começou a piorar, 
chegando a ter o ar quase 
seis vezes mais poluído do 
que o tolerável pela Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS).

A Defesa Civil do municí-
pio emitiu um comunicado 
informando que a névoa de 
fumaça que encobriu Rio 
Preto nesta quinta-feira (8) 
é resultado, principalmente, 
das queimadas na região do 
Pantanal. Também contri-
buiu para esse cenário uma 
queimada que consome a 
vegetação há quatro dias na 
região da Grota, em Mirassol. 
O vento, que se intensificou 
durante o período da manhã 
provocou o deslocamento 
da fumaça. Essa situação 
atingiu grande parte do No-
roeste e Norte paulistas (de 
Araçatuba a Ribeirão Preto).

“As frentes frias tentam se 
aproximar do Noroeste Pau-
lista, mas não conseguem 
vencer a camada de ar quen-
te e seco estacionada sobre 
a região. Ao mesmo tempo 
os aerossóis gerados pelas 
queimadas do Pantanal ma-
to-grossense foram empurra-
dos para o Noroeste Paulista. 
Os aerossóis dificultam a 
radiação solar, impedem a 
dispersão dos poluentes at-
mosféricos ao nível do solo 
e dificultam a dissipação do 
calor aumentando a sensa-
ção de abafamento”, afirmou 
o engenheiro sanitarista e 
especialista em poluição e 
qualidade do ar, José Mário 
Ferreira de Andrade.

As recomendações da 
Defesa Civil são: manter por-
tas e janelas fechadas, tapar 
as frestas com panos úmi-
dos, utilizar umidificadores, 
utilizar soro fisiológico e não 
realizar práticas esportivas 
ao ar livre.

Rio Preto 
registra pior 
qualidade do ar 
Vinicius LIMA
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1. Como descobrir se sou infértil?
Exames de fertilidade não são parte da rotina do check-up, 

o que faz com que a infertilidade só seja diagnosticada após o 
casal passar um ano tentando engravidar, tendo relações sexuais 
sem nenhum método contraceptivo com frequência (cerca de 2 
ou mais vezes por semana), sem sucesso.

No entanto, se o indivíduo já apresenta alguma doença rela-
cionada ao sistema reprodutor (endometriose, doença inflama-
tória pélvica, passado de cirurgia pélvica, caxumba, impotência, 
varicocele) ou já fez tratamento para câncer, como radioterapia 
ou quimioterapia, é possível verificar se a produção de gametas 
está ocorrendo de forma normal ou iniciar algum tratamento 
antes das tentativas de engravidar.

2. Não estou conseguindo engravidar, o que fazer?
Como a chance de a gravidez ocorrer após um único ciclo 

menstrual em casais jovens e saudáveis é de apenas 20%, é 
comum que a gestação demore alguns meses para acontecer e 
que o casal fique ansioso com a possibilidade de infertilidade.

Nesses momentos, é importante manter a calma e lembrar 
que, ao final de um ano de tentativas, a grande maioria dos 
casais (85%) consegue engravidar.

Mas se o casal já está tentando ter um filho por um período 
maior que um ano ou se a mulher tem mais de 35 anos e já 
está tentando engravidar há seis meses, o casal deve procurar 
um médico especialista em Reprodução Humana para iniciar a 
investigação de infertilidade.

3. Só as mulheres são inférteis?
Não, a infertilidade afeta igualmente homens e mulheres. 

As estimativas científicas dizem que os fatores femininos são 
responsáveis por 35% dos casos de infertilidade; os fatores mas-
culinos por mais 35%; e os fatores de ambos por 20%. Os 10% 
restantes são provocados por fatores desconhecidos e chamados 
de infertilidade sem causa aparente (ISCA).

Apesar disso, a idade da mulher costuma ser um dos fatores 
mais limitantes à fertilidade do casal em sociedades nas quais 
o crescimento profissional e a estabilidade financeira são priori-
zados durante a juventude.

4. O diagnóstico de infertilidade significa que eu nunca 
vou engravidar?

Não. Ser infértil indica que o casal apresenta uma dificuldade 
maior em engravidar, mas não necessariamente impede que a 
concepção natural ocorra após um período maior de tentativas. 
No entanto, como a chance de isso ocorrer é pequena, a reco-
mendação é que o casal não perca tempo e procure logo um 
médico especialista em Reprodução Assistida para descobrir o 
motivo da infertilidade e realizar algum tratamento que permita 
a gravidez.

Assim, após o diagnóstico de infertilidade, a chance de o casal 
engravidar é grande se o tratamento adequado for realizado.

5. Como é feita a investigação de infertilidade?
Uma vez feito o diagnóstico de infertilidade, é necessário in-

vestigar a causa do problema tanto no homem quanto na mulher 
para que uma solução seja encontrada e o casal consiga realizar 
o sonho de ter um filho.

Para a mulher, é comum a solicitação de ultrassom endo-
vaginal para a pesquisa de alterações anatômicas e de exames 
de sangue para dosagem dos hormônios reprodutivos e tireoi-
dianos. Se necessário, podem ser feitos ainda exames mais 
específicos como a histeroscopia, a histerossalpingografia e a 
videolaparoscopia.

Para o homem, o exame básico é o espermograma, que anali-
sa a quantidade e a qualidade dos espermatozoides presentes no 
sêmen. No CEFERP, realizamos o espermograma com a Avaliação 
da Super Morfologia do Espermatozoide, com a visualização de 
estruturas em um aumento de mais de 6300 vezes, auxiliando 
em um melhor diagnóstico e indicação do melhor tratamento. 

6. Por quais razões é difícil engravidar depois dos 40?
Como a mulher já nasce com todos os óvulos e a cada ci-

clo da sua vida amadurece e libera um deles, à medida que a 
menopausa se aproxima a ovulação se torna mais incerta, e os 
óvulos liberados costumam apresentar defeitos no número de 
cromossomos — as chamadas aneuploidias.

Assim, aos 20 anos a mulher apresenta apena 45% dos óvulos 
que tinha ao nascimento, e após os 40 anos, esse número já 
caiu para menos de 1%, com os óvulos restantes sendo, muitas 
vezes, defeituosos. Isso faz com que a chance de a mulher com 
mais de 40 anos engravidar seja menor (cerca de 5% ao mês) 
e, se a gravidez ocorrer, a chance de um aborto seja maior.

Caso a gravidez chegue ao fim, também há uma maior chance 
do bebê apresentar alguma síndrome cromossômica, como a 
síndrome de Down, se comparado com mulheres mais jovens.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gineco-
logista e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana
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60 PESSOAS

Hospital fará 500 mamografias em colaboradoras

Todo ano o mês outubro 
é marcado pelas campanhas 
de conscientização sobre a 
prevenção do câncer de mama 
nas mulheres. No entanto, em 
2020, o “Outubro Rosa” ganha 
ainda mais importância, devido 

ao contexto da Covid-19. No 
Hospital de Base em Rio Pre-
to, por exemplo, a média de 
mamografias caiu de 970 para 
600 exames por mês durante o 
período da pandemia por causa 
de uma diminuição na procura.

Pensando em aumentar 
esse índice, as colaboradoras 

Vinicius LIMA

do complexo Funfarme irão 
realizar até o dia 31 de outubro 
exames de mamografia na ins-
tituição. A expectativa é de que 
até 500 mamografias sejam re-
alizadas até o fim da campanha.

A auxiliar administrativa do 
Centro de Pesquisa do HB, 
Sandra Regina Gioppo, foi uma 
das que já realizou o exame. 
“Eu faço a mamografia periodi-
camente há vários anos e reco-
mendo para todas as mulheres. 
É um exame tranquilo e bem 
rápido”, afirmou.

Quando detectado no está-
gio inicial, o câncer de mama 
tem chance de cura em até 
95% dos casos. “A detecção 
precoce é a melhor estratégia 
para vencer o câncer de mama. 
A mamografia é o exame preciso 
e o mais importante, capaz de 
diagnosticar o tumor quando ele 
ainda tem menos de um centí-
metro”, explicou a mastologista 
Silvia Perea.

Cláudio LAHOS

OUTUBRO ROSA

NOVO NORMAL

HB vai testar remédio 
contra Covid em pacientes

O Centro Integrado de 
Pesquisa (CIP) do Hospital de 
Base de Rio Preto começou a 
admitir pacientes nesta quin-
ta-feira (8) para participar de 
um estudo de um medica-
mento contra a Covid-19. A 
expectativa é que sejam se-
lecionados aproximadamente 
60 pessoas no estágio inicial 
da doença.

O medicamento em ques-
tão é o ABX464, fabricado 
pela empresa francesa de 
biotecnologia Abivax, e que 
está sendo realizado em 
quatro centros médicos no 
Estado de São Paulo, sendo 
dois no interior e dois na 
capital. A Faculdade de Me-
dicina de Botucatu é uma das 
selecionadas.

“Nós estamos procuran-
do pessoas que tiveram o 
diagnóstico de Covid-19 em 
no máximo dois dias, pois o 
objetivo desse medicamento 
é impedir que os casos leves 
acabem se tornando graves. 
Iremos observar esses pa-
cientes por até três meses 
para observar os efeitos”, 
afirmou o virologista Maurício 
Nogueira, que participa do 
estudo.

Interessados em participar 
do estudo podem entrar em 
contato com CIP pelo número 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

HB integra pesquisa para testes de remédio em
 pacientes com a Covid
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Universidades começam 
voltar às atividades

O decreto publicado pela 
Prefeitura de Rio Preto no dia 
24 de setembro autorizou as 
instituições de ensino superior 
a retomarem as atividades pre-
senciais a partir desta quarta-
-feira (7), desde que cumpram 
as diretrizes do Plano São Pau-
lo. Para alguns cursos, haverá 
volta de atividades práticas, 
enquanto outros seguirão com 
as atividades online.

A Famerp já retomou suas 
atividades ainda no inicio da 
semana. Com isso, estudantes 
dos cursos de medicina, enfer-
magem e psicologia voltaram 
com os estágios obrigatórios no 
Hospital de Base, Hospital da 
Criança e Maternidade (HCM), 
além da Rede Municipal de 
Saúde. “Entendemos que nos-
sos estágios são fundamentais 
para os serviços de saúde de 
Rio Preto e para a formação do 
alunos, por isso vamos seguir 
a decisão do Plano São Paulo 
e retomar essas atividades, 
mas seguindo à risca todos os 
protocolos de segurança reco-

mendados pelas autoridades”, 
afirmou Dulcimar Donizeti de 
Souza, diretor geral da Famerp.

Na Unorp serão retomadas 
as aulas práticas do 5° ano 
de odontologia e do 5° ano de 
engenharia para conclusão de 
TCC (Trabalho de Conclusão de 
Curso). “O resto continuará de 
forma online, até por própria es-
colha dos alunos e pela respon-
sabilidade nossa em não colocar 
nossos alunos e professores em 
contato com esse vírus”, afirmou 
a diretora da instituição, Ana 
Paula Casseb.

A Unirp informou que possui 
três planos de retomada. Por 
enquanto, o curso de Biomedi-
cina retomou as aulas práticas 
em laboratórios e os cursos de 
Nutrição, Psicologia, Fisioterapia 
e Enfermagem voltaram com os 
estágios. Para esta semana está 
prevista a volta dos cursos de 
gastronomia e podologia, além 
de outros que voltarão até o fim 
de outubro. As aulas teóricas 
de todos os cursos seguem de 
maneira online.

A Unesp, por meio de nota, 
informou que não tem data 

prevista para o próximo dia 9 
de outubro, para definir a possi-
bilidade e condições de retorno 
escolado somente das discipli-
nas práticas e experimentais que 
não puderam ser desenvolvidas 
total ou parcialmente por meio 
remoto”, diz o trecho.

Procuradas, Unip e Unilago 
não informaram ainda o calen-
dário e protocolos de retorno 
às aulas.

Vinicius LIMA

prevista para o retorno de au-
las presenciais no campus. 
“As disciplinas de graduação e 
pós-graduação estão sendo de-
senvolvidas remotamente, após 
definição das formas e critérios 
de organização das atividades 
por parte de cada um dos Con-
selhos de Curso. O Comitê Local 
Covid-19 do campus aguarda 
a nova avaliação do Plano São 
Paulo do governo estadual, 
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3201-5054. Além ter o diag-
nóstico recente da doença 
(até dois dias), o voluntário 
deverá ter menos de 50 anos 
com alguma comorbidade ou 
mais de 50 anos sem comor-
bidades.

Segundo o Abivax, o estu-
do já foi realizado com 300 
pacientes em todo o mundo 
e até o momento o medica-
mento apresentou segurança. 
O estudo foi aprovado pela 
ANVISA (agência sanitária 
brasileira), bem como pelas 
agências sanitárias da Fran-
ça, Alemanha, Reino Unido 
e Itália. A aprovação pelas 
autoridades do México, Chile 
e Peru está em andamento.

No Brasil, o estudo é coor-
denado pelo professor titular 
de imunologia clínica e alergia 
da Faculdade de Medicina da 
USP, Jorge Kalil. “O ABX464 
é um composto em fase final 
de desenvolvimento que apre-

senta um novo mecanismo de 
ação no tratamento de parti-
cipantes com doenças infla-
matórias. Os estudos de fase 
2b/3 testam o potencial de um 
novo candidato terapêutico 
na prevenção da inflamação 
grave que leva a Síndrome res-

piratória aguda grave (SRAG) 
em participantes idosos ou de 
alto risco para a COVID-19. A 
molécula já apresentou dados 
de eficácia transformacional 
em participantes com colite 
ulcerativa, doença também 
inflamatória”, afirmou.

Estima-se que de 5% a 
10% dos casos de câncer de 
mama estão relacionados ao 
fator genético. Por isso é re-
comendando que as mulheres 
realizem os exames preventivos 
antes dos 40 anos. “Mulheres 
com histórico familiar, o ideal é 
começar o rastreamento antes. 
Recomendamos a partir dos 
30 anos, mesmo se este fator 
representar uma porcentagem 
pequena”, afirmou Silvia.

A médica ainda destaca que 
as colaboradoras beneficiadas 
não devem deixar de fazer o 
exame por conta da pandemia. 
. “Estamos seguindo a risca 
todas as normas de segurança 
e higienização. O mamógrafo é 
esterilizado de forma correta a 
cada atendimento. As consultas 
serão com horários marcados 
para evitar aglomeração. A 
colaboradora estará em total 
segurança durante os exames”, 
afirmou a mastologista.

Estudantes de medicina já retornam atividades em
laboratório

  Iremos observar 
esses pacientes por 
até três meses para 
observar os efeitos

“

”
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1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

FELIPE AUGUSTO MARQUES e PATRÍCIA TOGORO FER-
REIRA DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, analista, 
solteiro, nascido em LORENA, SP, no dia 04 de abril de 
1990, fi lho de PEDRO MARQUES e de JANETE DA SIL-
VA CAMPOS MARQUES. Ela, de nacionalidade brasileira, 
publicitária, solteira, nascida em Pindamonhangaba, SP, no 
dia 13 de setembro de 1988, fi lha de REGIS FERREIRA DA 
SILVA e de ROSÂNGELA TOGORO FERREIRA DA SILVA. 

FELIPE DE ALMEIDA COSTA e ISABELA NOGUEIRA 
BARRETO. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, soltei-
ro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 09 de julho 
de 1990, fi lho de CÉSAR COSTA e de ANDREA CRISTIA-
NE DE ALMEIDA COSTA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
médica, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 08 de março de 1990, fi lha de LUÍS CARLOS BARRETO 
e de SÍLVIA CRISTINA NOGUEIRA BARRETO. 

SILVONEI MARTINS TOSTI e MARTA NOBRE. Ele, de 
nacionalidade brasileira, soldador, divorciado, nascido em 
Nova Granada, SP, no dia 17 de fevereiro de 1978, fi lho 
de CATARINO MARTINS TOSTI e de MARIA APARECIDA 
PEREIRA TOSTI. Ela, de nacionalidade brasileira, diarista, 
solteira, nascida em Nova Aliança, SP, no dia 13 de abril de 
1971, fi lha de  e de MARIA LUIZA NOBRE. 

FERNANDO DE SOUZA e FÁBIO JOSÉ BELÃO. Ele, de 
nacionalidade brasileira, enfermeiro, solteiro, nascido em 
Olímpia, SP, no dia 27 de agosto de 1985, fi lho de SEBAS-
TIÃO APARECIDO DE SOUZA e de NATALINA APARECIDA 
JORGE DE SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, técnico 
de enfermagem, solteiro, nascido em Palestina, SP, no dia 
04 de novembro de 1986, fi lho de JOSÉ CARLOS BELÃO e 
de NILSI MARLENE SIQUEIRA BELÃO. 

MARCOS ANTONIO DO ROSARIO e CLAUDIANE FER-
REIRA FARIAS. Ele, de nacionalidade brasileira, estoquis-
ta, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 16 de agosto de 1981, fi lho de IZAIAS DOS REIS DO 
ROSARIO e de FRANCISCA VICENTE DO ROSARIO. Ela, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, divorciada, 
nascida em Castanhal, PA, no dia 22 de novembro de 1987, 
fi lha de MARCELINO HONORIO FARIAS e de ANTONIA 
FERREIRA LOPES FARIAS. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei. 

São José do Rio Preto, 08 de outubro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. SERGIO FARIA e ROSANGELA GONÇALVES 
SCAPATICCI, sendo ELE fi lho de WILSON DE SOUZA 
FARIA e de ZENILDE SIMONATO FARIA e ELA fi lha de AN-
GELO GONÇALVES TEIXEIRA e de NATALINA DE JESUS 
TEIXEITA;

2. FELIPE CESAR ALENCAR ALVES e GABRIELI 
PAGNONCELLI GASPARINI, sendo ELE fi lho de CLAUDIR 
DE ALENCAR ALVES e de DULCE MARIA DE ALENCAR 
ALVES e ELA fi lha de CLAUDIMIR EDUARDO GASPARINI 
e de LENI MARIA PAGNONCELLI;

3. MARCOS HENRIQUE ELIAS e JULIA CRISLEY 
DE ALCANTARA DA SILVA, sendo ELE fi lho de CLAUDIO 
MARQUES ELIAS e de ANA MARIA AVELINO ELIAS e ELA 
fi lha de GILENO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR e de MICHE-
LE FABIANA DE ALCANTARA;

4. RENAN DO NASCIMENTO e CRISTIANE DE 
NAZARÉ SANTOS, sendo ELE fi lho de ORANI DONIZETI 
DO NASCIMENTO e de ROSILENE CAETANO CATOSI 
e ELA fi lha de ELIAS SALÚ DOS SANTOS e de SÔNIA 
MARIA SILVA DE NAZARÉ; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
08/10/2020.
 

Receba no seu

as principais notícias do dia
de São José do Rio Preto e Região.

W
hatsApp

nos contatos do seu celular;

Salve o núm
ero

17 99168-2346
•

Envie no W
hatsApp a m

ensagem

"Notícias".
•



SOCIAL Jornal

ANIVERSÁRIOS 

ESSES, OS ANIVERSARIANTES: 9, sexta-feira: 1893 - nasceu 
EM São Paulo, o escritor Mário de Andrade, que morreu em São 
Paulo em 1945 aos 52 anos. Em 1940-nasceu em Liverpool, 
na Inglaterra, o beatle John Lennon, que morreu  em 1980 
em New York. Em 1547 – nasceu em Alcalá de Henares, na 
Espanha, o escritor Miguel Cervantes de Saavedra, autor de 
Don Quixote, que morreu em Mardi em 1616, aos 69 anos. 
Lúcio Flávio Munia Benfatti, Manoel Procópio Ribeiro Dias, Maria 
Cecília Ferreira Porto, Lola Nunes Ferreira Salton. 10, sábado: 
Em 1813 - nasceu em Roncole Verdi, na Itália, o compositor 
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, que morreu em Milão 
em 1901aos 88 anos. Semana da Ciência e Tecnologia, José 
Eduardo Roma, Sérgio Fleury Filho, Delvia Poli Sisti, Miguel 
Falabella, Selma Machado Jacob. 11, domingo: Francisco de 
Assis Cury, Silvinha Cury, Valéria Bassitt, Telma do Amaral Maia 
Pólo, Lélia Marisi  Mansor Rocha, Elymar Santos,Tom Zé, Lobão. 
12, segunda-feira: 1492-Descobrimento da América, Dia de 
Nossa Senhora Aparecida, Dia da Criança, Data Nacional da 
Espanha, Dia do Engenheiro Agrônomo, Dia do Atletismo, 931 - 
inauguração do Cristo Redentor no Corcovado. Em 1923, nasceu 
em Belo Horizonte, o escritor Fernando Sabino,que morreu no 
Rio em 2004 aos 81 anos. Em 1935, nasceu em Módena, na 
Itália, o tenor Luciano Pavarotti, que morreu em Módena em 
2007, aos 72 anos. Walter Farath Júnior, Andréa Cherubini, 
Donizete Dela Morena, Ivan Camargo Lopes, Luciano Monteleone 
Frigério, Oscar Arantes Pires Neto, Shirley Célico Crenith, 
Fúlvio Stefanini, Cláudia Abreu, Hermano Henning, Edilberto 
de Araujo Filho, Fábio de Almeida Lira. 13, terça-feira: Dia do 
Fisioterapeuta, Aloysio Fiorotto, Waldir Cristovam, Faiçal Cais, 
Fagner, José Carlos Cocenza, Juca Chaves, Eduardo Santinelli, 
Vera Lúcia Carrazone Bonfá, Em 1968-morreu no Rio,aos 82 
anos, o poeta pernambucano, crítico literário e de arte,Manuel 
Bandeira(Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho) considerado 
como parte da geração de 1922 do modernismo no Brasil. 14, 
quarta-feira: Dia Nacional da Pecuária, Raquel Beolchi Nunes 
Ferreira, Maria Inês Mazucatto, Ralph Lauren, Roger Moore, 
Marcelo Gomes. 15, quinta-feira: Dia do Professor. Em 1854, 
nasceu em Westland Row, Dublin, Irlanda, o escritor, poeta e 
dramaturgo  Oscar Wilde, que morreu em Paris em 1900, aos 
46 anos, Sérgio Parada, Luiz Gonzaga Bauab, D. João de Orleans 
e Bragança, Maria Aurea Lourenço Luz.

PESQUISA PARA PREFEITO

O diretor-presidente do Jornal DHoje, Edson Paz, fechou um 
pacote de três pesquisas com a empresa FLS Pesquisas para 
avaliar a intenção de votos do eleitor com  os candidatos a 
prefeito de Rio Preto. As datas ainda não foram definidas.

Depois de sua maravilhosa 
festa de 80 anos, realizada 
em 2018 na Riviera de São 

Lourenço, Beny Verdi Haddad, 
aniversariante do dia 19, pre-
tende comemorar este ano 

no estilo low profile, cercada 
pelos filhos, nora, netos e

 bisnetos lá mesmo na Riviera 
para onde está seguindo nes-
te fim de semana prolongado. 

DIA DA CRIANÇA II

Com 1,2 mil metros quadrados 
de pura diversão e mais de 
60 br inquedos, o espaço 
reabre seguindo o horário de 
funcionamento do Riopreto 
Shopping, que após a nova 
de l ibe ração func iona de 
segunda a domingo e feriados, 
das 12 às 20 horas. Numa 
época sem aulas com as 
crianças despejando adrenalina 
pela casa, é uma opção de 
lazer que traz tranquilidade 
aos pais.

DIA DA CRIANÇA I

A criançada vai se esbaldar! 
O Riopreto Shopping inicia a 
Campanha do mês das crianças 
com duas novidades. A primeira 
delas é que a World Games, 
uma das principais empresas 
do ramo de entretenimento do 
país retorna as atividades nesta 
semana.

CANDIDATO 

Prestem bem a atenção. Sem querer ser a Mãe Dinah, se o 
vice-governador Rodrigo Garcia se candidatar ao Governo do 
Estado em 2022, não vai ter para ninguém. A não ser que haja 
um acidente de percurso. Ele é preparadíssimo para comandar 
o timão do Estado com enorme competência. 

DIA DA CRIANÇA IV

A outra novidade é o Festival 
Gourmet Kids, que faz parte da 
Campanha do Dia das Crianças 
e acontece anualmente nos 
corredores do Riopreto Shopping 
com objetivo de instigar nas 
crianças o gosto pela culinária, 
proporcionando através de 
oficinas, diversas experiências 
gastronômicas.  O Fest iva l 
acontece 100% online e as 
aulas serão lançadas no site e 
instagram do Riopreto Shopping 
(@riopretoshoppingcenter) na 
primeira quinzena de outubro. 
Neste ano o evento fechou 
uma parceria com o Núcleo de 
Escolas Particulares da Acirp, 
que disponibilizará os vídeos 
das oficinas.

São José do Rio Preto, sexta-feira
09 de outubro de 2020

PEDE DOIS, PAGA UM

O Duo Gourmet,aplicativo que oferece aos seus assinantes o 
benefício de pedir dois pratos e pagar apenas um,está retomando 
as atividades este mês,em Rio Preto.Para este novo momento,eles 
já iniciaram a prospecção de restaurantes parceiros.Atualmente 
a executiva Katia Brito é a responsável pela operação do Duo 
Gourmet na cidade. Em breve mais informações.Informe-se 
@duogourmet.

A-8
MUDANÇA 

O chef de cuisine ital iano 
Massimo Barletti que está 
transferindo residência com a 
família para a Itália, embarca 
neste domingo, dia 10, para 
Lisboa, onde permanece em 
quarentena até que as fronteiras 
de seu país, sejam abertas. 
Massimo vai morar em Borgo San 
Lorenzo, no entorno de Firenze 
e com ele vai a mulher, Maria 
Cláudia e os filhos Bernardo e 
Rafaella. Lorenzo já se encontra 
por lá, estudando há mais de 
dois anos. Vai comandar por 
lá, o restaurante da família. A 
gastronomia brasileira perde, 
pelo menos por enquanto, uma 
grande estrela. Mas torce pela 
sua volta.

DIA DA CRIANÇA III

A empresa faz parte do mix de 
lojas do Riopreto Shopping há 
mais de quinze anos e conta 
com brinquedos para as crianças 
de todas as idades. Os clientes 
ainda podem reservar o salão 
de festas para aniversários 
e comemorações. Para mais 
informações o contato da World 
Games é (17) 98115-8481.

NOVO ENDEREÇO 

O Bocacci, restaurante de 
cozinha italiana, poderá deixar 
o Duo JK, na Avenida Juscelino 
Kubitschek, onde nasceu. 
Os proprietários, Kuky e Lu 
Bonadio, pretendem instalá-
lo na Redentora, onde aliás, 
apareceram-lhes várias ofertas 
de espaço. Assim que for batido 
o martelo do novo endereço, eu 
informo meus leitores.

ALTAR

De casamento marcado, o 
jovem médico Matheus Longo 
Baraldo Gomes, filho do médico 
Marco Baraldo Gomes e de 
Mara Márcia Longo Baraldo 
Gomes e a médica Fernanda 
Tolêdo Alves Pereira, natural de 
Cuiabá, filha de Alonso Alves 
Filho e de Magda Lúcia Tolêdo. 
A cerimônia com recepção 
após apenas para os íntimos 
de oliveira, será dia 6 de 
novembro, uma sexta-feira, às 
17 horas, na casa dos pais do 
noivo, no Condomínio Quinta 
do Golfe. CONDOLÊNCIAS

Desta coluna, as condolências 
à família da sra. Rachel Pouza 
Topdjian, viúva de Ohannes 
Topdjian, que faleceu terça-
feira. Ela era um dos três filhos- 
os outros eram Ruth e Roberto 
- do saudoso jornalista Antenor 
Pousa Godinho, fundador 
do extinto jornal Correio da 
Araraquarense, onde comecei 
a pincelar as primeiras notas 
como colunista social. 

José Eduardo Roma, um 
dos diretores da Prever – 
na foto com a mulher, Guta 
nos jardins do Harmonia 
durante minha festa Feijão 
Chic–ganha idade nova 
neste sábado, dia 10 de 
outubro e com certeza, 
deverá ser muito festejado 
pelos familiares e amigos.

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

NOVO HORÁRIO 

De acordo com as novas 
del iberações do plano de 
flexibilização de Rio Preto, 
o Riopreto Shopping amplia 
o horário de funcionamento 
do shopping. As lojas estão 
func ionando de segunda 
a sábado, de meio-dia às 
20 horas e aos domingos e 
feriados, das 14 às 20 horas. 
As praças de alimentação 
estão funcionando de segunda 
a domingo e aos feriados, de 
meio-dia às 20 horas.

BABY 

Nasceu ontem a Catarina, 
primogênita do casal Edmarzinho 
Rocha e Nayara Faitarone. São 
avós paternos o saudoso Edmar 
Rocha e Neide Gubolin Rocha. 
E avós maternos, o também 
saudoso Ale Faitarone e Edna 
Faitarone. 



Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira

09 de outubro de 2020

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

Interessada: MARCO ANTONIO SILVA NETO 49710029878  
–  CNPJ: 34.850.802/0001-02
Assunto: pedido de reequilíbrio econômico fi nanceiro-Pregão 
Eletr.Nº550/2019–PROC.14764/2019– ATA/0952/19.  Após 
análise, decido pelo indeferimento do pedido de reequilíbrio 
econômico fi nanceiro, dos itens pertencentes a ata citada, 
pleiteado pela referida empresa – SMEL - Clea M.M. Bernar-
delli
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: EUROMEDICA COM. E MANUT. EM EQUI-
PAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
CONTRATO PRE 0137/17 
Considerando o chamado Nº 30092, em aberto e que não foi 
atendido. Considerando que houve uma reforma na unidade 
UPA JAGUARÉ, contudo, não houve instalação de réguas 
novas, apenas a transferência das mesmas de uma sala 
para outra. Considerando que a manutenção da rede de 
oxigênio e ar comprimido é prioridade na UPA JAGUARÉ, 
pois a unidade está atendendo exclusivamente aos casos 
da síndrome respiratória COVID-19, onde fi cam internados 
pacientes em leitos de enfermaria e UTI. Considerando 
o previsto no Anexo I, Termo de Referência, do edital do 
processo licitatório, itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. Considerando o 
previsto no contrato, na cláusula 2.1.3 e 2.1.4. Considerando 
os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da 
legalidade e da moralidade administrativa, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a 
cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar 
defesa. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão 
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO 12439/20
CONTRATADA: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA EPP
EMPENHO 12435/20
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
EMPENHO 12844/20
CONTRATADA: VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS EIRELI
EMPENHO 13936/20
CONTRATADA: ALFALAGOS LTDA
EMPENHOS 10358/20 E 14910/20
CONTRATADA: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRI-
BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHOS 10621/20 E 8156/20
CONTRATADA: CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA 
LTDA ME
EMPENHOS 17082/20, 17084/20, 17251/20 E 17256/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS EPP
EMPENHO 16821/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: EVOLUCAO PET COMERCIO DE PRODU-
TOS PARA BANHO TOSA E VETERINARIA LTDA ME
EMPENHO 15018/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-

te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: AO LICITACOES LTDA
EMPENHO 17204/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 30/18- Contrato: DIL/0018/18
Contratada: Massi & Vilela Participações Ltda
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 24 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado e fi ca reti-ratifi cada o item 1.1 da cláusula 
1° do 2° termo aditivo de reajuste. SMDPMPDRE. Maureen 
A. L. Cury.
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 29/18- Contrato: DIL/0017/18
Contratada: Laris Administração de Imóveis LTDA
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMH. Fabiana Z. Azevedo.
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 31/18- Contrato: DIL/0019/18
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de São José 
do Rio Preto - EMURB
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMDENT. Jorge Luis Souza
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 259/17- Contrato: PRE/0137/17
Contratada: Euromedica Comercio e Manutenção em Equi-
pamentos Médicos Hospitalares Eireli
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 06 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Concorrência nº 19/18- Contrato: COC/0005/19
Contratada: Noromix Concreto S/A
Nos termos do art. 57, § 1° da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMO – Sergio A. Issas
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 428/18- Contrato: PRE/0171/18
Contratada: Gaps Segurança e Vigilancia Eireli
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SME. Sueli P. A. Costa
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 310/2020
ATA Nº 0768/20
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MOVEIS VV LTDA - ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de construção - Valores 
Unitários – Item 03 – R$25,80; Item 06 – R$4,85 - SMAURB 
– Kátia Regina P. Casemiro - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 337/2020
ATA Nº 0769/20
CONTRATADA: HOT BALL SPORT LTDA ME
OBJETO: Prestação de serviços de arbitragem apara campe-
onatos e torneios - Valores Unitários – Item 01 – R$227,40; 
Item 02 – R$327,40; Item 03 – R$149,00 - SMEL – Cléa 
Márcia M. Bernardelli - Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 345/2020 – Processo n.º 

12.922/2020
Objeto  - Registro de Preços para aquisição de cartuchos 
e toners para as impressoras da Secretaria Municipal da 
Fazenda.. Sessão pública realizada on-line com inicio dia 
29/09/2020, sendo adjudicado o item às empresas declara-
das vencedoras::  A H DAS S MORAES ME (itens 1, 4, 12, 
14, 15), BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR-
MÁTICA LTDA. - ME (itens 2, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25), 
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI – EPP (itens 11, 30), LSF 
COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI EPP 
(itens 3, 5, 6, 7, 8, 10), LUANDA COMÉRCIO DE SUPRI-
MENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA (itens 9, 26, 27, 28, 
29) e RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & SERVIÇOS EIRELI 
(itens 21, 23, 24). O item 31 foi FRACASSADO. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Lucia Helena Anto-
nio -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Angelo Bevilacqua Neto -  Se-
cretário Municipal da Fazenda.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 309/2020 – Processo n.º 
11.332/2020
Objeto: Registro de preços para a aquisição de medicamen-
tos/insumos padronizados pela REMUME. Secretaria Muni-
cipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início 
dia 08/09/2020, sendo adjudicado os itens às empresas 
declaradas vencedoras: CM HOSPITALAR S A itens 2 e 3; 
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A item 1. O item 4 foi deserto. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Mariana 
Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. – Aldenis Albaneze Borim - 
Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 308/2020 – Processo n.º 
12.731/2020
Objeto: Registro de preços para a aquisição de equipamen-
tos médico hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 02/09/2020, 
sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: 
K.C.R.S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP 
item 1. Os itens 2, 3 e 4 foram fracassados. Não houve ma-
nifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Mariana Correa Pedroso 
Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. – Aldenis Albaneze Borim - 
Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 305/2020 – Processo 
12691/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de marmitex para 
distribuição nas unidades de Pronto Atendimento UPAS - 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on 
line com início dia 01/09/2020, sendo declarada vencedora a 
empresa BOTICA VERDE PRODUTOS NATURAIS EIRELI 
ME  (LOTE 1). Houve manifestação de intenção de recurso 
pela empresa EXTREMA MERCANTIL DE ALIMENTOS 
EIRELI ME. Foram apresentadas as razões recursais. A pre-
goeira manteve a decisão prolatada na sessão do Pregão. 
O processo foi encaminhado ao Sr. Secretário Municipal 
de Saúde que ratifi cou a decisão da pregoeira, negando 
provimento ao recurso. Mariana Correa Pedroso Fernandes 
- Pregoeira.
ADJUDICO o lote 1  à empresa BOTICA VERDE PRODU-
TOS NATURAIS EIRELI ME  conforme proposta declara-
da vencedora e  homologo o certame por não vislumbrar 
qualquer ilegalidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.  O inteiro teor encontra-se a disposi-
ção dos interessados no Portal de Compras e nos autos do 
processo.
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 206/2020 – PROCESSO Nº 11.893/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de materiais hos-
pitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 13/10/2020 às 08:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes  – Pregoeira.
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LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO DE ABERTURA 
CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2020  - Proc. 13422/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE GRUPOS FORMAIS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR DETENTORES DE DAP JURI-
DICA PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 
PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, 
COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE ACORDO COM O 
DISPOSTO NO ARTIGO 14, A LEI 11.947 DE 16/07/2009; 
RESOLUÇÃO N. 26, DO FNDE, DE 17/06/2013 E RESO-
LUÇÃO N. 04 DO FNDE, DE 02/04/2015. SEC. MUN. DE 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. Valor Estimado R$ 
103.230,00 - Os Grupos Formais deverão apresentar a 
documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 
04/novembro/2020, às 14:30 horas, na Diretoria de Compras 
e Contratos, no 2° andar do Paço Municipal, na Av. Alberto 
Andaló, 3030, Centro, São José do Rio Preto/SP. Maiores 
informações no endereço eletrônico: https://www.riopreto.
sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action 

DECRETO Nº 18.707
DE 08 DE OUTUBRO DE 2020.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.369, de 29 de 
novembro de 2019;

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.779.003,00 
(dois milhões, setecentos e setenta e nove mil, três reais), 
para reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 493 R$ 97.003,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.543.0005.2061.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 465 R$ 90.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.608.0005.2058.3390.39.03 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 281 R$ 2.000.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
09.001.12.122.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 606 R$ 250.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.4450.42.05 – Auxílios
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 559 R$ 100.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
19.001.15.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 561 R$ 100.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
19.001.15.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 631 R$ 142.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.93.05 – Indenizações e 
restituições
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º 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 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 215 R$ 17,79
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.122.0005.2057.3390.30.01 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 216 R$ 20.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.122.0005.2057.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 262 R$ 151,19
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.122.0022.2057.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 247 R$ 73.153,56
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.122.0005.2060.4490.51.01 – Obras e instalações
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 498 R$ 2.264,02
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.543.0005.2061.4490.51.01 – Obras e instalações
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 505 R$ 265,25
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.543.0005.2061.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
Ficha 569 R$ 1.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.608.0005.2061.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
Ficha 262 R$ 151,19
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.122.0022.2057.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 566 R$ 90.000,00

Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.608.0005.2058.4490.52.03 – Equipamentos e 
material permanente
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 339 R$ 2.000.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.004.12.365.0013.2002.3350.43.01 – Subvenções Sociais
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 309 R$ 250.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.2001.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 572 R$ 200.000,00
Programa 10 – Serviços Municipais
19.001.15.452.0010.2011.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 503 R$ 142.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2043.4490.52.05 – Equipamentos e 
material permanente
Art. 3º 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. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 08 de outubro de 
2020, 168º Ano de Fundação e 126º ano de Emancipação 
Política de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
MARIA INÊS TELLES NOGUEIRA DOBBERT
RESPONDENDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA-
NEJAMENTO 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 afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
31/2020 – PROCESSO SICOM 3156/2020
Objeto: Contratação de serviços especializados de instala-
ção e manutenção de sistema de dosagem, com locação de 
tanques de armazenamento e fornecimento de dióxido de 
carbono para tratamento de água.
Sessão pública realizada on line no dia 20.07.2020, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora WHITE MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS LTDA para o item. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
31/2020 – PROCESSO SICOM 3156/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 28.09.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 41/2020 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 31/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 47/2020 – 
Contratada: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Objeto: Contratação de serviços especializados de instala-
ção e manutenção de sistema de dosagem, com locação de 
tanques de armazenamento e fornecimento de dióxido de 
carbono para tratamento de água.
Valor total: R$ 584.999,76 Prazo: 12 meses 
Data da assinatura: 08.10.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público. # CREDOR Nº 0369611 – Construtora 
Elevação Ltda. Valor: R$ 1.122.179,77. Motivo: Tendo em 
vista a liberação do recurso federal.   Publicada por afi xa-
ção no local de costume, e pela imprensa local. S. J. R. P., 
08.10.2020. João Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financei-
ro – Nicanor Batista Junior – Superintendente
S. J. Rio Preto 08.10.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

EDITAL Nº 007/2020
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 05.06.2020

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (CMH) - SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO – SP

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, 
ás 09h, realizou-se de forma virtual 3ª. Reunião Ordinária do 
Conselho Municipal de Habitação do biênio 2019 – 2021. 1. 
ABERTURA: A Presidente, Fabiana Zanquetta de Azevedo 
iniciou agradecendo a presença de todos e declarou aberta 
a Terceira Reunião Ordinária com a confi rmação de partici-
pação on line  de quatorze (14) membros entre titulares e 
suplentes, quais sejam: Representantes do Poder Público 
– Fabiana Zanquetta de Azevedo (Presidente, Titular – Se-
cretaria de Habitação); Paulo Henrique de Lima Balduíno 
(Titular – Secretaria de Habitação); Amanda Vigna (Suplente 
– Secretaria de Habitação); Adão da Costa Morais (Titular 
– EMCOP); Sandra El Hassan (Suplente – EMCOP); Carla 
Cristina Bernardo (Suplente – SeMAE); Wanessa Sardinha 
(Suplente – Secretaria de Planejamento); Maria Sônia dos 
Santos Miele (Titular – Secretaria da Assistência); Luís 
Carlos Basso (Titular – Secretaria da Fazenda) e Represen-
tantes da Sociedade Civil – Valdemir Jairo Lisos (Titular – 
Sociedade Organizadora e Administradora Condomínio de 
Chácaras Estância São Miguel Arcanjo); Fábio Fernandes 
Vilela (Titular – Instituição de Ensino Superior – IBILCE / 
UNESP); Sueli Aparecida Levorato Peixoto da Silva (Titular 
– OAB); João Paulo Penteado (Titular – SINDUSCON) e 
Jamil Nassif (Suplente – SINDUSCON). 2. EXPEDIENTE:  
2.1 - Novo Coronavirus – Covid 19: A Presidente propõe que, 

como medida para o enfrentamento da emergência em 
saúde pública, de importância internacional, que as reuniões 
do Conselho Municipal de Habitação sejam realizadas de 
forma virtual com o objetivo de manter as atividades, permitir 
que o Grupo troque informações e deliberar sobre encami-
nhamentos. Para tanto, os materiais para discussão e 
considerações serão encaminhados dentro do prazo de 
convocação para a reunião.  Será considerada como lista de 
presença a confi rmação de leitura do e-mail. Feitos os 
esclarecimentos, foi aberta a palavra para considerações e 
aprovação do procedimento pelos membros o qual foi 
aprovado por unanimidade. 2.2 – Apreciação e Aprovação 
da Ata da 2ª Reunião Ordinária realizada em 24 de janeiro 
de 2020: Passou-se para a aprovação da Ata da 2ª (Segun-
da) Reunião Ordinária, cuja Minuta foi encaminhada anexa, 
no ato da convocação. Foi dispensada a leitura, abriu-se 
oportunidade para manifestações, não havendo, foi colocada 
em votação e, por unanimidade foi aprovada. 2.3 Resposta 
ao Covid-19, Mensagens Chave Onu-Habitat – A Presidente 
relata que a Secretaria Municipal de Habitação e a Emcop 
estão desenvolvendo ações em resposta ao Covid-19 e 
elaborando encaminhamentos pós-pandemia. Fica delibera-
do que na próxima reunião será apresentada as ações para 
conhecimento dos membros. Neste momento, o represen-
tante do IBILCE sugere a apresentação também das ações 
desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social. A 
representante da SEMAS se manifesta informando que 
encaminhará por email o registro das ações para a Secreta-
ria de Habitação que disponibilizará para os membros deste 
Conselho. A Presidente relembra sobre o encaminhamento 
dos links para acesso as informações e orientações sobre a 
pandemia os quais estão sendo usados como referência 
para estes órgãos municipais. 3. TRIBUNA LIVRE – 3.1 
Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Habitação - Ano 
2019: análise e sugestões: A Presidente expõe que o 
relatório, encaminhado em anexo a convocação, tem por 
escopo a apresentação pelo órgão gestor – Secretaria 
Municipal de Habitação - da concentração das ações da polí-
tica municipal de habitação realizadas no ano de 2019 em 
cumprimento as exigências defi nidas quando da adesão pelo 
Município ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social - SNHIS. Foi solicitado aos membros o encaminha-
mento de sugestões para que possamos colocar em aprecia-
ção e aprovação na próxima reunião do Conselho.  A Secre-
taria Executiva confi rmou o recebimento por todos os 
membros e aguarda as sugestões. 3.2 Encaminhamentos da 
2ª Reunião Ordinária do CMHab. 2.2.1 Envio do mapa AEIS 
(Área de Especial de Interesse Social) e da minuta do Plano 
Diretor para conhecimento dos membros deste Conselho: A 
Presidente informa que encaminhou junto com a convocação 
os links para acesso as informações contendo a Minuta da 
Legislação do Plano Diretor (ainda não aprovado) e sugere 
especial leitura em seu artigo 63 – onde consta as áreas 
classifi cadas como Zona de Expansão Urbana, conforme os 
perímetros delimitados no Mapa PD03 (também com link dis-
ponibilizado). Orienta também a leitura do Artigo 76 - inciso 
V – onde estão defi nidas as características das Áreas de 
Especial Interesse Social - AEIS. Não houve questionamen-
tos ou apontamentos quanto ao assunto, seguindo a reunião 
para o próximo ponto de pauta. 2.2.1 Assistência Técnica – 
Legislação para análise e sugestões – Lei Federal 
11.88/2008: A Presidente relembra que na 2ª Reunião foi 
deliberado como pauta exclusiva para próximo encontro, 
tratar sobre o assunto (assistência técnica). Deverão ser 
apresentados os estudos e sugestões pelos representantes 
da Associação dos Engenheiros, Sinduscon e OAB bem 
como sobre a possibilidade de realização de seminário espe-
cífi co com o objetivo de disseminar informações e buscar 
alternativas para implantação da infraestrutura nos núcleos 
urbanos informais. A legislação assegura, às famílias de 
baixa renda, assistência técnica pública e gratuita para o 
projeto e a construção de habitação de interesse socia, 
destacamos o Art 7º que altera a Lei 11.124 que indica Na 
forma defi nida pelo Conselho Gestor, será assegurado que 
os programas de habitação de interesse social benefi ciados 
com recursos do FNHIS envolvam a assistência técnica 
gratuita nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia, 
respeitadas as disponibilidades orçamentárias e fi nanceiras 
do FNHIS fi xadas em cada exercício fi nanceiro para a 
fi nalidade a que se refere este parágrafo. Entretanto, em 
razão da pandemia e consequente isolamento social, a 
proposta se apresenta prejudicada. Neste contexto, foi em 
anexo a convocação, o link de acesso a legislação da 
Assistência Técnica em habitação de Interesse Social – 
ATHIS. Na reunião, a presidente sugere aos membros a 
leitura e apropriação do conteúdo para que, assim que 
possível, possamos retornar ao tema. Seguindo, a Presiden-
te abre para manifestações e, a senhora Sandra Hassan 
(representante EMCOP) informa que a EMCOP estará 
elaborando um Plano de Ação que aborda a realização de 
plantões sociais, via atendimento remoto, para orientação 
dos benefi ciários dos empreendimentos do PMCMV, quanto 
aos programas sociais vinculados ao governo federal. Será 
uma parceria com a CAIXA. A Presidente sugere que as 
informações sejam repassadas aos membros do conselho 
para que possam contribuir com a construção do referido 
Plano de Ação, que seria para os próximos 04 (quatro) 
meses. A sugestão foi aceita pelos representantes da 
EMCOP os quais irão disponibilizar o material para os 
conselheiros. A representante da EMCOP informa ainda 
sobre um uma parceria que está sendo realizada com a 
UNIFESP  - projeto de pesquisa que está na fase inicial e 
partiu da motivação da Poliana Risso Silva Ueda - Doutoran-
da e Mestre pela UFSCar que já realizou uma pesquisa pela 
UNESP e UFSCar entre os anos de 2014 e 2016, sobre a 
inserção urbana e adequação socioeconômica, urbana e 
ambiental de empreendimentos habitacionais do Programa 
Minha Casa Minha Vida em São José do Rio Preto e, 
atualmente defende a tese de doutorado, também no contex-
to da Habitação de Interesse Social. Outro fator motivacional 
foi a identifi cação da EMCOP para a necessidade de pesqui-
sas que viabilizem a criação de projetos, programas e 
serviços, considerando-se o estudo e a análise social, 
instrumento crucial para embasar e nortear o estabelecimen-
to de políticas públicas que atendam as reais necessidades 
da população. O objetivo da pesquisa é realizar uma avalia-
ção da produção habitacional de interesse social em São 
José do Rio Preto considerando a caracterização da deman-
da e do défi cit habitacional, a condição de vulnerabilidade da 
população e a diversidade de soluções adotadas para os 
empreendimentos HIS já implantados. Seguindo as manifes-
tações, a conselheira da SEMAS, atendendo a solicitação 
dos membros, informa que durante o período de pandemia, 
a SEMAS através dos 13 CRAS está realizando prioritaria-
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mente o atendimento das famílias de forma remota e, 
excepcionalmente o presencial, mediante agendamento nos 
Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e que, 
além dos serviços já ofertados, houve ampliação das ações 
de distribuição de cestas básicas em parceria com a Secre-
taria Municipal de Agricultura (ação “Rio Preto Sem Fome”). 
Todavia, a conselheira irá enviar email com maiores informa-
ções. Não havendo outras manifestações, defi niu-se como 
pauta para a próxima reunião a aprovação do Relatório de 
Gestão do Fundo Municipal de Habitação – 2019 e a apre-
sentação das ações da Secretaria de Habitação e EMCOP 
na pandemia. A Presidente, pergunta se há outras conside-
rações a serem feitas, em não havendo, encerra a reunião, 
ás 10h15, agradecendo a presença de todos. Nada mais. 
Eu,______________, Selma Cristina Ketelut Carneiro, 
Secretária Executiva do Conselho Municipal de Habitação-
-CMH, lavrei e assino a presente Ata da 3ª Reunião ordinária 
que vai devidamente fi rmada pela Presidente. São José do 
Rio Preto, aos  05 de junho de 2020. 
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
Presidente do Conselho Municipal de Habitação
Secretária Municipal de Habitação

EDITAL Nº 015/2020
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 31.07.2020

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (CMH) - SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO – SP

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e 
vinte, ás 08h35, realizou-se de forma virtual 4ª. Reunião Or-
dinária do Conselho Municipal de Habitação do biênio 2019 
– 2021. 1. ABERTURA: A Presidente, Fabiana Zanquetta de 
Azevedo iniciou agradecendo a confi rmação de recebimento 
das convocações enviadas, a presença de todos e declarou 
aberta a Quarta Reunião Ordinária com a confi rmação de 
participação online  de onze (11) membros entre titulares e 
suplentes, quais sejam: Representantes do Poder Público 
– Fabiana Zanquetta de Azevedo (Presidente, Titular – Se-
cretaria de Habitação); Paulo Henrique de Lima Balduíno 
(Titular – Secretaria de Habitação); Amanda Vigna (Suplente 
– Secretaria de Habitação); Elton Braga do Carmo (Suplen-
te – Secretaria de Obras); Adão da Costa Morais (Titular – 
EMCOP); Giovanni Rocha Martins (Titular – SeMAE); Maria 
Sônia dos Santos Miele (Titular – Secretaria da Assistência) 
e Representantes da Sociedade Civil – Valdemir Jairo Lisos 
(Titular – Sociedade Organizadora e Administradora Con-
domínio de Chácaras Estância São Miguel Arcanjo); Fábio 
Fernandes Vilela (Titular – Instituição de Ensino Superior – 
IBILCE / UNESP); João Paulo Penteado (Titular – SINDUS-
CON) e Jamil Nassif (Suplente – SINDUSCON), Justifi caram 
ausência os membros titulares da Associação de Amigos e 
Moradores da Estância Santa Clara (Wanderlídia da Silva 
Araújo) e da Associação de Moradores do Residencial Nova 
Esperança (Sérgio de Castro Pereira).2. EXPEDIENTE:  
2.1 - Novo Coronavirus – Covid 19: Conforme deliberado na 
3ª Reunião Ordinária, a Presidente informa que, ainda em 
razão do período de pandemia está mantida como medida 
para o enfrentamento da emergência em saúde pública, 
de importância internacional, a realização das reuniões do 
Conselho Municipal de Habitação, de forma virtual com o 
objetivo de manter as atividades e o cronograma anual, 
permitir que o Grupo troque informações e deliberar sobre 
encaminhamentos. Para tanto, os materiais para discussão e 
considerações permanecem encaminhados dentro do prazo 
de convocação para a reunião.  Será considerada como 
lista de presença a confi rmação de leitura dos e-mails. 2.2 
– Apreciação e Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária 
realizada em 05 de junho de 2020: Passou-se para a aprova-
ção da Ata da 3ª (Terceira) Reunião Ordinária, cuja Minuta foi 
encaminhada anexa, no ato da convocação. Foi dispensada 
a leitura, abriu-se oportunidade para manifestações. A secre-
tária executiva informa sobre e-mail recebido no dia 25 de 
julho p.p., da representante titular da SEMAS, a qual sugere 
alteração na ata, das linhas 109 a 114 as quais tratam de 
informações prestadas especifi camente sobre as ações da 
Secretaria de Assistência. Foi realizada a leitura da alteração 
do texto proposto e não havendo nenhuma consideração 
foi aprovada. Após, foi colocada em votação e, por unani-
midade foi aprovada. 3. TRIBUNA LIVRE – 3.1 Discussão e 
aprovação do Relatório de Gestão do Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social - 2019: A Presidente relembra 
que o relatório foi encaminhado aos membros em reunião 
ordinária anterior e que, não foi recebido nenhuma suges-
tão. A Presidente fez a apresentação integral do Relatório, a 
discussão dos itens os quais seguem as exigências e forma-
tação da CAIXA Econômica Federal, sendo acompanhada 
por todos. Seguindo, abriu para manifestações, sugestões e 
esclarecimentos. Não havendo manifestações, o documento 
foi colocado em votação. O RELATÓRIO DE GESTÃO DO 
FMHIS – 2019 FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. A Pre-
sidente pergunta se há outras considerações a serem feitas, 
em não havendo, encerra a reunião, às 8h50, agradecendo a 
presença de todos. Nada mais havendo. Eu,_____________
_____________________, Selma Cristina Ketelut Carneiro, 
Secretária Executiva do Conselho Municipal de Habitação-
-CMH, lavrei e assino a presente Ata da 4ª Reunião Ordiná-
ria que vai devidamente fi rmada pela Presidente. São José 
do Rio Preto, aos  31 de julho de 2020. 
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
Presidente do Conselho Municipal de Habitação
Secretária Municipal de Habitação

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5821/2020 

                  Fica notifi cado, Calimerio Rosa Vieira ( espólio 
de) , proprietário do imóvel sito à Rua Olavo Bilac, nº 215, 
lote 10-9, quadra 23, Vila Diniz, que em virtude de ter sido 
enviado a Notifi cação de Embargo  nº 5821, datada em 
25/09/2020, assinada pelo fi scal  Rodrigo André Morsillo, 
tratando de falta de alvará de construção, em desacordo 
com a lei de zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado, 
em desacordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 
8.680/02 e 8.712/02, artigo de nº 43, sendo que foi devolvido  
pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 83762333 7 
BR acusando “mudou-se”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação des-
ta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 

aplicada a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois 
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 08 de outubro, 2020.
Rodrigo André Morsillo 
Agente Fiscal de Posturas - Obras

 

 

 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

RESOLUÇÃO SME N° 11/2020  
Dispõe sobre o processo de cadastramento de alunos, 
coleta de vagas, compatibilização demanda/vaga e 
matrícula para o atendimento à demanda escolar da 
Educação Infantil/Pré-Escola, Ensino Fundamental 
Regular e modalidade Educação de Jovens e Adultos, 
no ano letivo de 2021, na Rede Municipal de Ensino de 
São José do Rio Preto.  

 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições, conferidas pelo artigo 73 da Lei Orgânica do 
Município, e considerando:  

• O esforço empreendido pelo Governo do Estado de São Paulo e Municípios Paulistas, no cumprimento 
dos artigos 208 e 211 da Constituição Federal – CF/1988, mediante mútua colaboração, para 
assegurar a universalização do ensino obrigatório;  

• Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 
Lei Federal n° 12.796, de 04 de abril de 2013;   

• A Resolução CNE/CEB nº 01, de 14 de janeiro de 2010, que define as diretrizes operacionais para 
implantação do Ensino Fundamental de 09 anos;  

• A Resolução CNE/CEB nº 02, de 20 de outubro de 2018, que define Diretrizes Operacionais 
Complementares, para a matrícula inicial de crianças na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, 
respectivamente, aos 4 (quatro) e 6 (seis) anos de idade;  

• O Decreto nº 40.290, de 31 de agosto de 1995, que institui o Cadastramento Geral de Alunos do 
Estado de São Paulo;  

• Lei Municipal nº 11.767, de 22 de junho de 2015 – que aprova o Plano Municipal de Educação;  
• O Decreto nº 14.594, de 18 de fevereiro de 2009, que define a organização do Ensino Fundamental de 

09 anos, da Rede Municipal de Ensino de São José do Rio Preto;  
• A Deliberação CME 02/2007 que fixa normas sobre a implantação do Ensino Fundamental de 09 anos, 

no Sistema Municipal de Ensino de São José do Rio Preto;  
• A Deliberação CME 01/2009 que estabelece diretrizes para a oferta da modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos, Ensino Fundamental e Médio, nas instituições de educação do Sistema Municipal de 
Ensino de São José do Rio Preto;  

• A Deliberação CME 01/2019, de 05 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre Diretrizes 
Complementares, para a matrícula inicial de crianças na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, 
respectivamente, aos 4 (quatro) e aos 6 (seis) anos de idade, nas Instituições Escolares do Sistema 
Municipal de Ensino;  

• A Deliberação CME 01/2015, de 12 de março de 2015, que dispõe sobre Critérios para Matrícula na 
Educação Infantil em Tempo Integral, na Rede Municipal de Ensino;  

• Resolução Seduc 69, de 05 de outubro de 2019, que estabelece critérios e procedimentos para a 
implementação do Programa de Matrícula Antecipada/Chamada Escolar-2021, com vistas ao pleno 
atendimento à Demanda do Ensino Fundamental, na rede pública de ensino do Estado de São Paulo; 

• Resolução SE 36/2016 que institui, no âmbito dos Sistemas Informatizados da Secretaria da Educação, 
a plataforma "Secretaria Escolar Digital" - Sed; 

• Resolução SE 74/2012 que dispõe sobre a realização do Censo Escolar, no âmbito do Estado de São 
Paulo; 

• Lei nº 9.725, de 17 de novembro de 2006, que dispõe sobre apresentação da Declaração de 
Atualização Vacinal, para a Matrícula/Rematrícula dos alunos na Rede Municipal de Ensino, a qual 
revoga a Lei nº 9.976/06; 

• Lei nº 13.049, de 22 de novembro de 2018, que altera o art. 2º da Lei nº 9.725, de 17 de novembro de 
2006, que “dispõe sobre apresentação da Declaração de Atualização Vacinal, para 
Matrícula/Rematrícula dos alunos na Rede Municipal de Ensino, a qual revoga a Lei nº 9.676/06”; 

• O Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, firmado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto e a Secretaria Municipal de Educação;  

• A formação da Rede Pública de Ensino, composta pela integração das redes estadual e municipal, 
visando a acomodar integralmente a demanda do Ensino Fundamental;  

• A continuidade do processo de planejamento antecipado, para o atendimento adequado da demanda 
escolar, na Rede Pública de Ensino;  

  
RESOLVE:   

Artigo 1º - As ações que visam à implementação do processo de atendimento à demanda escolar da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental Regular e na modalidade Educação de Jovens e Adultos, para o 
ano letivo de 2021, deverão respeitar os seguintes procedimentos:  

I. garantir o atendimento dos alunos já matriculados, em continuidade de estudos;  

 

 

II. realizar a chamada escolar e a matrícula antecipada de crianças, adolescentes, jovens e adultos 
candidatos à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental na rede pública;  

III. efetuar o cadastramento e o atendimento das situações de transferência; e 
IV. garantir o atendimento exclusivamente aos alunos residentes no município de São José do Rio 

Preto/SP. 
Parágrafo Único – Todas as escolas estaduais e municipais e o Poupatempo constituem postos de 

inscrição e informação ao cidadão.  
Artigo 2º - Todas as etapas do processo de matrícula antecipada para os Ensinos Fundamental e 

Médio serão realizadas pela rede estadual e pelas redes municipais de ensino, em conjunto e articuladamente, 
por meio da plataforma "Secretaria Escolar Digital" – Sed e Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria 
Municipal da Educação. 

Artigo 3º - O processo de matrícula antecipada compreende:  
I. Consulta: 

a) dos alunos da última etapa da Educação Infantil/Creche da rede pública municipal, candidatos 
à vaga na 1ª Etapa da Educação Infantil/Pré-Escola, observando os critérios estabelecidos pela 
Resolução CNE/CEB 02/2018, Artigo 2º e Deliberação CME nº01/2019; 

b) dos alunos da última etapa da Pré-Escola da rede pública municipal, candidatos à vaga no 1º 
ano do Ensino Fundamental Público, observando os critérios estabelecidos pela Resolução 
CNE/CEB 02/2018, Artigo 2º e Deliberação CME nº01/2019; 

c) dos alunos oriundos do 5° ano do Ensino Fundamental público, candidatos à vaga no 6° ano;   
d) dos alunos oriundos do 9º ano do Ensino Fundamental público, candidatos à vaga no 1º ano do 

Ensino Médio público. 
II. Preenchimento ou atualização, completa, da ficha cadastral de todos os alunos demandantes de 

vagas, em qualquer ano da Educação Básica Pública na Rede Municipal, inclusive na modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos, observadas, neste caso, as disposições do Artigo 22 desta 
Resolução.  

III. Definição: 
a) dos alunos da última etapa da creche da rede púbica, candidatos à vaga na 1ºª etapa da pré-

escola, cuja unidade escolar não oferecer a continuidade de estudos; 
b) dos alunos da última etapa da pré-escola da rede púbica, candidatos à vaga no 1º ano do 

Ensino Fundamental público; 
c) dos alunos oriundos do 5º ano do Ensino Fundamental  público, candidatos à vaga no 6º ano 

do Ensino Fundamental público; 
d) dos alunos oriundos do 9º ano do Ensino Fundamental  público, candidatos à vaga no 1º ano 

do Ensino Médio público; 
IV. Inscrição/cadastramento dos candidatos que não frequentaram escola pública, em 2020, 

demandantes de vagas em qualquer ano do Ensino Fundamental público, inclusive na modalidade 
EJA, observadas, nesse caso, as disposições do Artigo 22 desta Resolução;  

V. Programação conjunta da oferta de vagas em escolas municipais e estaduais, para o ano letivo de 
2021;  

VI. Compatibilização entre a demanda e as vagas disponíveis;  
VII. Efetivação da matrícula dos alunos já definidos em fase anterior e dos candidatos cadastrados;  
VIII. Divulgação dos resultados;  
IX. Cadastramento permanente de candidatos à Educação Infantil/Pré-Escola e ao Ensino 

Fundamental da rede pública, no decorrer do período estabelecido para a chamada escolar e 
durante todo o ano de 2021;  

X. Inscrição por transferência e inscrição por intenção de transferência. 
  

Artigo 4º - Para efeito do que dispõe esta Resolução, entende-se por:  
I. Inscrição por Transferência – alteração de endereço residencial, quando essa mudança inviabilizar 

a permanência do aluno na mesma unidade escolar;  
II. Inscrição por Intenção de Transferência – interesse do próprio aluno, ou de seus pais/responsáveis, 

não sendo necessário haver mudança de endereço, para se efetivar a inscrição na escola 
pretendida, sendo que, mesmo se efetivando a inscrição, o aluno deverá permanecer frequente na 
escola de origem, aguardando a comunicação, pela escola de destino, sobre a disponibilidade da 
vaga solicitada.  

  
Artigo 5° - O cadastramento de alunos/candidatos demandantes de vagas na Educação Infantil/Pré-

Escola e no Ensino Fundamental, pelo Programa de Matrícula Antecipada, requer as seguintes fases:  
I. Fase de Definição - no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo - SED, para 

aqueles alunos que já frequentam a rede pública municipal e pretendem continuar seus estudos, 
conforme segue:  

 

 

a. alunos que frequentam a creche da rede pública municipal e que já têm ou vão completar 4 
anos, até a data de 31/03/2021, sendo candidatos ao ingresso na Pré-Escola pública;  

b. alunos que frequentam a pré-escola da rede pública municipal e que já têm ou vão completar 
6 anos, até a data de 31/03/2021, sendo candidatos ao ingresso no Ensino Fundamental 
público;  

c. alunos oriundos do 5° ano da rede pública, candidatos ao ingresso no 6° ano do Ensino 
Fundamental público.  

d. alunos oriundos do 9° ano da rede pública, candidatos ao ingresso no 1° ano do Ensino 
Médio público.  

II. Fase de Inscrição - no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo – SED, de 
crianças, adolescentes, jovens e adultos que se encontram fora da escola pública e são candidatos 
à matrícula, em escola estadual ou municipal, conforme segue:  

a. crianças que não frequentam a creche na rede pública, candidatas ao ingresso na Pré-
Escola, em escola municipal, com idade a partir de 4 anos, completos ou a se completarem 
até 31/03/2021;  

b. crianças que não frequentam a pré-escola na rede pública, candidatas ao ingresso no Ensino 
Fundamental, em escola municipal, com idade a partir de 6 anos, completos ou a se 
completarem até 31/03/2021;  

c. crianças, adolescentes, jovens e adultos, que se encontram fora da escola pública e são 
candidatos à matrícula, em escola municipal, em todos os anos/séries do Ensino 
Fundamental, inclusive na modalidade EJA, observado, neste caso, os critérios 
estabelecidos no Artigo 22, desta resolução.  

§1º – A efetivação do contido nos incisos deste artigo, deverá observar o Cronograma de Atendimento 
à Demanda de Educação Infantil e Ensino Fundamental, constante do Anexo I, que integra a presente 
Resolução. 

§2º - O candidato que perder os prazos de inscrição, relativos aos períodos estabelecidos no 
cronograma, poderá se inscrever, em caráter definitivo e a qualquer tempo, durante todo o ano letivo de 2021, 
observados os dispositivos legais. 

 
Artigo 6º - No ato do cadastramento, a escola deverá realizar, obrigatoriamente, no Sistema de 

Cadastro de Alunos Municipal e do Estado de São Paulo – SED, os seguintes procedimentos: 
I -  preenchimento da ficha cadastral completa de candidatos sem RA (registro de aluno); 
II - atualizações de endereço e geolocalização do aluno; 
III - atualização de telefone para contato, dos alunos e demais candidatos que já possuem RA. 
IV - preenchimento, na ficha cadastral, do interesse do estudante/candidato em frequentar Educação de 

Tempo Integral, Ensino Médio Noturno, Educação Técnico Profissionalizante (Novotec); 
 Parágrafo único: Caberá à escola, obrigatoriamente, proceder à entrega do comprovante de inscrição, 
comprovante de Inscrição por Transferência e por Intenção de Transferência da matrícula, ao 
estudante/candidato, ou a seus responsáveis. 

Artigo 7º - A programação de vagas, de todas as escolas municipais, será feita, exclusivamente, por 
meio da digitação da coleta de classes no Sistema do Estado de São Paulo – SED, e no Sistema de Cadastro 
de Alunos da Secretaria Municipal da Educação. 

Artigo 8º - A coleta de classes e de vagas do Ensino Fundamental, para o ano letivo de 2021, será 
realizada pelas escolas, sob a supervisão da Secretaria Municipal da Educação, assegurando-se a 
continuidade de estudos dos alunos já matriculados em 2020 e a demanda cadastrada, de acordo com a 
geolocalização do endereço, fornecido pelo responsável pelo aluno. 

Artigo 9º - A compatibilização entre a demanda e as vagas existentes será realizada no município, 
observados os critérios definidos, em conjunto, pelo Estado e pelo Município, com responsabilidade 
compartilhada, inclusive, considerando o critério de proximidade, avaliado com base no endereço residencial 
dos candidatos, dentro da área de abrangência da unidade escolar.  

Artigo 10 - A efetivação da matrícula de alunos e candidatos na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental, inclusive na modalidade EJA, será realizada pelas escolas, após a compatibilização 
demanda/vagas, mediante a digitação da matrícula, no Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria Municipal 
da Educação e a formação das classes, observado o Cronograma de Atendimento.  

Parágrafo Único - É obrigatória a efetivação de todas as matrículas da demanda compatibilizada, em 
todas as etapas do processo de matrícula antecipada, para o ano de 2021.  

Artigo 11 - Em qualquer momento do ano, é vedada a exclusão de matrícula de alunos que não 
comparecerem às aulas ou abandonarem a escola, sendo obrigatório o lançamento desses registros, nas 
opções específicas, disponibilizadas nos Sistema Municipal de Cadastro de Alunos da Secretaria Municipal da 
Educação e do Estado de São Paulo - SED, observando-se que: 

§ 1º - Na hipótese de haver aluno que não tenha comparecido às aulas, no período de 15 (quinze) dias 
consecutivos, contados a partir do primeiro dia letivo, imediatamente subsequente ao registro de sua 

 

 

matrícula, sem apresentar justificativa para as ausências, a escola deverá efetuar o lançamento de 
“Não Comparecimento” (N.COM) no Sistema de Cadastro de Alunos, de forma a liberar a sua vaga.  
§ 2º - Na Educação de Jovens e Adultos, o prazo estabelecido no parágrafo anterior, será de 10 (dez) 
dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia letivo, imediatamente subsequente ao registro de 
sua matrícula, sem apresentar justificativa para as ausências, a escola deverá efetuar o lançamento de 
“Não Comparecimento” (N.COM) no Sistema de Cadastro de Alunos, de forma a liberar a sua vaga;  
§ 3º - A opção para lançamento do “Não Comparecimento” (N.COM), no Sistema de Cadastro de 
Alunos, é disponibilizada à escola por 10 (dez) dias consecutivos, imediatamente subsequentes ao 
término do período a que se referem os §§ 1º e 2º deste artigo.  
Artigo 12 – Com relação às definições, inscrições, ou mesmo matrículas realizadas no processo de 

matrícula antecipada para o ano de 2021, serão disponibilizadas opções de cancelamento automático, para os 
registros referentes a estudantes/candidatos que tenham apresentado, no ano de 2020, posteriormente, a sua 
definição/inscrição/matrícula antecipada, uma das seguintes situações.  

I. transferência; 
II. abandono ou lançamento de “Não Comparecimento” (NCOM); 
III. retenção. 

§ 1º - Ao se registrar, no Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria Municipal da Educação, 
qualquer uma das situações a que se referem os incisos deste artigo, será cancelada a definição, a 
inscrição ou mesmo a matrícula do aluno/candidato para o ano de 2021. 
§ 2º - Para os casos a que se refere o inciso II deste artigo, havendo interesse em retornar à rede 
municipal de ensino, posterior ao cancelamento de sua definição/matrícula, será necessário que o 
aluno/candidato efetue nova inscrição em qualquer escola pública.  
§ 3º - Nas situações a que se refere o parágrafo anterior, a unidade escolar deverá observar as 
disposições do Decreto Municipal 16.321 de 12 de junho de 2012 – com o devido acompanhamento 
do supervisor de ensino da unidade.   

Artigo 13 - Os alunos com matrícula ativa em 2021, que mudarem de residência, com alteração de 
endereço para bairro/distrito/município diverso, após a divulgação dos resultados da matrícula antecipada, mas 
antes do início do ano letivo, deverão comparecer à escola pública mais próxima da nova residência, para 
formalizar a solicitação de intenção de transferência, comprovando a mudança de endereço.  

§ 1° - Os alunos que, por interesse de seus responsáveis, tiverem a intenção de mudar de escola, 
antes do início do ano letivo, deverão comparecer à escola pretendida, para registrar esta intenção;  
§ 2° - Nas situações referidas neste artigo, a escola de destino deverá obrigatoriamente:  
registrar no Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria Municipal da Educação a solicitação de 
transferência da matrícula, com ou sem alteração de endereço;  
proceder à atualização do endereço residencial completo, anexando comprovante de residência, da 
geolocalização, incluindo telefone para contato;  
proceder à entrega do comprovante da solicitação de transferência ao aluno ou a seus 
pais/responsáveis;  
Artigo 14 - Os alunos com matrícula ativa, em 2021, que tenham mudado de residência para 

bairro/distrito/município diverso, após o início do ano letivo, deverão comparecer a qualquer escola pública 
mais próxima da nova residência, para formalizar a solicitação de transferência da matrícula.  

§ 1º - Na situação a que se refere o caput deste artigo, a escola deverá, obrigatoriamente:  
I. registrar no Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria Municipal da Educação a 

solicitação de transferência da matrícula;  
II. proceder à atualização do endereço residencial completo, anexando comprovante de 

residência, da geolocalização e do telefone para contato;  
III. proceder à entrega do comprovante da solicitação de transferência ao aluno ou a seus 

pais/responsáveis.  
§ 2º - A escola de origem somente deverá emitir a transferência do aluno, mediante apresentação 
de declaração de vaga da escola destino, ou em caso de efetiva mudança, para outro 
estado/país/instituição particular de ensino.  

Artigo 15 - Os alunos com matrícula ativa, no ano letivo de 2021, que após o início do ano letivo, 
tiverem intenção de se transferir de escola, por interesse de seus pais/responsáveis, deverão procurar a escola 
pretendida, para formalizar pedido e ter registrada, no Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria Municipal 
da Educação, sua intenção de transferência, podendo ser atendido de imediato, no caso de haver vaga 
disponível.  

Parágrafo Único - Para a situação a que se refere o caput deste artigo, a disponibilidade de vaga 
somente deverá ser considerada, após o atendimento de todos os alunos, em todas as etapas do processo de 
matrícula, inclusive daqueles inscritos, com alteração de endereço, e por transferência.  

Artigo 16 – O aluno com matrícula ativa, em 2021, que possuir inscrição por transferência ou intenção 
de transferência, e receber “Não Comparecimento” (N.COM), abandono ou baixa de transferência, terá sua 

 

 

inscrição cancelada, devendo, em caso de manifestar interesse e, retornar à rede pública de ensino, efetuar 
nova inscrição em qualquer Unidade Escolar da rede.  

 
Artigo 17 - Em todas as etapas do processo de matrícula e, especialmente, nas inscrições de 

transferência com alteração de endereço, a fim de possibilitar melhor alocação da matrícula do estudante, é 
obrigatória a apresentação do comprovante de endereço para upload na Plataforma Sed, bem como que o 
responsável ou a escola proceda à atualização do endereço residencial do aluno, seguida de sua 
geolocalização, na Plataforma Sed, na forma prevista nesta Resolução. 

Parágrafo Único – Considera-se como comprovante de residência, os documentos elencados no Anexo 
II, que é parte integrante desta Resolução. 

Artigo 18 - Para viabilizar o Programa de Matrícula Antecipada do Ensino Fundamental, os trabalhos 
das equipes responsáveis pela demanda escolar das redes estadual e municipal devem ser direcionados para 
as seguintes atividades:  

I. - caracterização das respectivas redes físicas, identificando o número de salas de aula por escola, 
área de abrangência/setor e distrito;  

II. - caracterização das escolas localizadas em áreas de congestionamento, número de turnos e 
horários de funcionamento e número de turmas e de alunos por classe, visando à adoção de 
providências conjuntas, para o efetivo atendimento à demanda no Ensino Fundamental;  

III. - levantamento de obras em execução e planejamento conjunto das necessidades de expansão da 
rede física, nas duas instâncias, para atendimento à demanda;  

IV. - identificação das escolas com acessibilidade;  
V. - divulgação ampla e diversificada de todo o processo de atendimento conjunto à demanda, pelas 

duas redes, envolvendo seus órgãos centrais, regionais e todas as escolas públicas;  
VI. - divulgação do resultado da matrícula - 2021, na seguinte conformidade: 

a) pela escola de origem, aos candidatos elencados na Fase de Definição;  
b) pela escola de destino da matrícula, para os candidatos da Fase de Inscrição;  
c)  

§ 1º - Após a conclusão das fases do Programa de Matrícula Antecipada e durante o ano letivo de 
2021, a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria Municipal de Educação deverão garantir a 
continuidade ao processo de matrícula conjunta, cadastrando em Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria 
Municipal da Educação, os candidatos que se inscreveram, procedendo à compatibilização.  

§ 2º - No cadastramento de candidatos à vaga na rede pública não deverão ser incluídos aqueles 
caracterizados como em situação de solicitação de transferência de escola, sendo proibida a exclusão de aluno 
já matriculado.  

§ 3º - Para a situação a que se refere o parágrafo anterior, deverá ser utilizada, exclusivamente, a 
opção específica disponível em Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria Municipal da Educação.  

Artigo 19 - Na inscrição a ser realizada em unidades escolares de Educação Infantil para matrícula na 
primeira etapa da Pré-Escola, para o ano de 2021, será feita, considerando o setor de residência, a indicação 
de preferência, por período parcial ou tempo integral.  

Artigo 20 - Na efetivação da matrícula do aluno na Pré-escola, será feito atendimento parcial ou 
integral, de acordo com a organização e a disponibilidade da Unidade Escolar, ficando determinada a carga 
horária diária, a ser cumprida integralmente pelo aluno.  

Parágrafo Único - Para o atendimento do aluno em tempo integral na Pré-Escola serão observadas as 
disposições da Deliberação CME n° 01/2015, e a capacidade de atendimento da Unidade Escolar.  

Artigo 21 – Será realizada a matrícula e o atendimento de alunos na Educação Infantil em Tempo 
Integral, na faixa etária de 4 meses a 3 anos - creche, conforme regulamentação específica.  

Artigo 22 - Para o cadastramento e matrícula de alunos na Educação de Jovens e Adultos, 
correspondente ao Ensino Fundamental, serão observados, os seguintes limites mínimos de idade:  

I. 15 anos completos – Termo I (1°, 2° e 3° anos); Termo II (4° e 5° anos) e Termo III (6° ano);  
II. 15 anos e 6 meses completos – Termo IV (7° ano);  
III. 16 anos completos – Termo V (8° ano);  
IV. 16 anos e 6 meses completos – Termo VI (9° ano).  
Parágrafo Único - Os limites mínimos de idade estabelecidos são exigidos para o início do ano ou 

semestre letivo, com comprovação no ato da matrícula.  
Artigo 23 - Na efetivação da matricula do aluno deverão ser preenchidos ou atualizados todos os 

dados da Ficha Cadastral e repassados ao Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria Municipal da 
Educação e Estadual - SED. 

Artigo 24 - Na efetivação/atualização da matrícula do aluno, com solicitação de transporte escolar, 
para 2021, deverá ser registrado no Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria Municipal da Educação o 
tipo de transporte requerido – se Passe Escolar ou Frota Municipal.  

 

 

 

Artigo 25- Na efetivação da matrícula do aluno com deficiência, para 2021, deverão constar, no 
Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria Municipal da Educação e Estadual - SED, o registro da 
especificação do tipo de deficiência e o recurso necessário para participação do aluno em avaliações, caso 
exista.  

Artigo 26 - No programa de Matrícula Antecipada / Chamada Escolar, para o ano de 2021, caberá: 
 I.  À Gerência de Planejamento e Demanda Escolar e à Supervisão de Ensino:  

a) orientar e conduzir o processo no âmbito da SME;  
b) esclarecer dúvidas e apoiar as Unidades Escolares, em todas as fases do processo;  
c) definir procedimentos, com vistas ao atendimento da totalidade dos alunos, nas escolas 

municipais;  
d) proceder, em conjunto com a Diretoria Regional de Ensino, à análise, a compatibilização e à 

indicação de vagas, assegurando a matrícula da totalidade dos alunos inscritos;  
e) digitar o quadro-resumo das escolas municipais e gerar os números de classes no Sistema de 

Cadastro dos Alunos do Estado de São Paulo;  
f) lançar os dados de cadastramento e matrícula de alunos, no Sistema de Cadastro dos Alunos 

do Estado de São Paulo. 
  

II. À Direção da Unidade Escolar:  
a) orientar, devidamente, a comunidade escolar e os interessados que procurarem a escola;  
b) contatar os responsáveis pelos alunos, para efetuarem a opção de matrícula pretendida, com o 

respectivo cadastramento da mesma, na 1ª (primeira) etapa da Pré-Escola, no 1° ano e no 6° 
ano do Ensino Fundamental; e 1° ano do Ensino Médio;   

c) divulgar o cronograma de cadastramento/matrículas;  
d) proceder a digitação da coleta de classes no Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria  

Municipal de Educação, observando o cronograma de atendimento;  
e) proceder, em conjunto com a Gerência de Planejamento e Demanda Escolar, ao processo de 

compatibilização e matrícula dos alunos cadastrados;  
f) enviar a relação de alunos para as Unidades Escolares nas quais os alunos serão matriculados 

no ano letivo de 2021;  
g) proceder a matrícula dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, inclusive na 

modalidade EJA, conforme os períodos estabelecidos no Cronograma de Atendimento à 
Demanda Escolar/2021;  

h) divulgar o resultado da matrícula para os interessados, mediante a afixação de listas com a 
relação nominal dos alunos, em local de visibilidade na Unidade Escolar, orientando-os com o 
escopo da efetivação da matrícula na escola determinada/compatibilizada;  

i) lançar os dados de cadastramento, indicação e matrícula dos alunos no Sistema de Cadastro 
de Alunos da Secretaria Municipal da Educação;  

j) manter atualizado, no Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria Municipal da Educação, os 
dados referentes ao cadastramento, matrícula e movimentação de alunos, considerando que é 
através destes dados que será feita a consolidação dos dados relativos ao Censo Escolar pela 
Secretaria Municipal da Educação bem como outros documentos oficiais; 

k) dar ciência ao responsável pelo aluno, no ato da matrícula, das Normas de Convivência da 
Unidade, contidas no Regimento Escolar;  

l) informar ao responsável pelo aluno, na efetivação da matrícula, que o material escolar será 
distribuído pela unidade escolar, no decorrer do ano letivo, sendo proibida a entrega de 
listagem de material, para ser adquirida pelo responsável;   

m) zelar pela organização e funcionamento, bem como sobre o uso dos recursos financeiros e 
materiais, para atender as necessidades administrativas relacionadas ao processo de 
matrícula, inclusive, no que diz respeito à formação das classes de alunos, de acordo com a 
legislação vigente 
n) zelar pela fidedignidade das informações coletadas, evitando incorreções ou registros 
incompletos na Plataforma Sed e no Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria Municipal 
da Educação. 

Artigo 27 - No decorrer do ano letivo, a Gerência de Planejamento e Demanda Escolar fará o 
encaminhamento das solicitações de vagas, às unidades escolares, para efetivação da matrícula, em 
conformidade com o número de alunos das classes, constantes no Sistema de Cadastro de Alunos da 
Secretaria Municipal da Educação. 

Artigo 28 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário, em especial a Resolução SME nº 10/2019. 

Anexo I - Cronograma de Atendimento à Demanda Escolar/2021  



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
09 de outubro de 2020

 

 

Anexo II - Comprovantes de Residência 
 

São José do Rio Preto, 08 de outubro de 2020. 
 

Profª Sueli Petronilia Amancio Costa 
Secretária Municipal da Educação 

ANEXO I - Cronograma de Atendimento à Demanda Escolar / 2021 
A – Cronograma de Cadastramento/Compatibilização de Matrículas  

 Consulta /Atualização do cadastro dos alunos/Rematrícula 
Período  Atividade  

09/10 a 16/10/2020  
Consulta sobre a confirmação de interesse em permanecer na rede pública 
de ensino aos alunos da pré-escola, alunos oriundos dos 5º e 9º anos da 
rede municipal, assim como dos alunos em continuidade de estudos. 

   
 Definição 

Período  Atividade  

09/10 a 16/10/2020 Definição dos alunos oriundos da creche, da pré-escola, dos 5º e 9º anos 
da rede municipal e estadual - SED. 

 
 Atualização do cadastro dos alunos 

Período  Atividade  

09/10 a 23/10/2020 
Atualização dos cadastros dos alunos em continuidade de estudos e dos 
candidatos à vaga na rede pública, assim como de sua geolocalização, na 
SED. 

 
 Rematrícula 

Período  Atividade  

09/10 a 23/10/2020 Rematrícula dos alunos em continuidade de estudos. 

 
 Coleta de Classes  

Períodos  Atividades  

19/10 a 23/10/2020  Digitação do quadro-resumo e coleta de classes de todos os níveis de 
ensino, previstas para o ano letivo de 2021.  

  
 Fase de Inscrição  

Períodos  Atividade 

09/10 a 30/10/2020 

Fase de Inscrição: chamada escolar e cadastramento na SED, de crianças, 
jovens e adultos que se encontrem fora da escola pública, para matrícula, 
em qualquer etapa da pré-escola e ano do Ensino Fundamental, em escola 
estadual ou municipal, inclusive na modalidade EJA. 

 
 Fase de Compatibilização e Matricula  

Períodos  Atividade 

03/11 a 06/11/2020 Compatibilização e matricula pela SED, entre a demanda definida, inscrita 
e em continuidade de estudos e as vagas existentes. 

 
 Análise e Soluções de Pendências  

Períodos  Atividade 

09/11 a 12/11/2020 Análise e soluções de pendências da compatibilização automática, pelas 
Diretorias de Ensino e Secretarias Municipais de Educação 

 
 Ajusto do Quadro Resumo 

Períodos  Atividade 

09/11 a 12/11/2020 Ajuste do Quadro Resumo e matrícula da totalidade dos alunos inscritos. 

 

 

 

 Divulgação do Resultado da Matrícula  
Períodos  Atividade 

A partir de 30/11/2020 
Divulgação do resultado da matrícula dos alunos cadastrados nas fases de 
Definição e Inscrição aos pais/responsáveis, informando a escola onde foi 
disponibilizada a vaga para 2021 

 
 Inscrição Fora do Prazo  

Períodos  Atividades 

A partir de 19/01/2021 

Cadastramento dos candidatos a vagas no Ensino Fundamental da rede 
pública, inclusive na modalidade EJA, que não se inscreveram no prazo 
previsto para o processo, bem como daqueles que foram matriculados, 
após a Fase de Definição 

A partir de 21/01/2021 Compatibilização automática periódica e matricula, pela SED, dos 
candidatos inscritos. 

 
B – Organização das Classes: Número Mínimo de Alunos  
Para as formações das turmas as unidades escolares deverão observar o número de alunos como 

segue:  
 Nível de Ensino  Quantitativo de alunos  

I – Educação Infantil/Pré-Escola  A partir de 20 alunos 

II – Ensino Fundamental 

1º e 2° anos – a partir de 25 alunos 
 3º ao 5º ano – a partir de 30 alunos 
do 6º ao 9º ano – a partir de 30 
alunos 

III – EJA  A partir de 40 alunos  
 
Na Unidade Escolar em que houver necessidade de organização de classe com número de alunos 

inferior ao estabelecido, deverá ser encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Educação para análise do 
Supervisor de Ensino e da Gerência de Planejamento e Demanda Escolar. 

 
ANEXO II – Comprovantes de Residência 

 Serão considerados comprovantes de residência, para fins de inscrição, ao menos um dos documentos 
abaixo indicados, emitidos ou relativos a até dois meses anteriores à data da inscrição, em nome do pai, 
da mãe ou responsável legal: 
a) - conta de água; 
b) - conta de energia elétrica; 
c) - conta de telefone fixo; 
d) - cópia de contrato de aluguel; 
e) - cópia de carnê de IPTU de imóvel localizado no município de São José do Rio Preto; 
Na ausência dos comprovantes de residência citados, será considerado como comprovante, a declaração de 
próprio punho, preenchida pelo responsável pela criança, conforme Anexo II desta Resolução, acompanhada 
obrigatoriamente de qualquer outra correspondência com o endereço em nome do declarante. 

 
 

 

 

ANEXO II (UNIDADE ESCOLAR) 
DECLARAÇÃO PARA FINS DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

 
Eu, _________________________________________________________ 
CPF______________________RG________________________, órgão emissor__________, 
responsável pela criança/ou adolescente 
____________________________________________________________, DECLARO junto à 
Secretaria Municipal de Educação/SJRP e Escola 
Municipal/Parceira___________________________________________________________ 
para comprovação de residência, sob as penas da Lei 7.115/83, Art. 2º, que resido 
na__________________________________________________________________________
___nº_________bairro__________________________CEP _____________cidade 
_____________________________________ 
Nesse mesmo ato, comprometo-me e assumo a responsabilidade de comunicar ao órgão 
acima mencionado, qualquer alteração referente às informações prestadas nesta declaração e 
apresentar a documentação comprobatória. Outrossim, DECLARO estar ciente de que as 
escolas públicas municipais e creches parceiras atendem exclusivamente munícipes que 
residem em São José do Rio Preto, conforme legislação da Secretaria Municipal de Educação, 
e a falsidade das declarações por mim firmadas no presente documento, poderá ensejar 
sanções civis e principalmente, criminais* (Art. 299 do Código Penal), além de acarretar o 
imediato a abertura de um processo para a transferência do (a) criança/ou adolescente 
matriculado irregularmente na Rede Municipal de Ensino de São José do Rio Preto para o 
município de residência da família ou no caso de morador de SJRP, para escola mais próxima 
do endereço residencial verdadeiro do (a) criança/ou adolescente. 

__________________________________________________ 
Assinatura do responsável – Data ____/___/______ 

 (*) vide-verso 
(*) INTEIRO TEOR DA LEI 7.115/83 E O TEXTO DO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL – 
DECRETO LEI 2848/40 
LEI Nº7.115, DE 29 DE AGOSTO DE 1983. 
Art. . 1º - A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência 
econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por 
procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira. 
Parágrafo único - O dispositivo neste artigo não se aplica para fins de prova em processo 
penal. 
Art. . 2º - Se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, 
administrativas e criminais previstas na legislação aplicável. 
Art. . 3º - A declaração mencionará expressamente a responsabilidade do declarante. 
Art. . 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. . 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

CÓDIGO PENAL – DECRETO LEI 2848/40, Capítulo III, Arts. 298, 299 e 304 
CAPÍTULO III 

DA FALSIDADE DOCUMENTAL 
...... 
Falsificação de documento particular  
Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular 
verdadeiro: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 
Falsidade ideológica 
Art. 299  - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a 
três anos, e multa, se o documento é particular. 
 
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se 
do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-
se a pena de sexta parte. 
....... 
Uso de documento falso 

 

 

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 
297 a 302: 
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. 
........ 
 

 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária  
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 41/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art 202, III, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, via edital, tendo em vista que a 
notificação via correspondência foi devolvida pelo Correios por motivo de destinatário desconhecido. 
Vimos por meio deste informar a Vossa Senhoria que o pedido de inclusão/alteração do compromissário 
comprador do imóvel de cadastro imobiliário nº 02.31488/000 conforme solicitado no protocolo nº 
2020000194779 foi deferido. 
De consequência foi necessário providenciar a revisão do lançamento do IPTU/2020 com vencimento em cota 
única ou da primeira parcela para 16/11/2020, informamos que os boletos para pagamento do imposto revisto 
em cota única ou parcelado encontram se disponíveis para retirada no Portal da Prefeitura de São José do Rio 
Preto (www.riopreto.sp.gov.br).  
Comunicamos por fim que o expediente se encontra arquivado no Departamento de Tributos Imobiliários da 
Secretaria Municipal da Fazenda, podendo vossa senhoria ter vista sobre o mesmo.  
 

INTERESSADO PROTOCOLO 
 

LEE KAI FAI 
 

2020000194779 
 

São José do Rio Preto (SP), 08 de outubro de 2020. 
Luiz Carlos Basso 
Chefe - D.T.I. – SEMFAZ 
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Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Habitação  

FMH – 2019 
- Prestação de Contas - 

 
01 – Apresentação 
Prefeitura do Município de São José do Rio Preto 
Fundo Municipal de Habitação – FMH 
CNPJ nº 46.588.950/0001-80 
Endereço: Rua Orsini Dias Aguiar, nº 171 – Jardim Alvorada  
Prefeito: Edinho Araújo  
Presidente do Conselho Municipal de Habitação: Fabiana Zanquetta de Azevedo 
Secretária Executiva: Assistente Social Selma Cristina Ketelut Carneiro 
Lei de Criação do Conselho Municipal de Habitação: Lei nº 8.397, de 19 de junho de 2001 
Lei de Criação do Fundo Municipal de Habitação: Lei nº 8.399, de 29 de junho de 2001 
Lei de Alteração: Lei nº 10.820, de 17 de novembro de 2010 
Decreto de Nomeação: nº 18.449, de 30 de outubro de 2019 
 
02 – Objetivos 
 De acordo com a legislação vigente, o Fundo Municipal de Habitação tem o objetivo de 
desenvolver ações de acordo com a Política Municipal de Habitação, executadas ou coordenadas 
pela respectiva Secretaria Municipal.  
 É constituído por dotações consignadas no orçamento do município e créditos adicionais que 
sejam destinados à função de habitação; dotações consignadas no orçamento do município e 
créditos adicionais destinados especificamente à habitação de interesse social; auxílios, subvenções, 
contribuições, transferências e participações em convênios e ajustes; recursos provenientes de 
dotações do Orçamento Geral da União, classificados na função habitação, subfunção infraestrutura 
urbana e extraorçamentárias federais; recursos provenientes de empréstimos externos e internos 
para programas de habitação; contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e 
organismos de cooperação nacionais ou internacionais; receitas operacionais e patrimoniais de  
operações realizadas com recursos do próprio Fundo; outros recursos que lhe vierem a ser 
destinados. 
 Sobre as aplicações dos recursos do Fundo Municipal de Habitação, serão destinadas as 
ações vinculadas à Política Municipal de Habitação que contemplem dotação do setor habitacional de 
materiais, equipamentos e softwares adequados; desenvolvimento dos planos, programas e projetos 

 

 

da Secretaria Municipal de Habitação; pagamento pela prestação de serviços para a execução de 
programas e projetos específicos que gerem receitas próprias para o Fundo; atendimento a despesas 
diversas de caráter urgente e inadiável; aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação 
social e arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais; produção de lotes 
urbanizados para fins habitacionais; urbanização, produção de equipamentos comunitários, 
regularização fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social; implantação de 
saneamento básico, infraestrutura e equipamentos urbanos, complementares a programas 
caracterizados como de interesse social; aquisição de materiais para construção, ampliação e 
reforma de moradias; recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, 
centrais ou periféricas, para fins habitacionais caracterizados como de interesse social; concessão de 
auxílios e subvenções necessárias para o desenvolvimento da atenção à habitação, ouvido o 
Conselho Municipal de Habitação – CMH; outros programas e intervenções na forma aprovada pelo 
Conselho Municipal de Habitação – CMH. 

 
03 – Metas Propostas e Alcançadas 
 No ano de 2019, o Conselho Municipal de Habitação, de acordo com as medidas adotadas 
para aprimorar os mecanismos de gestão:                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 Justifica que, em razão da revisão do Plano Diretor do Município e dentro deste a revisão 

da Política Habitacional, fez-se necessária a interrupção das ações do Grupo de Trabalho 
(GT) criado para atualizar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Informamos 
ainda, que o processo de revisão do Plano Diretor não foi finalizado no ano de 2019;      

 
 Observamos ainda no ano de 2019 ocorreu o processo eleitoral dos membros deste 

Conselho o qual se estendeu pelo período de 07 (meses) em razão da dificuldade de 
indicação de representantes por parte da sociedade civil; motivo pelo qual não foram 
criados grupos de trabalho.  

 
04 – Indicadores ou Parâmetros de Gestão - 2020 
 O Conselho Municipal de Habitação pretende manter a periodicidade das reuniões ordinárias, 
o envio da Convocação com documentos anexos que pautam a reunião e a publicidade em Diário 
Oficial do Município (convocações e atas de reuniões, relatórios e outros).  
 Ações propostas para o ano de 2020:  

 Plano Diretor: apresentação das Áreas de Especial Interesse Social – AEIS;  
 
 Rever o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social para atualização do déficit 

habitacional quantitativo e qualitativo (mantida – 2020); 
 

 Realizar o 1º Seminário de Assistência Técnica; 
 

 Apresentação dos loteamentos de interesse social e o cruzamento de dados com as 
demais políticas do município; 

 
 Apresentação de proposta a ser encaminhada ao Governo Federal contendo 

sugestões para inclusão de indicadores habitacionais no atual formulário do CadÚnico. 
 

05 – Análise do Resultado Alcançado - 2019 
No ano de 2019 o Conselho, com o envolvimento da Secretaria Municipal de Habitação e 

Empresa Municipal de Construções Populares (EMCOP), cumpriu seu papel, contribuindo 
diretamente nas ações vinculadas a Política Municipal de Habitação.  

      Quanto as ações propostas para o ano de 2019, a maioria foi executada com exceção de 
revisão do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social em razão do processo de revisão do 
Plano Diretor do Município e do capítulo de que trata da política habitacional inclusive.  
 
06 – Avaliação da Atuação do Conselho Municipal de Habitação - 2019 

Foram realizadas 06 (seis) reuniões ordinárias. A média de presença foi de 57,81% dos 
membros sendo que o Poder Público mantém uma frequência média de 35,93% enquanto que a 
sociedade civil é representada por 21,88% nas reuniões. Observamos que as ausências, em sua 
maioria, são dos representantes da sociedade civil e que, neste biênio houve uma participação a 
menor dos membros comparada com biênios anteriores.  

 

 

O cumprimento da programação das reuniões ordinárias e a realização dos 12 (doze) 
encontros bianuais e a antecedência na comunicação das reuniões ordinárias, cumprindo o prazo 
formal, seguidas da pauta e demais documentos como anexo, facilitaram e agilizaram os trabalhos.    
 A publicidade das reuniões no Diário Oficial do Município, contribuiu para atingir os objetivos 
proporcionando transparência na gestão do Conselho e participação coletiva.  
 

No período realizou-se: 
 Atualização das informações sobre os Processos Judiciais e apresentação das ações de 

intervenção do município nas comunidades Vila Itália e Brejo Alegre (assentamentos 
precários – favelas);  

 Apresentação do Plano de Ação para Remoção das famílias da favela do Brejo Alegre e 
resultados alcançados quanto as abordagens individuais para assinatura dos Termos de 
Adesão e quanto a remoção dos barracos que ocorreu de forma pacífica; 

 Programa de Reformas e Melhorias Habitacionais – bairro João Paulo II: histórico, 
contextualização, e informação sobre o processo o qual segue para proposta de 
pactuação com o Ministério Público Federal; 

 Aprovação do Relatório de Gestão do FMH – 2018;  
 Acompanhamento do recurso financeiro depositado no Fundo Municipal de Habitação; 
 Fundo Municipal de Habitação - Apresentação, apreciação, análise e aprovação da 

aquisição de meios de trabalho para execução de ações de implementação da política 
habitacional de competência da Secretaria Municipal de Habitação;  

 Aquisição de 01 (um) veículo utilitário – tipo camionete com recursos provenientes do 
Fundo Municipal de Habitação; 

 Processo de eleição dos membros do Conselho Municipal para o biênio 2019 – 2021 
(Poder Público e Sociedade Civil); 

 Posse dos membros do Conselho Municipal de Habitação para o biênio 2017-2019; 
 Eleição e posse da Mesa diretora do Conselho (vice-presidente e 2º secretário) para o 

biênio 2019 – 2021;  
 Programação do calendário anual de reuniões para o ano de 2020; 
 Apresentação do banco de dados dos inscritos em programas habitacionais de forma 

estratificada, com acesso principalmente a possível demanda da faixa 1 ½ a 02 salários 
mínimos e tempo de inscrição;  

 Apresentação da proposta de plataforma digital para inscrição em programas 
habitacionais garantindo transparência e publicidade aos munícipes;  

 Exposição da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020 da Secretaria Municipal de 
Habitação;  

 Leitura e apresentação da Lei Orçamentária Anual – LOA 2021 da Secretaria Municipal de 
Habitação; 

 Apresentação do Balanço Anual de Atividades – 2019: Secretaria Municipal de Habitação 
e empresa Municipal de Construções Populares – EMCOP;  

 Acompanhamento da adimplência e inadimplência dos beneficiários do empreendimento 
Alto das Andorinhas e 05 casas do Parque da Cidadania cujos recursos compõem o 
Fundo Municipal de Habitação; 

 Análise de cenários da política habitacional federal, estadual e municipal com destaques:- 
reflexão sobre o aumento da população idosa e alternativas habitacionais (considerando 
longevidade e dependência física e/ou mental); no ano de 2018 (dados do SECOVI) Rio 
Preto ocupou o 2º lugar no Estado em ter os municípios com maior comercialização de 
imóveis e segundo os Cartórios de Registros de Imóveis foram comercializados 7.951 
lotes urbanizados na região;      

 Apresentação da execução do Trabalho Técnico Social nos bairros Nova Esperança, 
Solidariedade e Lealdade.    

 Como possibilidade de melhoria, citamos a participação dos membros da sociedade civil os 
quais apesar das variadas formas de chamamento, escolha de datas e horários compatíveis com a 
maioria, o comparecimento revela, em média, 21,88% dos seus representantes. 
 Os resultados do ano de 2019 são considerados positivos, com assuntos pertinentes e atuais, 
reuniões objetivas e produtivas no sentido de troca de experiências, conhecimentos e informações 
sobre a Política de Habitação Municipal, Estadual e Federal. 
 
07 – Medidas adotadas ou a serem adotadas para aprimorar os mecanismos de gestão e 
participação - 2020 

 

 

 
 Criação de grupos de trabalho para estudo e discussão de temas habitacionais 

específicos, se necessário. 
São José do Rio Preto,  de de 2020. 

Presidente do Conselho Municipal de Habitação: FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO  
Vice Presidente: SUELI APARECIDA LEVORATO PEIXOTO DA SILVA 
Secretária Executiva: SELMA CRISTINA KETELUT CARNEIRO 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000200691 01517/15 ABADESCO RIO PRETO BEBIDAS LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000219583 00134/03 ADRIANA GONCALVES BARBOSA BOSSONI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000215461 00313/20 ADRIANO ROGERIO FAGNANI ME Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000217654 00178/18 AFONSO RIO PRETO EMBALAGENS LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000215379 01150/19 ALEIXO & CARNEIRO LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000215977 02589/17 AMMANDA FREITAS ROSA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217672 00133/09 ANBAR ENSINO TECNICO E SUPERIOR LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217830 01078/04 ANTONIO CARLOS RAHD Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217841 01077/04 ARMIDA EMILIA RAHD JACOB Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217540 01076/19 ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS VINTE E CINCO 
ABVIC Renovação de Licença de Funcionamento

2020000215950 01118/15 ASSOCIACAO GERONTO GERIATRICA DE S J DO RIO 
PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2020000216032 00776/20 ASSOCIACAO GERONTO GERIATRICA DE S J DO RIO 
PRETO Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000216027 01116/15 ASSOCIACAO GERONTO GERIATRICA DE S J DO RIO 
PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2020000216033 01116/15 ASSOCIACAO GERONTO GERIATRICA DE S J DO RIO 
PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 
Responsabilidade Técnica

2020000216037 01116/15 ASSOCIACAO GERONTO GERIATRICA DE S J DO RIO 
PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - Assunção 
de Responsabilidade Técnica

2020000216064 01121/15 ASSOCIACAO GERONTO GERIATRICA DE S J DO RIO 
PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2020000216067 01121/15 ASSOCIACAO GERONTO GERIATRICA DE S J DO RIO 
PRETO Renovação de Licença de Funcionamento

2020000215961 01120/15 ASSOCIACAO GERONTO GERIATRICA DE S J DO RIO 
PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2020000215992 01120/15 ASSOCIACAO GERONTO GERIATRICA DE S J DO RIO 
PRETO Renovação de Licença de Funcionamento

2020000216001 01115/15 ASSOCIACAO GERONTO GERIATRICA DE S J DO RIO 
PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2020000216007 01115/15 ASSOCIACAO GERONTO GERIATRICA DE S J DO RIO 
PRETO Renovação de Licença de Funcionamento

2020000216042 01119/15 ASSOCIACAO GERONTO GERIATRICA DE S J DO RIO 
PRETO

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2020000216045 01119/15 ASSOCIACAO GERONTO GERIATRICA DE S J DO RIO 
PRETO Renovação de Licença de Funcionamento

2020000216529 01152/09 ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA 
PROVIDÊNCIA DE DEUS Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217705 00237/04 AUTO POSTO COLLA & SILVA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000213856 01806/18 BELA PELE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2020000213863 01806/18 BELA PELE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI Alteração de Dados Cadastrais - Razão 
Social

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2020000213876 01806/18 BELA PELE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000214967 01805/18 BELA PELE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2020000214970 01805/18 BELA PELE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI Alteração de Dados Cadastrais - Razão 
Social

2020000214973 01805/18 BELA PELE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000050183 01358/18 BOSSO & CIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Razão 
Social

2020000050194 01358/18 BOSSO & CIA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000215523 00772/20 BURGHOUSE HAMBURGUERIA LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000215279 01554/12 C H L SILVA PASTELARIA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000218393 00925/00 C M CLINICA MEDICA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000215129 01323/15 CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL 
LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217829 01221/19 CLAUDIO FAZOLIM JUNIOR & CIA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000215393 02796/17 CLINICA INTEGRAR ABA LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217794 00072/09 CLINICA NUTRICIONAL PAPA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217645 00353/04 CONDOMINIO E EDIFICIO MARIA CELESTE Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217569 00273/04 CONDOMINIO EDIFICIO ACACIA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217614 00238/04 CONDOMINIO EDIFICIO ANTARES Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217603 00252/04 CONDOMINIO EDIFICIO AQUARIUS Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217656 01241/06 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE SIGNORINI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217602 02092/10 CONDOMINIO EDIFICIO LEONOR CURTI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217693 00277/04 CONDOMINIO EDIFICIO MONACO Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217610 00497/04 CONDOMINIO EDIFICIO NAGIB GABRIEL Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217561 00263/04 CONDOMINIO EDIFICIO NORTH TOWER Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217678 00504/04 CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL HUMAITA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217769 00362/04 CONDOMINIO EDIFICIO ROQUE TEIXEIRA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217776 00165/04 CONDOMINIO EDIFICIO SAINT GERMAIN Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217691 00228/04 CONDOMINIO EDIFICIO SAINT JAMES Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217696 00290/04 CONDOMINIO EDIFICIO SAN MARINO Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 
Responsabilidade Técnica

2020000217744 00290/04 CONDOMINIO EDIFICIO SAN MARINO Alteração de Dados Cadastrais - Assunção 
de Responsabilidade Técnica

2020000217748 00290/04 CONDOMINIO EDIFICIO SAN MARINO Renovação de Licença de Funcionamento
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2020000217609 00226/04 CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR MEDITERRANEO Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217647 00276/04 CONDOMINIO EDIFICIO WALTER SPOTTI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217683 00180/04 CONDOMINIO EDIFICIOS ACAPULCO HONOLULU Renovação de Licença de Funcionamento

2020000050011 01971/18 CONDOMÍNIO RECANTO DOS EDUARDOS Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217633 00127/04 COOPERATIVA DE ENSINO DE SAO JOSE DO RIO 
PRETO Renovação de Licença de Funcionamento

2020000215690 00775/20 DONA BAUNILHA DOCERIA SAO JOSE DO RIO PRETO 
LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000217628 01620/11 EDEN PLASTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000230933 01001/17 EMERSON CLAUDINO 18633949822 Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000218013 00567/01 EMILIO PAULA DOS SANTOS FILHO RIO PRETO EPP Renovação de Licença de Funcionamento

2020000218016 01366/17 EMILIO PAULA DOS SANTOS FILHO RIO PRETO EPP Renovação de Licença de Funcionamento

2020000219762 00530/10 ENDOCORP ENDOCRINOLOGIA E CENTRO 
ORTOPEDICO RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217727 01653/08 EVANDRO LUIS FONSECA DE SOUZA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000084493 00393/17 F A BARROSO CLINICA MEDICA LTDA EPP Renovação de Licença de Funcionamento

2020000218051 01922/14 FABIANA VALERIA MARTHOS Renovação de Licença de Funcionamento

2020000216153 00197/15 FABIANO MORAIS NOGUEIRA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000215529 00774/20 FABRICIO BELTRAME FERREIRA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000218869 00106/19 FERNANDO CINTRA SANCHES EIRELI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000215549 00327/08 FIT CORE ACADEMIA DE GINASTICA LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000088821 00622/09 HOME CARE CENE HOSPITALLAR LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000088826 01301/98 HOME CARE CENE HOSPITALLAR LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000088829 01168/19 HOME CARE CENE HOSPITALLAR LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000088824 01729/08 HOME CARE CENE HOSPITALLAR LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000217593 00293/06 HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217682 00210/04 ITAMARATI HOTEL E RESTAURANTE LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000215253 01861/19 J A GRECCO ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000216093 01583/17 J L DONZELINI NETO & CIA LTDA ME Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000216163 01759/16 JOSE EMILIO CORRAL 88924947834 Renovação de Licença de Funcionamento

2020000214778 00026/05 JOSE LUIZ GLERIANI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000218536 01305/15 K R L PASTELARIA RIO PRETO LTDA ME Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2020000218539 01305/15 K R L PASTELARIA RIO PRETO LTDA ME Alteração de Dados Cadastrais - Razão 
Social

2020000218545 01305/15 K R L PASTELARIA RIO PRETO LTDA ME Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000219938 02475/18 L G LUCIANO Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217000 00232/06 LOPES SUPERMERCADOS LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000216990 01162/98 LUCINALVA DA SILVA BRITO ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000218853 01629/19 M G N SANCHES & CIA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000226620 00894/19 MARCELA GOUVEIA DOS SANTOS 40915729873 Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000218154 00038/03 MARCOS ALEXANDRE MOREIRA FARIA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000214728 00770/20 MARIA DE FATIMA BATISTA CABRAL & CIA LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000217558 00788/20 MINI MERCADO E SERV FESTA PERDIZES LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000215046 01999/20 MS RIO PRETO SERVIÇOS ESTETICOS LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000216761 00435/08 MUNDIAL QUÍMICA DO BRASIL LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217782 00016/99 OPTICAS AFA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000051529 00383/98 OTICA SANTA LUZIA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000216962 00297/09 OTICA VIVALUX LTDA ME Alteração de Dados Cadastrais - Baixa de 
Responsabilidade Técnica

2020000216973 00297/09 OTICA VIVALUX LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000219937 00545/17 P M CARNEIRO PADARIA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000219121 01552/00 PANIFICADORA ARONI & TORRES LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000043383 00951/04 PANIFICADORA FAVORITA RIO PRETO LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217124 00129/12 PNEUMOLOGIA SALVIANO LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000213748 00880/17 PUB DO CHEFE LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000230941 01099/19 RAIMUNDO DOS SANTOS 38727900568 Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do CEVS

2020000218134 02147/18 ROSELI DONISETE FERNANDES Renovação de Licença de Funcionamento

2020000218860 00107/19 SANCHES COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000216848 00683/02 SÃO LUIS PADARIA RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000216364 00004/11 SERV FESTAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000218380 01620/06 SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE Renovação de Licença de Funcionamento

2020000218358 01749/11 SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE Renovação de Licença de Funcionamento

2020000218367 01757/10 SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE Renovação de Licença de Funcionamento

2020000218372 00779/14 SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE Renovação de Licença de Funcionamento

2020000201021 00007/19 SONIA MARIA NOGUEIRA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000218147 01121/05 SORVETERIA HABASAKI LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000218806 02262/17 SUPERMERCADO PORECATU LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000218817 02261/17 SUPERMERCADO PORECATU LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000218834 02263/17 SUPERMERCADO PORECATU LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000215136 02060/18 THIAGO CAJUELA GONÇALVES Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000217720 01227/15 THOME & DORIA LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000213763 00434/18 TIA SONIA FOOD LTDA ME Renovação de Licença de Funcionamento

2020000213772 01388/17 TIA SÔNIA LANCHONETE RIO PRETO LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000213754 00312/20 TS FOOD LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000219971 00291/08 TURATI SORVETES LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000217098 00316/20 URIAS FLAUSINO FILHO ME Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000219771 01554/19 VICENTINI CLÍNICA MÉDICA EIRELI Renovação de Licença de Funcionamento

2020000216015 01315/16 VIDAL & LUCCA LTDA EPP Renovação de Licença de Funcionamento

2020000034001 02166/18 VITORIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 
LTDA Renovação de Licença de Funcionamento

2020000216080 00778/20 ZOE ARTIGOS PARA FESTA LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000213040 00767/20 ALINE ARIELA ROSAN 35206346861 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000213142 00308/20 CAMILA MEQUI MAYA 35706865825 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000210735 00745/20 ELISABETE PIVOTTO OLIVEIRA 92871070849 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000211281 01001/17 EMERSON CLAUDINO 18633949822 Renovação de Licença de Funcionamento

2020000210684 00744/20 EMILIO JOSE BRIDA COSTA 29315790847 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000213540 00769/20 JOSIEL CARNEIRO GERALDES 02912823188 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000211341 00752/20 LILIAN SCHIMPL SCHMIED PREMERO 22898882810 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000213623 00894/19 MARCELA GOUVEIA DOS SANTOS 40915729873 Renovação de Licença de Funcionamento

2020000211574 00756/20 MARLENE DE BARROS 09813223871 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000211301 00750/20 PAULO CEZAR BELMONTE 12150152835 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2020000213636 01099/19 RAIMUNDO DOS SANTOS 38727900568 Alteração de Dados Cadastrais - Endereço

2020000211189 00749/20 SILVIA BRAGA CARMONA SALGADO 24998967878 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

2020000213135 00768/20 SORAIA DO CARMO SARTORI 09057665808 Cadastro / Licença de Funcionamento Inicial

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

       São José do Rio Preto, 09 de outubro de 2020.

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Pregão Eletrônico nº 013/2020 

Processo nº 7437/2020 
 
PROMITENTE COMPRADORA: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
FORNECEDORA: K9 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
OBJETO: A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de fixação, 
destinados à manutenção e instalação de infraestrutura de encaminhamento de cabos de rede lógica, 
utilizados na ampliação e manutenção da rede de dados do município de São José do Rio Preto, conforme 
especificação técnica contida no Anexo I, do Pregão Eletrônico n.º 013 /2020, conforme a seguir: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

3 Arruela Lisa Zincada 1/4" Peça 1000 Lgsteel R$ 0,05 R$ 50,00 

4 Arruela Lisa Zincada 3/8" Peça 1000 Lgsteel R$ 0,10 R$ 100,00 

5 Bucha de Nylon FU-8 Peça 3000 Ivplast R$ 0,11 R$ 330,00 

6 Bucha de Nylon S10 Peça 1000 Ivplast R$ 0,07 R$ 70,00 

7 Bucha de Nylon S8 Peça 5000 Ivplast R$ 0,04 R$ 200,00 

11 Parafuso Auto Atarraxante Fenda 
Phillips - 4,8 x 50 mm Peça 5000 Jomarca R$ 0,03 R$ 150,00 

14 Parafuso Cabeça Sextavada com Rosca 
Soberba - 5/16" x 65 mm Peça 1000 Jomarca R$ 0,56 R$ 560,00 

 
VALOR GLOBAL: R$ 1.460,00 (um mil, quatrocentos e sessenta reais) 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 07 de outubro de 2020. 
VIGÊNCIA: 12(doze) meses. 
São José do Rio Preto/SP, 08 de aoutubro de 2020. 
João Pereira Curado Junior– Diretor-Presidente 

B-8 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
09 de outubro de 2020

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
(PREGÃO ELETRÕNICO 005/2020)
PRIMEIRO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 027/2020.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 011/2020.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO. 
CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A
OBJETO: O prazo de instalação, confi guração e migração 
estabelecido no Contrato n° 011/2020, em 30 (trinta) dias, 
após a entrega e instalação física do objeto, a qual foi 
realizada no dia 26/08/2020, fi ca prorrogado por mais 45 
(quarenta e cinco) dias, compreendidos no período de 26 de 
setembro de 2020 a 09 de novembro de 2020, em virtude 
da necessidade de extensão do prazo para conclusão dos 
serviços contratados, sem qualquer alteração do valor inicial-
mente ajustado.  
DATA ASSINATURA: 25 de setembro de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 07 de outubro de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N° 028/2020
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16 e Regulamento Interno de Licita-
ções e Contratos da EMPRO)
CONTRATO N°: 028/2020
CONTRATANTE: Empro Tecnologia e Informação.  
CONTRATADA: IOB Informações Objetivas Publicações 
Jurídicas LTDA 
OBJETO: Contratação do produto IOB Online Regulatório, 
e do mais que consta da proposta da CONTRATADA, que 
fi ca fazendo parte integrante deste CONTRATO como se 
nele estivesse escrito, para todos os efeitos legais, inclusive 
o serviço de consultoria telefônica com franquia de 30 min/
mês, para 05 usuários.
VALOR: R$ 5.135,00 (cinco mil, cento e trinta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 meses.
DATA DO CONTRATO:  29 de setembro de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 07 de outubro de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor-Presidente. 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Pregão Eletrônico nº 013/2020 
Processo nº 7437/2020 

 
PROMITENTE COMPRADORA: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
FORNECEDORA: DAAZ ROLAMENTOS, FERRAMENTAS E PARAFUSOS EIRELI 
OBJETO: A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de fixação, destinados 
à manutenção e instalação de infraestrutura de encaminhamento de cabos de rede lógica, utilizados na ampliação e 
manutenção da rede de dados do município de São José do Rio Preto, conforme especificação técnica contida no 
Anexo I, do Pregão Eletrônico n.º 013 /2020, conforme a seguir: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Abraçadeira Tipo "D" Com Cunha - 1" Peça 2000 Perfilaço/Tipo D R$ 0,59 R$ 
1.180,00 

2 Abraçadeira Tipo "D" Com Cunha – 3/4" Peça 500 Perfilaço/Tipo D R$ 0,55 R$ 
275,00 

8 Chumbador CBA 3/8" Peça 200 Ancora/CBA R$ 2,90 R$ 
580,00 

9 Chumbador PBA 3/8" Peça 250 Ancora/PBA R$ 3,34 R$ 
835,00 

10 Conjunto Porca Gaiola com Parafuso M5 Peça 3000 SM/Gaiola R$ 0,78 R$ 
2.340,00 

15 Parafuso Chipboard Fenda Phillips - 5 x 
60 mm Peça 3000 Jomarca/Chipboard R$ 0,20 R$ 

600,00 

16 Porca Sextavada 1/4" Peça 1000 Jomarca/sextavada R$ 0,08 R$ 
80,00 

17 Porca Sextavada 3/8" Peça 1000 Jomarca/sextavada R$ 0,16 R$ 
160,00 

 
VALOR GLOBAL: R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais) 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 07 de outubro de 2020. 
VIGÊNCIA: 12(doze) meses. 
São José do Rio Preto/SP, 08 de outubro de 2020. 
João Pereira Curado Junior– Diretor-Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL -ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do 
Processo Licitatório n. 093/2020, Pregão Presencial n. 085/2020, Ata de Registro de Preço nº 036/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: A presente 
licitação tem como objeto o Registro de preço para futuras aquisições de produtos e prestação de serviços de instalação e montagem de alambrado para 
os setores da Prefeitura Municipal de Guapiaçu/SP, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO 
E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 05 de novembro de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 09/10/2020, 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: 08/10/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.


