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RIO PRETO

Traçado do contorno ferroviário
é apresentado pela Rumo

Divulgação SMCS

Requerimentos
de segurodesemprego caem
4,5% em julho

A Secretaria Especial da
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia divulgou
nesta quinta-feira (6) os dados
referentes às solicitações de
seguro-desemprego. Em Rio
Preto, foram registrados 2.269
requerimentos durante o mês
de julho, uma queda de 4,5%
em relação a junho. Pág. A2

Após quatro meses,
Detran-SP volta a
fazer exame prático
em Rio Preto
Guilherme BATISTA

Está tomando forma o tão esperado contorno ferroviário de Rio Preto. A obra, de 52km de extensão, deverá focar pronta em 2026 e será feita pela Rumo Logística.
Pág. A3

Mesmo no inverno, Rio Preto registra
a maior temperatura média de SP
Pág. A5

Edinho sanciona 300ª paciente curada de Covid na
nova tabela de Santa Casa é uma idosa de 82 anos
amortização da
RioPretoPrev

Divulgação

A nova lei cria uma alíquota escalonada pelos próximos
35 anos. A alíquota começa
com 12% em 2020 e chega a
30,03% a partir de 2035, seguindo o mesmo percentual até
o ano de 2054. Esses valores
têm como objetivo a cobertura do
déficit atuarial apurado.Pág. A3

O secretário de Saúde, Aldenis Borim,
afirmou que seria um desperdício de
verbas públicas a construção de um
hospital de Campanha em Rio Preto.
Essa afirmação é baseada, segundo o
secretário, por dois fatores: primeiro
que o município tem instalações próprias e que um hospital de campanha
não seria tão adequado quanto uma
UPA Santo Antonio ou Jaguaré.Pág. A5

Rio Preto e
Olímpia recebem Marco Casale defende
visita de ministro chapa encabeçada
de Bolsonaro
por Valdomiro
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vem a região aceitando
convite feito pelo prefeito Edinho Araújo (MDB) e o deputado
federal, Geninho Zuliani (DEM).
Pág. A3

“Hospital de
Campanha em
Rio Preto é um
absurdo”, afirma
secretário de Saúde

“Tive medo, mas confiei em Deus. Confiei também nos médicos”, afirmou Diolinda Felícia dos Reis ao receber alta médica
da Santa Casa, nesta quinta-feira (6).
Pág. A5

Alunos dos 28 CFCs (Centro
de Formação de Condutores)
de Rio Preto voltaram a fazer
os exames práticos para tirar a
Carteira de Habilitação.
Pág. A4

O pré-candidato a prefeito
Marco Casale (PSL) se reuniu
com Valdomiro Lopes (PSB)
nesta semana para propor
uma aliança com o objetivo
de disputar as eleições para
prefeito.
Pág. A3
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Rio Preto tem queda de 4,5% em
requerimentos de seguro-desemprego
Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Secretaria Especial da
Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia divulgou nesta quinta-feira (6) os
dados referentes às solicitações de seguro-desemprego
no país. Em São José do Rio
Preto foram registrados 2.269
requerimentos durante o mês
de julho, número que representa uma queda de 4,5% em
relação ao mês anterior.
Dentre esses pedidos,
57,4% foram realizados pela
internet, seja por meio do
portal gov.br ou por meio da
Carteira de Trabalho Digital.
No total acumulado do ano, o
município já registrou 16.346
solicitações de seguro-desemprego.
No Estado de São Paulo,
foram contabilizados 177.305
requerentes, o maior do Brasil, seguido por Minas Gerais
(62.274) e Rio de Janeiro
(47.075). Os homens representam 58,3% dos pedidos e
a faixa etária mais afetada é
a dos 30 aos 39 anos.
No âmbito nacional, as

Marcelo Casal/ Agência BRASIL

solicitações de seguro-desemprego chegaram a 570.543
em julho. O número representa uma redução de 8,8% na
comparação com julho do ano
passado, de 625.605 pedidos.
Na comparação com junho
deste ano (653.174), houve
retração de 12,7%.
Em relação aos setores
econômicos, os pedidos são
distribuídos entre serviços
(43,3%), comércio (25,7%),
indústria (16,1%), construção (10,5%) e agropecuária
(4,3%). No acumulado de
janeiro a julho, foram contabilizados 4.521.163 pedidos de
seguro-desemprego. O número
representa um aumento de
11,1% em comparação com o
acumulado no mesmo período
de 2019, de 4.068.385.

Desemprego
chega a 13,3%
O número de pessoas
ocupadas no Brasil teve redução recorde de 9,6% no
trimestre encerrado em junho,
frente ao trimestre anterior: a
queda foi de 8,9 milhões de

ocupados. Com isso, a taxa
de desocupação subiu para
13,3%, uma alta de 1,1 ponto
percentual (p.p.) frente ao trimestre encerrado em março.
Já o número de desocupados

apresentou estabilidade e foi
estimado em 12,8 milhões.
Os dados são da Pesquisa
Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad
Contínua), divulgada hoje (6)

pelo IBGE.
A analista da pesquisa,
Adriana Beringuy, explica que
mesmo com o cenário de estabilidade entre a população
desocupada, a taxa de de-

semprego subiu por causa da
redução da força de trabalho,
que soma as pessoas ocupadas e desocupadas. “Essa
taxa é fruto de um percentual de desocupados dentro
da força de trabalho. Então
como a força de trabalho
sofreu uma queda recorde de
8,5% em função da redução
no número de ocupados, a
taxa cresce percentualmente
mesmo diante da estabilidade
da população desocupada”,
explicou.
O comércio foi o setor
mais atingido: 2,1 milhões de
pessoas perderam suas vagas
no mercado de trabalho, uma
redução de 12,3% em relação ao último trimestre. Já o
contingente de ocupados na
construção teve uma redução
de 16,6%, o que representa
menos 1,1 milhão de pessoas
trabalhando no setor. Outra
perda considerável foi na
categoria de serviços domésticos, em que os ocupados
foram reduzidos em 21,1%
frente ao trimestre encerrado
em março. São 1,3 milhão
de pessoas a menos nesse
grupamento de atividades.

REGIONAL

Seconci-SP anuncia nova sede em Rio Preto
Divulgação

Da REDAÇÃO

Prefeito Edinho Araújo em videoconferência

O Seconci-SP (Serviço Social da Construção) anunciou
nesta quinta-feira (6) que a
entidade irá construir uma
Regional em Rio Preto – a
decisão foi feita pelo líder da
entidade o empresário Germano Hernandes Filho, durante
videoconferência que teve
como convidado o prefeito
Edinho Araújo (MDB).
Essa Regional deve ampliar
a oferta de serviços prestados
aos mais de 1.000 trabalhadores do setor da construção
da região e seus familiares

– onde os mesmos poderão
contar com serviços na área da
saúde, segurança do trabalho
e assistência social. A entidade
pretende disponibilizar um corpo clínico com diversas especialidades, como cardiologia,
clínica médica, dermatologia,
ginecologia, nutrição, oftalmologia, ortopedia, odontologia,
otorrinolaringologia e pediatria.
Segundo o prefeito Edinho
afirmou que existe a necessidade da ampliação da oferta
de saúde neste momento,
destacando o momento delicado por conta da pandemia
da Covid-19.

“O sentimento é de gratidão por mais um serviço que
irá beneficiar a população de
nossa cidade e também da
região. Vivemos um momento de tamanha cautela que
acredito na força desta união,
inclusive para reivindicarmos
medicamentos para intubação
de pacientes que contraíram
o coronavírus. O Seconci-SP
será mais um braço de Rio
Preto na busca por insumos
que estão em falta em todo o
País”, salientou o prefeito.
O presidente e o superintendente do Seconci-SP, Haruo
Ishikawa e Fernando Costa,

disseram que estarão empenhados para ajudar a cidade.
“Não podemos garantir,
mas iremos buscar esses insumos para colaborar com a cidade. Trabalhamos muito com
a prevenção e segurança dos
nossos trabalhadores e, por
isso, queremos estender esses
cuidados os demais moradores
da cidade”, finalizou Haruo.
Acompanharam essa reunião também empresários
ligados ao setor da construção
civil também acompanharam
a reunião e destacaram a
importância do setor para a
economia da cidade.

CADASTRO ÚNICO

Cadúnico muda de endereço neste mês de agosto

Agência BRASIL

A Secretaria de Assistência
Social de Rio Preto está mudando o endereço do Cadúnico (Cadastro Único) neste mês
de agosto e por conta desta
mudança o atendimento a população será suspensa entre
os dias 10 a 14 deste mês.
O novo local de atendimento será transferido de rua, mas
se manterá no bairro Santa

Cruz, a partir no dia 17 na Rua
João Teixeira, 235 (junto com
o Departamento de Vigilância
Socioassistencial).
Cadúnico – O Cadastro
Único é um programa do Governo Federal que identifica
as famílias brasileiras de baixa renda por meio de dados
concedidos pela população.
Os usuários são cadastrados
pelas equipes da Secretaria e

Guilherme BATISTA

assim terão acesso às políticas
públicas de assistência social
disponibilizadas pelo Estado.
Atendimento – Se necessário, entrar em contato
telefônico com a Secretaria
de Assistência Social pelo telefone: 3211-6510. O retorno
dos atendimentos agendados
na nova unidade será a partir
dia 17. Informações: 32313975.

STF

Teto constitucional incide sobre soma de pensão e aposentadoria
Marcelo Casal/ Agência BRASIL

Agência BRASIL

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu hoje (6)
que o teto constitucional para
remuneração no serviço público incide sobre a soma de
aposentadoria e pensão por
morte recebidos pelos servidores públicos. Com a decisão,
o valor dos ganhos não pode
ultrapassar R$ 39,2 mil, valor
do salário dos ministros da
Corte, que foi definido pela
Constituição como teto.
A decisão não se aplica aos
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casos nos quais a Constituição
autorizou a acumulação de cargos públicos, como os casos de
professores e de profissionais
de saúde. Nesses casos, por
uma decisão anterior do STF,
o teto incide separadamente
nos pagamentos.
A questão foi decidida em
um recurso da União no processo envolvendo uma servidora do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal (TJ-DF) que recebe sua aposentadoria e uma
pensão por morte do marido.
Na época em que o caso deu
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entrada na Justiça, a servidora
ainda trabalhava e acumulava
a pensão com o salário.
No julgamento, por 7 votos
a 3, prevaleceu o voto do relator, ministro Marco Aurélio.
Para o ministro, o limite deve
ser considerado para o pagamento dos benefícios. “Em um
país em que tantos necessitam
de teto, alguns querem fugir do
teto constitucional”, disse.
Pela tese definida no julgamento, ocorrendo a morte
após promulgação da Emenda
Constitucional 19/1998, quan-

do houve mudanças nas regras
da administração pública, “o
teto incide sobre o somatório
de remuneração ou provento e
pensão percebida por servidor”.
O voto do relator foi acompanhado pelos ministros Edson
Fachin, Rosa Weber, Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia,
Luiz Fux e Gilmar Mendes.
Ricardo Lewandowski, Celso
de Mello e o presidente, Dias
Toffoli, ficaram vencidos na
votação e entenderam que
o teto incide separadamente
sobre cada tipo de pagamento.
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DURANTE REUNIÃO

Rumo apresenta traçado
do contorno ferroviário
de Rio Preto

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Está tomando forma como
será o tão esperando contorno
ferroviário de Rio Preto, que
será executado pela empresa
Rumo Logística. O traçado final
da obra, que terá a extensão de
52 km, foi apresentado nesta
quinta-feira (6).
Serão três anos de obras,
com a previsão de início para
o 1º semestre de 2023 e termino no 1º trimestre de 2026.
Na extensão da obra terá uma
faixa de domínio de 40 metros
para cada lado da via, com 25
obras de arte, sendo 20 viadutos ferroviários e cinco pontes.
Investimento – a previsão
é que o investimento fique em
torno de R$ 500 milhões para
a obra do contorno ferroviário.
Empregos – a previsão da
Rumo é que a obra gere cerca
de 500 empregos diretos e
indiretos – que devem acontecem com o início das obras
em 2023 e podendo chegar a
mais de 1000 empregos em
alguns momento da construção
do contorno.
Licenças – Em setembro
de 2019, a Rumo protocolou

junto à Cetesb o pedido de licença ambiental para início das
obras do contorno ferroviário. A
estimativa da empresa é que a
licença seja obtida até setembro de 2022.
Segundo informações da
Rumo, o novo traçado ficará
distante no mínimo 10 quilômetros do território urbano, ou
seja, bem longe das rodovias
e das avenidas da cidade.
Com isso poderemos transitar
com nossas composições a
uma velocidade máxima de
até 80km/h, quase o triplo do
permitido atualmente no trecho
urbano. Esse crescimento irá
possibilitar maior escoamento
da produção, aumentando das
atuais 35 milhões de toneladas
para 75 milhões de toneladas
por ano.
Segundo o prefeito Edinho
Araújo (MDB) a retirada dos trilhos do perímetro urbano é um
desejo antigo de todos. “Apoio
o projeto e não tenho dúvidas
de que ele trará investimentos e
geração de empregos para toda
a nossa região. Estamos diante
do progresso, da mudança que
irá transformar a nossa realidade”, salientou o prefeito.
A apresentação foi feita
pelos representes da Rumo,
Rodrigo Verardino De Stéfani,
Relações Governamentais e

Divulgação SMCS

Aliança PSB/PSL

Representante da Rumo apresentou traçado para prefeitos de Rio Preto, Mirassol e Cedral
Ray William Morais Ferraz,
especialista em Engenharia.
Além do prefeito de Rio Preto,
participou da reunião os prefeitos de Mirassol, Luiz Antonio
Tobardini (PTB) e o de Cedral,
Paulo Ricardo Beolchi de Lucas
– Janjão- (Cidadania), além de
secretários municipais de Rio
Preto, o deputado estadual
Itamar Borges (MDB) e o presidente da Câmara de Rio Preto,

Paulo Pauléra (Progressistas).
Malha Ferroviária – Atualmente em Rio Preto, a malha
férrea tem extensão aproximada de 15 quilômetros, em
diversos pontos a ferrovia e as
avenidas se cruzam atrapalhando o trânsito no local. Com o
contorno ferroviário será possível desviar os trens do centro
da cidade.

COMPROMISSO

Ministro de Bolsonaro visita Rio Preto e
Olímpia nesta sexta
Divulgação

Sérgio SAMPAIO

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério
Marinho, visita Rio Preto e
Olímpia nesta sexta-feira (7)
– ele vem a região aceitando
um convite feito pelo prefeito Edinho Araújo (MDB) e o
deputado federal, Geninho
Zuliani (DEM).

Rogério Marinho passa o dia em Rio Preto e Olímpia

Rio Preto – Em Rio Preto o
ministro fará o lançamento da
pedra fundamental do empre-

endimento Vida Nova Rio Preto
e após isso fará uma visita a
ETE (Estação de Tratamento
der Esgoto) que foi ampliada
com recursos do governo federal. Marinho vai conhecer também o projeto de captação de
água do rio Grande, estudo que
recebe recursos do ministério
do Desenvolvimento Regional.
Olímpia – em Olímpia o
ministro inaugura o Sistema
de Abastecimento de Água
(ETA 2).

PELO PREFEITO

Nova tabela de amortização do déficit da
RioPretoPrev é sancionada

Sérgio SAMPAIO

O prefeito Edinho Araújo
(MDB) sancionou a lei complementar 628 que institui uma nova
Política de Amortização do déficit
atuarial da RioPretoPrev (Instituto
Próprio de Previdência).
A LC cria uma alíquota escalonada pelos próximos 35 anos.
A alíquota começa com 12% em
2020 e chega a 30,03% a partir
de 2035 seguindo o mesmo
percentual até o ano de 2054.
Esses valores têm como objetivo
a cobertura do déficit atuarial
apurado. A nova legislação foi
sancionada nesta sexta-feira (7)

Sérgio SAMPAIO

e a nova tabela com as alíquotas
está publicada no Diário Oficial
(Jornal DHoje).

Auxílio Esposa – nesta
sexta também foi sancionado
outra Lei Complementar a 629
que revoga o artigo 143 do
Estatuto do Servidor (LC 05/90)
que determinava o pagamento
do “Auxílio Esposa” a suspensão
deste pagamento segue orientação de instâncias superiores
do judiciário que orientam para
as administrações públicas
revogarem esses itens dos Estatutos ou outros regramentos.

Nota tabela com alíquota vale até o ano de 2054

Sancionada lei que dá 12 meses para
reembolso de vôo cancelado
Da REDAÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou a lei que dá às companhias aéreas o prazo de
12 meses para reembolsar
o consumidor que teve seu
vôo cancelado entre 19 de
março e 31 de dezembro de
2020. O valor será corrigido
pela inflação (veja quadro
abaixo). A regra se aplica a
casos de atraso e interrupção de vôo.
A norma (Lei 14.034/20),

Até dica
O pré-candidato a vereador ou até para prefeito, se
queira ampliar o conhecimento nesta pré-campanha,
tem até dica na internet de
como proceder para conquistar o voto do eleitor.
Confiança é a primeira dica
da lista! Agora, confiança
não se conquista do dia para
a noite, é um processo longo. O postulante a um cargo
eletivo, sério, tem de começar a criar sua base eleitoral
ao menos quatro anos de
antecedência do processo
eleitoral. Como comprar voto
é de praxe, quem tem poder
econômico é só pôr o ‘bloco’
na rua!

publicada nesta quinta-feira
(6) no Diário Oficial da União,
também prevê medidas para
ajudar as companhias aéreas, que viram o faturamento
cair com a pandemia.
Veto – O presidente vetou
a permissão para aeronautas
(pilotos e tripulação) e aeroviários (pessoal em terra)
que tiveram o contrato de
trabalho suspenso ou reduzido sacarem parte do Fundo
de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS). Bolsonaro

alegou que a medida poderia
acarretar a descapitalização
do fundo, colocando em risco a sua sustentabilidade e
os investimentos.
A nova lei tem origem na
Medida Provisória 925/20,
que tratava apenas do reembolso de viagens canceladas
e do adiamento do pagamento de outorga de aeroportos. O relator, deputado
Arthur Oliveira Maia (DEM-BA), acrescentou outros
pontos, que foram aprovados
pela Câmara dos Deputados.

Números
O presidente do MDB,
Pedro Nimer, informou que
a chapa de pré-candidatos a
vereador já está escolhendo
números para serem inseridos nas urnas eletrônicas
de votação. Nimer disse
que o partido vai analisar os
números para não ocorrer
falhas. “São três números
que serão escolhidos pelos
candidatos e não pode ter
confronto”, diz. Na realidade, são cinco números, porém, os dois últimos são do
partido, no caso do MDB, é
o 15. Um exemplo: 20015.
Fato: número bonito não ganha eleição, mas propostas
e sola de sapato.

Transcendentais Desgaste
Antes da introdução de
campanhas na internet,
políticos procuravam pais-de-santo para receber informação do ‘Além’, a fim
de saber com antecedência
suas possibilidades nas urnas. Isso tinha um preço! Os
supersticiosos tinham que
desembolsar certa quantia
em dinheiro para presentear o vidente com poderes
transcendentais. Até geladeira chegava de ‘surpresa’
nas suas casas. Na Vila
Toninho, após receber o presente, um vidente pulou de
alegria no quintal do terreiro,
tudo registrado pelos olhos
de um espírito espião.

Não tem tu…

AÉREOS

Divulgação

O pré-candidato a prefeito Marco Casale (PSL), também
presidente do partido, se reuniu com Valdomiro Lopes (PSB,
foto), nesta semana, para propor uma aliança com o objetivo
de disputar as eleições para prefeito. Segundo um interlocutor, Casale propôs sair como candidato a vice na chapa
que seria encabeçada pelo ex-prefeito. Pesquisas internas
apontam que Valdomiro continua em segundo lugar, atrás
de Edinho Araújo (MDB). Como a diferença está elástica, o
ex-prefeito não quer arriscar. Seu foco é a Câmara Federal. O
pré-candidato Renato Pupo (PSDB), no entanto, quer Marco
Casale na sua chapa.

Um analista político profetiza que a pandemia poderá favorecer os candidatos
em exercícios de mandatos
e agora estão se preparando
para disputar a reeleição
em novembro. Como estão
no poder e um certo envolvimento com a população,
os detentores de mandatos
continuam à frente dos novatos. O eleitor, desanimado
com as promessas e agora
dilacerado com o efeito da
pandemia, está ausente
sobre o que rola no meio
político. Ao ficar diante da
urna, o eleitor vai lembrar da
expressão popular: não tem
tu, vai tu mesmo!

Expectativa

O prefeito Edinho Araújo
(MDB) enfrenta desgaste
político devido as medidas
impopulares para combater
a pandemia. Sondagens
internas mostram que a
maioria das críticas ao governo partem de comerciantes contrários às medidas
restritivas adotadas principalmente pelo governo do
Estado. A população, que
também sofre com os efeitos
da pandemia nas atividades
econômicas, é mais benevolente com o governo, porque
entende que se as infecções
ficarem sem controle, é a
classe de baixa renda que
será a mais penalizada.

Trava
O presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (RJ), defendeu a prioridade da reforma
tributária para garantir um
crescimento sustentável do
País. Maia diz que o atual
sistema é o que trava a economia. Disse que a reforma
vai trazer crescimento ao
simplificar e unificar os impostos de bens e serviços.
Na sua avaliação, o Brasil
adotou políticas de aumento da carga tributária para
financiar o estado, porém,
manteve um estado desigual
e com distorções em várias
áreas. Então, se é importante, por qual razão ainda
não a fez?

O governo local está na expectativa sobre o novo
anúncio que o governador João Doria (PSDB) fará hoje
sobre as fases de progressão ou de regressão, com base
na evolução da pandemia em cada região do estado. A
situação de Rio Preto, que depende do controle da doença na região, é delicada. Apesar do número de infecções
pelo vírus está num patamar elevado, o governo Edinho
Araújo (MDB) tem expectativa de a cidade permanecer na
fase laranja. O que tem evitado a regressão para a fase
vermelha, portanto, são os novos leitos de UTIs criados.
Se o povo não se conscientizar…fase vermelha à vista!
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Rio Preto tem a maior
temperatura média do estado

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo (Cetesb) possui 32 estações de
monitoramento. Dentre elas,
a unidade de São José do Rio
Preto registrou a mais alta
temperatura média do estado
durante o mês de julho, com
22,8°C. Esse número mostra
uma elevação de 1,5°C em
comparação com o mesmo
período no ano anterior. A
média anual no município é
de 25,6ºC.
A baixa umidade do ar
também foi um dos pontos observados pela Cetesb. Durante
toda a quinta-feira (6), a umidade variou de 18% no final
da tarde a 30% no período da
manhã. A Organização Mundial
da Saúde (OMS) recomenda
que o ideal seja de 60%. A
última chuva registrada na
cidade, segundo a Cetesb, foi
27 de junho, com aproximadamente 9mm (9 litros de água
por metro quadrado), tendo
completado 40 dias nesta
quinta-feira (6).
O episódio considerado
mais crítico de poluição foi a
queima ao ar livre, no dia 13
de julho, de 30.000 toneladas
de podas de árvores e outros

resíduos sólidos, no local
conhecido como Fazendinha.
A combustão dos resíduos
atingiu áreas urbanas de Mirassol e de São José do Rio
Preto com espessa pluma de
material particulado, fuligens,
fumaça e substâncias odoríferas.
“Esse incidente ocorreu em
depósito de galhos e folhas
e durou cerca de dois dias,
liberando em poluentes em
larga escala. As queimadas
são uma das nossas maiores
preocupações neste inverno,
juntamente com as questões
de saúde pública”, comentou
o coordenador da Defesa Civil,
Coronel Carlos Lamin.
Durante o mês de julho, em
apenas dois dias os rio-pretenses respiraram um ar com
qualidade que atende os preceitos da OMS referentes ao
poluente MP2,5, o que mais
impacta a saúde das pessoas.
Não há expectativa de chuvas
para este mês de agosto.
As recomendações da Defesa Civil são: evitar exercícios
físicos ao ar livre entre às 11h
e 17h, umidificar o ambiente
através de vaporizantes ou
toalhas molhadas, sempre que
possível permanecer em áreas
protegidas pelo sol e consumir
água, mesmo sem vontade.

Cláudio LAHOS

Mesmo no inverno, os termômetros passaram dos
30ºC

HABILITAÇÃO
Guilherme BATISTA

Sérgio SAMPAIO

OPERAÇÃO DARDANÁRIOS

PF cumpre mandado em Rio
Preto contra fraudes na saúde

Tatiana PIRES

A Polícia Federal deflagrou
a Operação Dardanários, na
manhã desta quinta-feira (6),
com o objetivo de desarticular
conluio entre empresários e
agentes públicos, que tinham
por finalidade contratações dirigidas, especialmente na área
da saúde.
Além de Rio Preto, os policiais federais cumprem seis
mandados de prisão e 11 de
busca e apreensão nas cidades
de São Paulo, Petrópolis (RJ),Goiânia (GO) e Brasília (DF).
A operação é um desdobramento das investigações realizadas no âmbito das operações
Fatura Exposta, Calicute e SOS,
deflagradas pela Delegacia de
Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros Combate da
PF no Rio de Janeiro (Delecor),
em conjunto com o Ministério
Público Federal, e que tiveram
o ex-governador Sérgio Cabral e
gestores de seu governo (2007
a 2014) como investigados.
Os presos responderão pelos crimes de corrupção, pe-

Detran-SP faz primeiro exame prático
em Rio Preto após quatro meses

Divulgação

100 pessoas fizeram a prova

Alunos dos 28 CFCs (Centro
de Formação de Condutores) de
Rio Preto tiveram uma manhã
de tensão e expectativa, nesta
quinta-feira (6), com a retomada
dos exames práticos que voltam
a acontecer na cidade após mais
de quatro meses.
Com o início da quarentena
contra a pandemia da Covid-19
no final de março deste ano, os
exames práticos que aconteceriam nos dias 23 e 27 de março
foram cancelados e de lá para
cá tudo ficou parado no Estado.
Nesta volta, foram cerca de
100 alunos que puderam fazer

MORTE SUSPEITA
culato, lavagem de dinheiro e
organização criminosa, e após
procedimentos de praxe, serão
encaminhados ao sistema
prisional e ficarão à disposição
da justiça.
Os mandados judiciais, expedidos pela 7ª Vara Federal
Criminal do Rio de Janeiro,
estão sendo cumpridos pela
Delegacia de Repressão a Corrupção e Combate a Crimes
Financeiros (Delecor), com
apoio do MPF.
O nome da operação faz
referência aos agentes de “negócios”, atravessadores que
intermediavam as contratações
dirigidas.

Homem de 51 anos
é encontrado morto
dentro de casa

Tatiana PIRES

A Polícia Civil de Rio Preto
vai investigar a causa da morte
do montador Milton Carlos Marostegon, de 51 anos. O corpo
foi encontrado dentro da casa
dele, no Parque Estoril.
De acordo com o boletim
de ocorrência, o genro de
Milton, de 38 anos, foi até a
residência, por volta das 12
horas, desta quarta-feira (5),
após o patrão do montador
ligar avisando que ele não tinha
ido trabalhar. O genro contou
à polícia que a última vez que
havia conversado com a vítima
foi no dia anterior, por volta das

20 horas.
Ainda segundo o registro
policial, o corpo estava no
quarto da vítima e seu rosto
apresentava ferimentos com
sangue. Assim como o seu
cachorro estava sujo com uma
mancha de sangue em sua pelagem, indicando que ele possa
ter mordido a face de Milton.
Não foi constatado nenhum
sinal de arrombamento ou de
destruição na casa. Foi registrado também que Milton sofria
de problemas cardíacos.
A perícia foi acionada e o
celular da vítima apreendido
pela polícia. O caso foi registrado como morte suspeita.

FALECIMENTOS
EURIDES LOCATELLI GARCIA, faleceu
aos 75 anos de idade. Era casado com o Sr.
Paulino Locatelli Garcia e deixa os ﬁlhos
Patricia, Marco Aurélio, Rodrigo e Paulino
(falecido). Seu sepultamento será no dia
06/08/2020, às 18:00, saindo seu féretro
do velório Parque Jardim da Paz para o
mesmo cemitério.
DORIVAL GENEROSO DA SILVA, faleceu aos 95 anos de idade. Era casado com
a Sra. Nilma Maria de Amorim e deixa os
ﬁlhos Meire, Eudoxia, Poy e Camilo (fale-

cido). Foi sepultado no dia 06/08/2020,
às 14:00, saindo seu féretro do velório
Capelas Prever para o cemitério São
João Batista.
VALMIR APARECIDO GONÇALVES, faleceu aos 72 anos de idade. Era divorciado
e deixa os ﬁlhos Valdinei, Josiane, Valmir
e Igor. Foi sepultado no dia 06/08/2020,
às 16:00, saindo seu féretro do velório
Capelas Prever para o cemitério São
João Batista.

DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO
Declaro, a quem interessar possa, que tenho tido problemas
com a minha linha de telefone (17) 99121-8088 desde o dia
31 de julho. Declaro, ainda, não exercitar nenhuma atividade de compra/venda de quaisquer produtos através deste
número de telefone.
São José do Rio Preto, 04 de agosto de 2020.
Maria Angélica Pereira. RG. 23.674.741-1
CPF. 159.329.458/18

seus exames que aconteceram
na Praça do Jardim Caparroz.
Segundo Márcio Junio Rodrigues, diretor de ensino do CFC
Rio Preto, correu tudo dentro o
esperado e mais 100 alunos poderão fazer um novo exame prático de carro na próxima semana,
no dia 13 no mesmo local.
Cuidados – protocolos foram
utilizados como a obrigação do
uso de máscaras e a higienização dos veículos – Rodrigues
afirmou que a cada aluno que
fazia o exame os carros eram
higienizados com a limpeza dos
bancos, volante, marcha, espelho retrovisor.
Na espera – existe uma lista

de aproximadamente 1.000 alunos que estão no aguardo para
fazer o exame prático.

Exame de Moto – uma novidade é que o Detran definiu
para o dia 12 de agosto o exame
prático para moto na “Cidade do
Trânsito”, serão também 100
alunos que serão definidos dos
CFCs.

Exame Carta C, D e E – o
exame para motoristas profissionais ficou agendado também
para o dia 12 de agosto – serão
apenas 16 alunos que poderão
fazer o exame prática nesta
retomada das provas.

INVESTIGAÇÃO DENÚNCIA

Homem tem o carro
roubado e é deixado
caído na rua

Motorista de aplicativo
é ameaçado ao informar
o valor da corrida

Tatiana PIRES

Tatiana PIRES

Um lavador de carro, de 37
anos, foi encontrado pela Polícia
Militar, caído no chão, após ter o
carro roubado durante a madrugada desta quinta-feira (6), no
Jardim das Oliveiras, em Rio Preto.
A PM foi acionada por uma
testemunha que viu dois homens
retirarem a vítima de dentro do
carro, um Fiat Punto, e a abandonarem na rua Antonio da Rocha
Marmo.
Segundo o boletim de ocorrência, quando a PM chegou
ao local, encontrou o lavador
de carros ferido na cabeça e ao
seu lado havia uma garrafa de
conhaque, que estava vazia. Uma
mulher se apresentou aos policiais
informando ser a namorada da
vítima e forneceu as informações
sobre ele.
O homem foi socorrido pelo
Resgate e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
Jaguaré, sem condições de dar
informações sobre o ocorrido.
Registrado como roubo, o caso
será investigado pelo 4° Distrito
Policial.

Um motorista de aplicativo, de 37 anos, procurou a
Polícia Civil de Rio Preto para
denunciar que foi ameaçado
por um passageiro no final da
noite desta quarta-feira (5).
O caso aconteceu no bairro
Solidariedade.
Segundo o boletim de ocorrência, o motorista foi solicitado para fazer uma corrida
partindo do bairro Caic até o
Solidariedade. Ao chegar ao
destino, a vítima informou o
valor do serviço prestado ao
passageiro.
Inconformado com o valor,
o homem começou a discutir
com o motorista e a ameaçá-lo
de morte. De acordo com o
registro policial, o passageiro
disse que entraria em sua casa
e voltaria armado para matá-lo.
A vítima foi informada do
prazo de seis meses para realizar a representação criminal
e apresentar as gravações que
ele fez das ameaças.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-se que apresentaram ao Oﬁcial do Registro Civil das
Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de
José Bonifácio, deste Estado os documentos exigidos no Código
Civil Brasileiro para habilitação de casamento:
PEDRO HENRIQUE VIANA TEDESCHI e
RAFAELLE MATTIS RINALDINI
PEDRO HENRIQUE VIANA TEDESCHI, de nacionalidade brasileira, solteiro, servidor público, natural de(o) São José do Rio
Preto, Estado de São Paulo, nascido no dia três de setembro de
mil novecentos e oitenta e quatro (03/09/1984, residente e domiciliado na Rua Eduardo Palmiro Leite, 116, Village La Montagne,
na cidade de São José do Rio Preto, Estado São Paulo, ﬁlho de
ETEVALDO TEDESCHI e de ILCE APARECIDA VIANA TEDESCHI.
RAFAELLE MATTIS RINALDINI, de nacionalidade brasileira, solteira, estudante, natural de Araçatuba, Estado de(o) São Paulo,
nascida no dia oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e
sete (08/02/1997), residente e domiciliada na Alameda do Rouxinol, 415, Terra Nostra, na cidade de José Bonifácio, Estado São
Paulo, ﬁlha de RUBENS CARLOS RINALDINI e de MARTA DE
CÁSSIA MATTIS.
Assim, se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma
da lei.
São José do Rio Preto, 04 de Agosto de 2020.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.
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“Hospital de Campanha em
MAIS FÉRTIL
Rio Preto é um absurdo”´,
afirma secretário de Saúde

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

O secretário de Saúde, Aldenis
Borim, afirmou nesta quinta-feira
(6) que seria um desperdício de
verbas públicas a construção de
um hospital de Campanha em Rio
Preto “Hospital de Campanha em
Rio Preto é um absurdo”, disse o
secretário.
Essa afirmação é baseada,
segundo ele, por dois fatores:
primeiro que o município tem
instalações próprias – e sobre
a questão do fechamento de
algumas unidades para o remanejamento de profissionais,
ele salienta que se houvesse o
hospital de Campanha isso seria
necessário ser feito da mesma
fora para ter trabalhares.
“Nós temos locais próprios
para fazer a expansão de leitos.
Estão o hospital de Campanha em
Rio Preto é uma grade bobagem
que foi se propagando principal-

mente no começo das discussões”, salientou o secretário.
E o segundo fator é que se
você constrói um hospital da
Campanha ele não será tão
adequado como uma UPA Santo
Antonio ou Jaguaré, por exemplo, estes dois locais viraram um
hospital, no que diz respeito a
estrutura montada e as equipes
que estão atuando nos locais.
Ele salienta ainda sobre a
questão do desperdício no caso
de Rio Preto que tem uma estrutura boa na área da Saúde. “Se
você construir um hospital de
Campanha você faz o que com ele
depois. O que vamos fazer com
aquele mostro que criamos e não
vai servir para nada. Vai desmanchar e jogar no lixo”, ponderou os
secretário.
Borim afirma que entre melhorar os serviços próprios que
poderão ser utilizados posteriormente por que iria pensar em
um hospital de Campanha que

PANDEMIA

Divulgação

Para Borim, hospital de campanha seria desperdício de verba
custaria milhões e depois não teria como ser reutilizado. “Por tudo
isso avaliamos naquele começo e

decidimos que não precisaríamos
montar um hospital de Campanha” finalizou.

CORONAVÍRUS

75% dos casos de Covid Mirassol passa dos 600
estão curados em RP
casos de Covid-19
Tatiana PIRES

A Secretaria de Saúde de Rio
Preto confirmou mais oito mortes pela Covid-19, chegando a
269 óbitos e anunciou que 75%
dos casos já são considerados
curados, o que significa 7.920
pacientes. A taxa de mortalidade
é de 2,5%.
Com esta atualização, desta
quinta-feira (6), o município
contabiliza 10.550 moradores
infectados. O coeficiente de incidência é de 2.290 casos para
cada 100 mil habitantes.
Desde o início da pandemia,
foram atendidos 55.211 pacientes com estado gripal. Destes,

43.230 colheram material genético para teste e 32.680 testaram
negativo para Covid-19.
O secretário de Saúde Aldenis
Borim destacou que os 359 novos casos não são referentes às
últimas 24 horas apenas, já que
havia testes represados nos laboratórios nas semanas anteriores.
Atualmente, há 343 moradores de Rio Preto internados, em
hospitais do município, com sintomas de Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG), sendo 137
em Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) e 206 em enfermaria. Destes, 204 testaram positivo para
coronavírus, sendo 94 em UTI e
110 em enfermaria.

VITÓRIA

Idosa de 82 anos é a 300ª paciente
curada de Covid na Santa Casa
Tatiana PIRES

“Tive medo, mas confiei em
Deus. Confiei também nos médicos”, afirmou Diolinda Felícia
dos Reis ao receber alta médica
da Santa Casa, nesta quinta-feira
(6). A idosa estava internada desde o dia 22 de julho e é o 300º
paciente rio-presente a enfrentar
e vencer a Covid-19, no hospital.
Mãe de 9 filhos e com 25
netos, Diolinda conta que está
ansiosa para comemorar com a
família. “Por enquanto, não podemos, mas não vejo a hora de
estar com todos eles. É uma nova
vida e estou muito feliz de saber
que vou poder ver meus filhos
e netos. Quem sabe no final do
mês que vem?”, disse.
A recuperação de Diolinda
emocionou médicos e enfermeiros do hospital, que fizeram
questão de homenageá-la. A alta
da paciente foi celebrada com
balões e aplausos.
Inicialmente, a idosa teve
uma leve tosse e, imediatamente, um dos filhos dela, Reinaldo

Benedito dos Reis, 48 anos,
a levou até a UBSF (Unidade
Básica de Saúde da Família) do
bairro Anchieta, em 22 de julho.
Após o atendimento, ela foi encaminhada para a UPA (Unidade
de Pronto Atendimento) Jaguaré,
onde permaneceu por dois dias e
foi transferida para a Santa Casa.
Portadora de diabetes, pressão alta e problemas cardíacos,
Diolinda contou que a falta de
ar que sentiu enquanto estava
internada era tão forte, que não
conseguia levantar para ir ao
banheiro.
A condição de saúde dela e
a idade preocuparam a família,
além da incerteza e a espera
por notícias positivas. “Não podíamos acompanhá-la e todos
os dias recebíamos o boletim de
saúde. Ontem mesmo nos disseram que não havia previsão de
alta e que iam tentar tirar ela do
oxigênio para ver como reagiria.
Ela passou a noite muito bem e
hoje cedo recebemos a notícia
de que seria liberada. Foi um
alívio e tanto”, afirmou.

EDITAIS
EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos
no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da
Conversão de união estável em casamento:
ALLAN HENRIQUE DE MORAES e JULIA COSTA BUENO.
Ele, de nacionalidade brasileira, repositor, solteiro, nascido
em São José do Rio Preto, SP, no dia 23 de janeiro de 1998,
residente e domiciliado a Elias Gabriel, Nº 1246, Jardim Soraia,
São José do Rio Preto, SP, ﬁlho de e de KELLY CRISTINA DE
MORAES. Ela, de nacionalidade brasileira, repositora, solteira,
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 25 de novembro
de 2000, residente e domiciliada a Elias Gabriel, Nº 1246, Jardim Soraia, São José do Rio Preto, SP, ﬁlha de JOSÉ ANTONIO
BUENO e de JOANA D'ARC DA COSTA.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado
pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 05 de agosto de 2020.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.

Vinicius LIMA

A Prefeitura de Mirassol, por
meio da Vigilância Epidemiológica do Departamento de Saúde,
informou que foram confirmados
39 novos casos positivos por
Covid-19 no município nesta
quinta-feira.
Dentre esses casos, 21 foram
diagnosticados em mulheres
e 16 em homens, com idades
que variam de 16 a 73 anos.
Duas crianças, de 1 e 9 anos,

também foram confirmadas com
coronavírus. Um homem de 36
anos está internado na UTI do
Hospital de Base, em São José
do Rio Preto. Os demais seguem
em quarentena em suas respectivas casas.
O município contabiliza
3.271 notificações, 611 positivos, 2.187 negativos e 473
aguardando resultado. Do total
de positivos, há 481 curados, 95
em quarentena, 17 internados e
18 óbitos.

HCM

Zé Neto e Cristiano doam
ambulância para Funfarme
Vinicius LIMA

A dupla Zé Neto & Cristiano
doou nesta quinta-feira (6) uma
ambulância para a unidade materno-infantil, o HCM – Hospital
da Criança e Maternidade (HCM).
O veículo que foi recebido pela
diretora administrativa do Hospital de Base, Amália Tieco, e pelo
diretor financeiro da Funfarme
(Fundação Faculdade Regional
de Medicina), Robson Ribeiro.

“Temos a certeza de que ter
Zé Neto e Cristiano ao nosso
lado é o maior de todos os presentes, pois eles conseguem,
com o nome, a força e a qualidade que possuem, como músicos
talentosos e principalmente
como seres humanos, levar a todos os brasileiros a importância
de ajudar o maior complexo de
saúde do interior de São Paulo
a continuar salvando vidas”,
avaliaram Amália e Robson.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no
artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
RAFAEL CAMPOS DE MORAES e MAYNE VASCONCELOS
SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, solteiro,
nascido em São Paulo, SP, no dia 26 de março de 1981, ﬁlho de
EDISON APARECIDO CAMPOS DE MORAES e de NEUSA IMBRIZI CAMPOS DE MORAES. Ela, de nacionalidade brasileira,
médica veterinaria, solteira, nascida em Itapagipe, MG, no dia 11
de dezembro de 1992, ﬁlha de JOSÉ ANTONIO DA SILVA e de
APARECIDA VASCONCELOS MATOS DA SILVA.
PEDRO HENRIQUE PIRES DE ALBUQUERQUE LOPES
DA SILVA e LIGIA DE PAULA PRADO. Ele, de nacionalidade
brasileira, engenheiro agronomo, solteiro, nascido em Sombrio,
SC, no dia 12 de abril de 1995, ﬁlho de VALDOMIRO LOPES
DA SILVA JUNIOR e de ELIANA DE FÁTIMA PIRES DE ALBUQUERQUE LOPES DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira,
assistente social, solteira, nascida em São José do Rio Preto,
SP, no dia 22 de maio de 1991, ﬁlha de EUCLIDES DO PRADO
JUNIOR e de MARIA HELOISA DE PAULA PRADO.
MARCEL MORATTO RODRIGUES e MARIANNE PAULA
ROSSI. Ele, de nacionalidade brasileira, programador, solteiro,
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 27 de abril de
1989, ﬁlho de ERNESTO RODRIGUES e de MARCIA HELENA MORATTO RODRIGUES. Ela, de nacionalidade brasileira,
nutricionista, solteira, nascida em Nhandeara, SP, no dia 12 de
fevereiro de 1993, ﬁlha de DENILSON ROSSI e de MARIA IDALINA DE PAULA ROSSI.
ALEXANDRE DA SILVA DE OLIVEIRA BERTON e KETELYN
FERNANDA DA SILVA. Ele, de nacionalidade , atendente,
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 22 de
dezembro de 1993, ﬁlho de AUGUSTO MARCELO BERTON e
de GEIZA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA BERTON. Ela, de nacionalidade brasileira, manicure, solteira, nascida em Catanduva,
SP, no dia 08 de junho de 2002, ﬁlha de LEANDRO ROGÉRIO
NUNES DA SILVA e de EDILAINE FERNANDA AGOSTINHO.
_Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado
pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto,05 de agosto de 2020.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.

São José do Rio Preto, sexta-feira
07 de agosto de 2020
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PERGUNTAS E
RESPOSTAS EM
REPRODUÇÃO HUMANA
Qual a porcentagem de chance de uma mulher com 30
anos engravidar de primeira com a FIV?
Depende muito da reserva ovariana, quanto mais óvulos conseguirmos, teremos mais embriões e maiores serão as chances
de sucesso. De uma forma geral, a chance de conseguir ter um
filho com todos os embriões formados a partir de uma captação
em mulheres com 30 anos fica entre 50-60%.
Adenomiose pode atrapalhar na TEC?
Os melhores estudos disponíveis mostram que a adenomiose
não traz qualquer impacto negativo nas chances de sucesso do
tratamento.
É possível depois de várias TECs com inúmeros ultrassons, ter passado a hidrossalpinge despercebida?
Sim. O diagnóstico de hidrossalpinge pode ser bastante difícil
quando a trompa não está muito dilatada e a mesma está posicionada entre as alças intestinais.
Tenho doença autoimune, pode ser que o embrião não
desenvolva por ter o gene do esposo?
Não existe qualquer comprovação que tais pontos tenham
qualquer impacto na chance de sucesso. Muito pelo contrário,
em todo o mundo o melhor resultado é observado em mulheres
usando óvulos, no qual todo o material genético é estranho.
O que significa embrião expandido?
É um mero detalhe técnico sobre o estágio de desenvolvimento
do embrião.
Quando os tratamentos poderão ser retomados, por
conta do COVID?
Os tratamentos já foram reiniciados, apenas estamos tendo
cautela com início de casos e sugerindo adiar para setembro,
quando muito provavelmente, a situação estará bem melhor.
Tenho 29 anos, exame de hormônio anti mulleriano com
resultado 5,07, é bom?
Tanto a idade quanto a avaliação da reserva ovariana apontam
para uma alta chance de gravidez (>60%).
Para a transferência, taxas hormonais contam? Progesterona? Como é feito a preparação?
Utilizamos 3 tipos diferentes de preparo endometrial(natural
com fita de LH, natural com hCG e artificial); cada um tem suas
características próprias. A dosagem hormonal é algo opcional e
sua interpretação depende muito do momento em que é solicitado (caso seja).
Tenho a outra trompa obstruída, atrapalha nas chances
de gravidez com FIV?
Não. Apenas a trompa dilatada (hidrossalpinge) atrapalha nas
chances de sucesso do tratamento.
Na segunda captação (com protocolo duostim) tem mais
chances de ter embriões euploides ? Duostim é indicado
em algum caso?
Não existe indicação para fazer duas estimulações sem pausa
entre elas (Duostim) e a segunda captação não resulta em mais
embriões euplóides.
A biópsia é indicada acima de 38 anos? A cardiopatia
congênita daria para ver em biopsia?
A biópsia não consegue detectar cardiopatia congênita e nem
qualquer outro tipo de malformação que não seja associada a um
número anormal de cromossomos (Síndrome de Down, Patau,
Edwards, Turner e Síndrome de Klinefelter).
Tenho endometriose, indicam outra cirurgia, posso fazer
FIV antes da cirurgia?
Sim, a endometriose não prejudica em nada o resultado da
FIV. A cirurgia para endometriose entretanto pode prejudicar muito o resultado da FIV, pois frequentemente há dano na reserva
ovariana, reduzindo o número de óvulos que conseguimos obter
no procedimento.
Quais requisitos para fazer uma FIV?
Saber das limitações do tratamento e optar por realizá-lo. Os
únicos exames obrigatórios são exames para doenças infecciosas
(exigência da ANVISA).
É indicado fazer acupuntura antes do tratamento?
Não existe evidência robusta do benefício da acupuntura.
Se for transferir embrião em D3, avalia o embrião na
estufa? Quais os critérios usados para decidir se a transferência será em D3 ou D5/D6/D7?
Nossa sugestão é sempre transferir em estágio de blastocisto.
Essa estratégia ajuda a reduzir o tempo, custo e frustrações até
se atingir um bebê, pois evita algumas transferências de embriões
com baixa chance de sucesso. Quando o laboratório tem boas
condições de cultivo , é muito provável que o embrião que não
atingiu estágio de blastocisto no laboratório não iria se desenvolver
dentro do útero.
Entretanto, em algumas situações, por questão de comodidade, acabamos realizando transferência em D2/3. Por exemplo,
um casal que mora longe e quer transferir no mesmo ciclo, pode
optar por transferir antes para otimizar o tempo.
Qual tem mais chances de positivos, embriões congelados ou frescos?
A chance é praticamente a mesma.
Podemos fazer o estudo de embriões mesma na recepção de
óvulos de mulher jovem? Para garantir que não tenha nenhum
problema nos embriões?
Até quantos óvulos é considerado normal numa punção,
para fazer a fresco?
Nossa sugestão é não transferir no mesmo ciclo por conta de
risco de síndrome de hiperestimulação ovariana nos casos em
que obtemos mais de 15-20 óvulos.
A receptora pode ter acesso as fotos de criança da doadora e vice versa? A criança quando estiver grande pode ter
acesso a essas fotos e conhecer a identidade da doadora?
De acordo com a orientação do Conselho Federal de Medicina, o sigilo é obrigatório e as receptoras não podem ver fotos de
crianças da doadora ou vice versa.
Sou receptora, se fez a captação de óvulos da doadora
mais não teve sucesso com nenhum óvulo, daí o próximo
ciclo é a mesma doadora?
Na grande maioria das vezes, cada mulher doa óvulos apenas
uma vez e, portanto, toda vez que precisar de óvulos, será de
doadoras diferentes.
As doadoras podem ficar sabendo sobre se os óvulos
dela deram certo para receptoras?
Não, todo o processo é sigiloso.
Em casos mãe independente/solo qual tratamento indicado?
Depende da idade da mulher e da reserva ovariana.Outro fator
importante é saber se as tubas são permeáveis , algo importante
quando se tem dúvida entre a inseminação intra – uterino e a
fertilização in vitro.
Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico ginecologista e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana
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SOCIAL

DIA DOS PAIS

FINAL

Comemora-se neste domingo, o Dia dos Pais, este ano, em casa,
com os restaurantes fechados devido à pandemia do coronavirus.
Muitas dessas celebrações, realizadas sem que os pais consigam
reunir toda a prole, limitando-se à troca de palavras carinhosas
pelo celular, mostrando a imagem emocionada dos pais e seus
filhos ou um presente enviado pelo correio, que abriga todo o
abraço e o carinho de ambos. Nas últimas décadas, a noção de
paternidade tem se modificado visivelmente. Velhos paradigmas
foram quebrados e hoje o pai não é mais apenas a figura de
um provedor detentor de autoridade, mas também um dos
protagonistas no desenvolvimento moral, psicológico e afetivo
de toda a família. Embora muitos contestem, a aceitação das
novas famílias formadas por dois pais ou duas mães também é
igualmente comemorada. A verdade é que, independentemente
da época ou da formação do núcleo familiar, hoje consagrado em
lei, as relações entre pais e filhos sempre serviram de inspiração
para grandes escritores. A literatura exibe um exuberante acervo
de textos e poemas sobre o pai. Poemas de Pablo Neruda, Mário
Quintana, Cecilia Meirelles, Hilda Hilst ,Vinicius de Moraes,
Drummond de Andrade, Ferreira Gullar, Manuel Bandeira e textos
de Clarice Lispector, Gabriel Garcia Marquez, Fabricio Carpinejar,
José Saramago, Adelia Prado, André Gide, William Falkner, para
citar apenas alguns, grassam pelas bibliotecas. Escolhi dois
poemas para homenagear os pais.

Amanhã, às 16h30, o bicho vai
pegar no Allianz Park, a final
do Paulistão entre Corinthians
e Palmeiras. Nessa época de
confinamento, pelo menos
um bom programa para quem
gosta de futebol. Só não vale
comemorar na rua.

Meu pai tem Alzheimer e todo dia me pergunta
que dia é hoje.
Eu digo que é Dia dos Pais e tasco-lhe mais um abraço.
Carlos Edu Bernardes

Meu pai, dá-me os teus velhos sapatos manchados de terra.
dá-me o teu antigo paletó sujo de ventos e de chuvas.
dá-me o imemorial chapéu com que cobrias a tua paciência
e os misteriosos papéis em que teus versos inscreveste.
meu pai, dá-me a tua pequena chave das grandes portas.
dá-me a tua lamparina de rolha,estranha bailarina das insônias.
meu pai, dá-me os teus velhos sapatos.
Vinicius de Moraes

SUSTO

SEMANA DO BRASIL

O comerciante libanês,
hoje rio-pretense Ghaleb
HassanTarraf, levou um susto
com as explosões em Beirute.
Seu pai mora no Líbano, mas
no interior do país. Sua irmã,
mora com a família na capital.
Ninguém ficou ferido, mas os
vidros e eletrodomésticos de
sua casa ficaram destruídos.
A geladeira, foi parar na sala.

O governo federal está
organizando a segunda edição
da Semana do Brasil, para o
período do Dia da Independência,
com a finalidade de chacoalhar
o comércio e ser uma espécie
de segunda Black Friday, com
a participação dos maiores
varejistas nacionais fazendo
promoções.Será coordenado
novamente pelo IDV, Instituto
do Desenvolvimento do Varejo,
e por Wajngarten.

ANIVERSÁRIOS

Jornal

POSSE VIRTUAL

CONDOLÊNCIAS

RÉVEILLON CARIOCA I

O presidente da ARLECAcademia Rio-pretense de
Letras e Cultura, Alberto Gabriel
Bianchi, acredita que a posse
dos novos acadêmicos, diante
do isolamento do Covid 19, será
virtual. Posteriormente, quando
forem liberadas as reuniões
sociais, será feito um jantar para
celebrar e dar boas vindas aos
seis novos integrantes.

Desta coluna, os mais
profundos sentimentos, pelo
falecimento, ontem, de D.
Eurides Locatelli Garcia, esposa
do senhor, Paulino Garcia,
com quem teve quatro filhos:
Paulininho (já falecido), Rodrigo
(vice-governador de São Paulo),
Marco Aurélio e Patrícia.

O plano total do réveillon do Rio,
já discutido com a Vigilância
Sanitária, deverá ser divulgado,
com o aval do prefeito, em até
15 dias. De acordo com a Riotur,
a intenção é que a virada, bem
mais enxuta em termos de
gastos, seja completamente
bancada pela iniciativa privada.
Uma festa tradicional de
réveillon em Copacabana custa
R$ 16 milhões, sendo que R$ 6
milhões são destinados a balsas
e fogos.

Divulgação

RÉVEILLON CARIOCA II

LIVE BENEFICENTE I

A Orquestra Sinfônica de São
José do Rio Preto, fundada
há 78 anos; e o cantor Gui
Fernandes se uniram para
ajudar a instituição Comunidade
Missão rainha da Paz presidida
por Fernando Grupillo, com a
realização da live “Papai Show”
na noite de hoje, a partir de
20 horas, que será transmitida
pelas redes sociais.

LIVE BENEFICENTE II
A OSRP será regida pelo maestro
Gilmar de Assis e deverão
também se apresentar, Nenê
& Marinês, Danilo Cuiabano,
Joan Neto & Daniel e Tonny
& Kleber, com transmissão
ao vivo.O objetivo é arrecadar
alimentos, cobertores, roupas
ou quantias em dinheiro
que serão destinadas a
instituição que atende famílias
em vulnerabilidade, com a
distribuição de cestas básicas,
fraldas geriátricas, compra de
remédios e doação de roupas.

LIVE BENEFICENTE III
As doações serão realizadas
pelo WhatsApp (17) 997677497 e pelo QR Code que será
disponibilizado durante a live. A
live será transmitida pelo canal
do Youtube OficialGuifernandes,
pagina do facebook Orquestra
Sinfônica de São José do Rio
Preto e pagina do facebook
Fernando Grupillo (Presidente
da Instituição Comunidade
Missão Rainha da Paz).

ESSES, OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 7, sexta-feira: Marco Aurélio Pires Costa, Galib Jorge
Tanuri, Caetano Veloso, Fernanda Ismael, Gerusa Souza Polotto, Vera Lígia Menezes, Márcio Zancaner,
Paulo Sérgio Valle, ator Raul Gazzola, atriz Vera Holtz, nasceu no Rio em 1935,Yoná Magalhães,que
morreu no Rio em 2015 aos 80 anos; Valdecir Buosi, Paulo Antônio Skaf - empresário e político
brasileiro, filiado ao MDB, presidente da FIESP, do CIESP, do SESI-SP, do SENAI, do SEBRAE-SP,
1º vice-presidente da CNI. 8, sábado: Aniversário de Votuporanga, Dia dos Bandeirantes, Rosane
Beolchi Tavares, Susana Mara Fernandes Araújo, Olavo Tarraf Filho, Dustin Hoffman, Guilherme Oliani
Vieira da Silva, João Manoel Costa
dos Santos. 9, domingo: Bijou
Fagundes Ribeiro, Carlos Gabriel
de Figueiredo, colunista César
Giobbi, Dorinha Vinha, Fafá de
Belém, x-governador, Luiz Antônio
Fleury Filho, Melanie Giffith, Renato
Vita Medina, Renata Rubio. 10,
segunda-feira: 1912-nasceu
em Itabuna,na Bahia, o escritor
Jorge Amado,que morreu em
Salvador em 2001 aos 89 anos;
Dia do Médico Veterinário, Ângela
Martinelli, Antonio Banderas,
Bianca Ragazzi Sodré, Cristiane
Lobanco Villa, Eliana Pittman,
Fábio Assunção, João de Jorge
Júnior. 11, terça-feira: Dia do
Advogado, Dia do Direito, Dia da
Pendura, Dia da Televisão, Dia do
Estudante, Dia do Garçom, Dia
do Hoteleiro, Dia do Magistrado,
Iza Urbinatti, Edicleia Batista,
Lea Ortunho Nogueira, Maria
Tereza (Pituca) Camargo Lopes,
Maria Lucia Martineli Tadei. 12,
quarta-feira: Dia internacional
da Juventude, Dia Nacional das
Artes, Fernanda Dias Ferreira
Roma, ex-presidente Fernando
Collor de Mello, José Mattar
Júnior, Gilberto Kassab, Arthur
José Pereira Netto, Benedito Alves
Delsin, Caroline Amaral de Lima
Purgly, Cirlei Amad, Creuza Helena
Miziara Muanis, Jefferson Miceli,
Stephanie Garcia, Renato Cruz,
Beatriz Helena Dalia Sobrinho,
Alessandro Caran, José Rubens
Rubio. 13, quinta-feira: Dia do
Economista, Dia Internacional do
Canhoto, Maria Sylvia Nogueira
Cury, Isabella Ribeiro Kfouri,
promotor de Justiça Renato
Marcão, Maria Cláudia Schiavon
Barletti, Beto Guedes, Fidel
Castro, Marcelo Novaes, Katiusha
de Abreu, Ivany Fonseca Bellini,
Rodrigo Barbosa Matheus.

BONS TEMPOS: O médico oftalmologista Ivan Rollemberg e
sua mulher, Marli com o filho Ivan IV

SETE DE SETEMBRO

*

Na próxima terça-feira,
dia 11, comemora-se o
Dia do Advogado. Mas pelo
isolamento social exigido
pelas autoridades sanitárias,
não haverá nenhuma
comemoração, como
costumava acontecer.

*

No mesmo dia, festejase o Dia do Garçon, que
tradicionalmente realizava a
corrida da bandeja. Mas este
ano...
Calcula-se que serão
*
necessários 80 bilhões de
dólares para Beirute se
reerguer.

*

Será iniciada hoje, a
vacinação do Laboratório
SinovacLife Science, contra o
Coronavirus, para voluntários
na Faculdade de Medicina de
Rio Preto.

O governo Bolsonaro cancelou
todas as festividades prevista
para o 7 de setembro. A
avaliação do governo federal é
que não há condições para ser
realizar a parada militar - seja a
de Brasília, sejam aquelas que
se realizam em algumas capitais
e cidades do interior. Estimase que na semana da Pária o
número de mortos por Covid-19
chegue a 130 mil brasileiros. A
tradição que deve permanecer
- e é quase certo que será
mantida - é de o presidente
da República fazer, na noite do
dia 6, um pronunciamento em
cadeia nacional de rádio e TV.

CANDIDATO
Integrantes do DEM têm
defendido que Luiz Henrique
Mandetta concorra neste ano
à prefeitura de Campo Grande,
sua terra natal, no Mato Grosso
do Sul. O ex-ministro da Saúde
está estudando a ideia.

Não haverá este ano, uma
grande queima de fogos e shows
na Praia de Copacabana,mas
serão promovidas celebrações
de réveillon no Rio. A proposta da
Riotur, que prepara um caderno
de encargos para os eventos,
é espalhar shows de luzes pela
cidade, com transmissões pela
internet e TV. Não haverá balsas
na orla para a realização de
espetáculos pirotécnicos nem
palcos. Em vez disso, o carioca
poderá acompanhar de casa
lives em locais com acesso
controlado, entre eles o Cristo
Redentor e o Parque Madureira.

RÉVEILLON CARIOCA III

Um dos planos da prefeitura é
promover um espetáculo com
iluminação especial nos fortes
do Leme e de Copacabana,
com duração bem menor que
à das queimas de fogos. Na
última virada de ano, o show
pirotécnico foi assistido por três
milhões de pessoas ao longo de
14 minutos.

RÉVEILLON CARIOCA IV
O prefeito Marcelo Crivella
afirmou que, na noite de 31
de dezembro, será feito um
momento de silêncio em
homenagem às vítimas da
Covid-19.Há muitas famílias de
luto que, no réveillon, nada vão
celebrar. Após a homenagem,
terá início a contagem
regressiva para 2021: a ideia
é que a população a faça das
janelas, transformando toda a
cidade num grande coral.

São José do Rio Preto, sexta-feira
07 de agosto de 2020

Jornal

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.
CONVOCAÇÃO

Fica o (a) senhor (a) conselheiro
(a) convocado (a) para reunião ordinária desse conselho,
que acontecerá dia 11.08.2020, terça-feira, a reunião será
realizada de maneira remota usando o aplicativo MEET.
GOOGLE que pode ser baixado no app do celular, o convite
para entrar na reunião estará no grupo do CMDCA no whatsApp – quem não estiver no mesmo entrar em contato com o
CMDCA para inclusão em convocação às 8h30min.
Pautas:
I - Abertura;
II - Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do mês de julho
de 2020;
III - Prorrogação por 90 dias dos Certiﬁcados de Registro no
CMDCA, durante a pandemia, em especial - Casa de Eurípedes / APAE / Renascer, CREAS e Damas de Caridade;
IV - Conhecimento do Apostilamento de alteração de data
de compra da OSC Comunidade Só Por Hoje compra de
computadores – acesso educação pandemia – Parceria de
Acolhimento - SEMAS;
V - Ofícios SEMAS suspendendo os Chamamentos CMDCA
01/2019 e Processo Administrativo 01/2020 - Edital Itaú por 90 dias – considerando a Pandemia e Ofício Renascer
– sobre o Edital Itaú;
VI – Proposta de realizar Edital de chamamento conjunto
com o CMDI, para ações inovadoras pós pandemia, reserva
de R$ 300.000,00 do FMDCA;
VII – Ofício EMPRO – locais com Internet;
VIII – Composição da Comissão de Aprovação dos produtos
produzidos para os 30 anos do ECA, com recurso do FMDCA;
IX – Devolutiva Comissão de Acompanhamento e Conselheiros Tutelares – Curso de Capacitação para Conselheiros
Tutelares;
X – Devolutivas conselheiros de direito participantes da Câmara de Planejamento para o Retorno às Aulas Presenciais
no Município;
XI - Devolutivas Comissões;
XIII – Informes;
- Evento ECA 30 anos – TV Câmara – youtube 13-16/07 –
gravação do que foi realizado;
- Designação da servidora Luciana Cristina Bortoluzzo para
a Secretaria de Saúde durante a pandemia;
- Curso on-line disponível – Liberdade de Expressão, Regulação Democrática da Mídia e Garantia dos Direitos de
Crianças e Adolescentes – ANDI;
- Dr. Evandro – Webinar do dia 31/07 – Violência contra
Crianças e Adolescentes com o Secretário Nacional dos
Direitos das Crianças e Adolescentes;
- Plano de Enfrentamento COVID – SEMAS.
XIV - Palavra Livre (Deverão os conselheiros e convidados
antes do inicio desta pauta, passar os temas para Luciana
– Secretária Executiva CMDCA, para mensurar tempo). Se
houver imagem enviar por e-mail até às 14 do dia anterior à
ordinária;
XV – Encerramento.
DIRETORIA
CMDCA
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO
3° Termo Aditivo Contratual
Pregão eletronico nº 165/17; Contrato: PRE/0104/17
Contratada: Euromedica Comercio e Manutenção em Equipamentos Medicos Hospitalares Eireli
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado por mais 06 meses, o prazo de vigência do contrato
supramencionado. SMS – Aldenis A. Borim
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa De Licitação N° 52/20; Contrato: DIL/0025/20
Locadores: GILSON ROBERTO DE GOES E CREUZA
MARIA DE CASTRO GOES
Objeto: Locação de imóvel localizado na Av. Danilo
Galeazzi, nº 1881 e 1891, Jardim Caparroz, destinados as
instalações da UBS Jaguaré da Secretaria Municipal de Saúde. Vl. Total: R$124.860,00 SMS – Aldenis A. Borim. Prazo
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/2020
ATA Nº 0590/20

CONTRATADA: LUIZ FELIPE FACHIN PAZIANOTO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de recarga de gás glp – Valores
Unitários – Item 01 – R$52,00 - Gab. Pref. – José Roberto
Moreira
– Ulisses R. Almeida – Prazo de vigência: 12 meses.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2020
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade,
HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o
seu objeto a favor do vencedor, conforme segue: Rioquímica
S/A (Imóveis de Matriculas 158.938 à 158.940 e 158.935
à 158.937 do 1º ORI). Israel Cestari Júnior – Sec. Mun. de
Planejamento
COMUNICADO
SESSÃO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2020 – PROCESSO Nº 11.374/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de cadeiras e
longarinas para a Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão análise das amostras do pregão
em epígrafe para o dia 11/08/2020 às 09:00hs na Secretaria
Municipal de Saúde, Avenida Romeu Strazzi, 199, Jd Sinibaldi, CEP: 15084-010,São José do Rio Preto, ﬁcando facultado
o acompanhamento da sessão a todos os interessados .
Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
254/2020 – PROCESSO Nº 12.251/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de medicamentos,
insumos padronizados na REMUME. Secretaria Municipal
da Saude.. Fica designada a data da sessão de retomada do
pregão em epígrafe para o dia 10/08/2020 às 14:00hs para
continuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
194/2020 – PROCESSO Nº 11.819/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de lanches para
a Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia
12/08/2020 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos.
Adriana Tápparo – Pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 281/2020, PROCESSO 12.323/2020, objetivando
contratação de empresa para o fornecimento de postos de
trabalho terceirizados de jardineiro, pintor, pedreiro e servente de pedreiro, por um período de 12 meses, para diversas
Secretarias Municipais, conforme termo de referência anexo
ao edital. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia
20/08/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à
disposição dos interessados, no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 288/2020, PROCESSO 12.529/2020, objetivando
o registro de preços para aquisição de eletrodomésticos
para as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. O
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 20/08/2020, às
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 240/2020 – Processo n.º
12.160/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de ferramentas
diversas. Secretaria municipal de Educação. Sessão pública
realizada on-line com inicio dia 29/07/2020, sendo adjudicado os itens às empresas declaradas vencedoras FZ DE
CASTRO ME itens 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 44, 65, 66, 70;
GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA itens 5, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 50, 55, 56, 69; JOSÉ HENRIQUE
FARIA EPP itens 1, 2, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 22, 29, 31, 32, 36,

367, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 61, 71, 72.
MARIA RITA ALANIZ PORTO itens 51, 52, 60, 62 e 68. Os
itens 3, 4, 7, 45, 54, 63, 64 e 67 foram declarados fracassados e o item 6 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 vislumbrar
nenhuma irregularidade: Sueli Petronilia A Costa. Secretária
Municipal de Educação
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 55/2020 – Processo n.º
1548/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais
elétricos e de iluminação para ampliação e manutenção da
Iluminação Púbica. Secretaria municipal de Obras. Sessão
pública realizada on-line com inicio dia 17/04/2020, sendo
adjudicado os itens às empresas declaradas vencedoras
ANDERSON ALBERTO ROSATI ME itens 11 e 12; D M P
EQUIPAMENTOS LTDA itens 7e 8; ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME itens 1, 2, 9,
10; FOTLUX DISTR DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI
ME item 14; GOLED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA item
13; R. D VELANI ELETRÍCA ME itens 3, 4, 5 e 6. 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 vislumbrar nenhuma irregularidade: Sergio Astolfo Issas Secretário
Municipal de Obras
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2020
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade,
HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o
seu objeto a favor de: Mazzucca Comércio e Sistemas de
Eletricidade Ltda. Sergio Astolfo Issas - Sec. Mun. de Obras
EXTRATO
EXTRATO DE SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 267/2020 – Processo n.º
12.333/2020
Objeto: Aquisição de adubo para adubação de solo no centro
de produção e transferência de tecnologia agropecuária,
projeto agrícola. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
O pregão eletrônico restou fracassado uma vez que os valores ﬁnais alcançados nos itens 1 e 2 ﬁcaram muito acima da
estimativa do edital. Lucia Helena Antonio - pregoeira

LEI Nº 13.571
DE 5 DE AGOSTO DE 2020.
Altera a “LEI BENÍCIO ERNANDES AVANÇO”, Lei nº 13.341,
de 18 de outubro de 2019, criando a Carteira de Identiﬁcação da Pessoa com Down, e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei nº 13.341, de 18 de outubro de 2019, passa a
vigorar com o art. 4º-A, com a seguinte redação:
“Art. 4º-A. Fica criada a Carteira de Identiﬁcação da Pessoa com Síndrome de Down (CIPSD), com vistas a garantir
atenção integral e prioridade no atendimento e acesso aos
serviços públicos e privados, em especial de saúde, educação e assistência social.
§ 1º A CIPSD será expedida pelo Poder Executivo Municipal,
mediante requerimento acompanhado de relatório médico
com indicação do código da Classiﬁcação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde
(CID), e deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – Da Pessoa com Síndrome de Down:
a)
Nome completo;
b)
Filiação ou relação;
c)
Local e data de nascimento;
d)
Número da carteira de identidade civil;
e)
Tipo sanguíneo;
f)
Endereço residencial completo;
g)
Número de telefone;
h)
Fotograﬁa no formato padrão 3x4 (três centímetros
por quatro centímetros); e
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Assinatura ou impressão digital.

II – Do responsável legal ou cuidador:
a)
Nome completo;
b)
Número da carteira de identidade civil;
c)
Endereço residencial completo;
d)
Número de telefone; e
e)
Endereço de e-mail.
Art. 2º O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no que couber.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de agosto
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 15.005/2020
Projeto de Lei nº 003/2020
Autoria da propositura: Ver. Fábio Marcondes
LEI Nº 13.572
DE 5 DE AGOSTO DE 2020.
Institui no Calendário Oﬁcial do Município de São José do
Rio Preto - SP, o dia 25 de julho como “Dia Municipal da
Mulher Negra”.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído no Calendário Oﬁcial do Município de
São José do Rio Preto -SP, o dia 25 de julho como "Dia Municipal da Mulher Negra”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de agosto
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 15.006/2020
Projeto de Lei nº 198/2020
Autoria da propositura: Ver.ª Márcia Caldas

LEI Nº 13.573
DE 5 DE AGOSTO DE 2020.
Denomina “Paulo Roberto Svízzero Pavão” o Miniterminal
localizado na Avenida Fortunato Ernesto Vetorasso.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina “Paulo Roberto Svízzero Pavão” o Miniterminal de embarque de ônibus localizado na Avenida Fortunato Ernesto Vetorasso.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de agosto
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
LEI Nº 13.575
DE 5 DE AGOSTO DE 2020.
Denomina “Praça do Escritores” a praça localizada entre a
Rua Lino Braile, a Rua dos Radialistas Riopretenses e a Rua
Cléo Oliveiro Roma, no Jardim Morumbi.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina “Praça dos Escritores” a praça localizada
entre a Rua Lino Braile, a Rua dos Radialistas Riopretenses
e a Rua Cléo Oliveiro Roma, no Jardim Morumbi.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei correrão por conta das dotações especíﬁcas do orçamento, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de agosto
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

LEI Nº 13.576
DE 5 DE AGOSTO DE 2020.
Denomina “João Leopoldo Bueno Pádua” a avenida no trecho compreendido entra a Avenida Coronel Feliciano Sales
Cunha e a Avenida Marco Costantini.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “João Leopoldo Bueno Pádua”
a Avenida no trecho compreendido entre Avenida Coronel
Feliciano Sales Cunha e a Avenida Marco Costantini.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de agosto
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
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aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa
Local.
LEI Nº 13.577
DE 5 DE AGOSTO DE 2020.
Denomina “Luis Henrique Pereira Dalul” a rua localizada no
Maisparque Rio Preto, previamente denominada Rua Projetada 28.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Luis Henrique Pereira Dalul” a
rua localizada no Maisparque Rio Preto, previamente denominada Rua Projetada 28.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento
Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de agosto
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa
Local.

LEI Nº 13.578
DE 5 DE AGOSTO DE 2020.
Denomina “Sergio Luis Figueira da Silva” a rua localizada
no Maisparque Rio Preto, previamente denominada Rua
Projetada 50.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Sergio Luis Figueira da Silva”
a rua localizada no Maisparque Rio Preto, previamente denominada Rua Projetada 50.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de agosto
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

LEI Nº 13.580
DE 5 DE AGOSTO DE 2020.
Denomina “José Eduardo de Oliveira” a rua localizada no
Maisparque Rio Preto, previamente denominada Rua Projetada 47.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “José Eduardo de Oliveira” a
rua localizada no Maisparque Rio Preto, previamente denominada Rua Projetada 47.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de agosto
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

LEI Nº 13.581
DE 5 DE AGOSTO DE 2020.
Denomina “Rubens Innocencio” a rua localizada no Maisparque Rio Preto, previamente denominada Rua Projetada 42.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Rubens Innocencio” a rua localizada no Maisparque Rio Preto, previamente denominada
Rua Projetada 42.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de agosto
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
LEI Nº 13.582
DE 5 DE AGOSTO DE 2020.
Denomina “José Martins” a rua localizada no Maisparque Rio
Preto, previamente denominada Rua Projetada 39.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “José Martins” a rua localizada no Maisparque Rio Preto, previamente denominada Rua

Projetada 39.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de agosto
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
LEI Nº 13.583
DE 5 DE AGOSTO DE 2020.
Denomina “Mario Neves de Oliveira” a rua localizada no
Maisparque Rio Preto, previamente denominada Rua Projetada 12.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Mario Neves de Oliveira” a
rua localizada no Maisparque Rio Preto, previamente denominada Rua Projetada 12.
Art. 2º. As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento Municipal.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de agosto
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
LEI Nº 13.584
DE 5 DE AGOSTO DE 2020.
Denomina “Idio Ferreira da Silva” a rua localizada no Maisparque Rio Preto, previamente denominada Rua Projetada
04.
REFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Idio Ferreira da Silva” a rua
localizada no Maisparque Rio Preto, previamente denominada Rua Projetada 04.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de verba própria do orçamento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de agosto
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
DECRETO Nº 18.655
DE 6 DE AGOSTO DE 2020.
Alteração orçamentária
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.369 de 29 de
novembro de 2019,
D E C R ETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), para reforço de dotação orçamentária a
seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 396
R$ 200.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.001.15.451.0004.1003.4490.51.01 – Obras e instalações
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 ADMINISTRAÇÃO
Ficha 054
R$ 200.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
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 publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 06 de agosto de 2020,
168º Ano de Fundação e 126º ano de Emancipação Política
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado
por aﬁxação na mesma data e no local de costume e pela
Imprensa local.

DECRETO Nº 18.656
DE 6 DE AGOSTO DE 2020.
Altera o Decreto nº 17.822, de 04 de agosto de 2017, que
nomeia membros para o Conselho Municipal de Educação.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do artigo 64, item VI, da Lei Orgânica
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deste Município;
D E C R ETA:
Art. 1º As alíneas “c” e “d” do inciso I, e os incisos VI e IX,
do artigo 1º do Decreto nº 17.822, de 04 de agosto de 2017,
que nomeia membros para o Conselho Municipal de Educação, passam a vigorar alterados, com as seguintes redações:
“Art. 1º - ...
I – Representantes docentes da Educação Básica Municipal;
a)
...
b)
...
c)
Elisabeth Maria Amantéa Rocha – Titular
d)
Patrícia Cristina dos Santos – Suplente
...
VI - Representante dos sindicatos dos proﬁssionais do magistério;
a)
Alessandro Felix de Freitas – Titular
b)
Adélia Mourad – Suplente
...
IX - Representante do sindicato dos servidores municipais;
a)
Silvana Aparecida da Rocha Delﬁno – Titular
b)
Fabiano Luís Medeiros Sanches – Suplente” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 6 de agosto de 2020,
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
SUELI PETRONÍLIA AMÂNCIO COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR – GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado
por aﬁxação na mesma data e no local de costume e, pela
Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.657
DE 6 DE AGOSTO DE 2020.
Altera o Decreto nº 17.896, de 29 de novembro de 2017, que
institui e nomeia o Grupo de Análise de Projetos Urbanísticos
– GRAPROURB.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do artigo 64, item VI; da Lei Orgânica
deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º O artigo 2º do Decreto nº 17.896, de 29 de novembro
de 2017, que institui e nomeia o Grupo de Análise de Projetos Urbanísticos – GRAPROURB, passa a vigorar alterado
com a seguinte redação:
“Art. 2º Ficam nomeados para compor o Grupo de Análise
de Projetos Urbanísticos de que trata o art. 1º deste Decreto,
os seguintes membros:
I – Representantes da Secretaria Municipal de Obras:
a – Obras Públicas - Drenagem:
Titular: Engº Elton Braga do Carmo;
Suplente: Engº Gilberto Pereira da Silva Junior.
b – Obras Públicas - Elétrica:
Titular: Engº Flávio Henrique Bertazzoni;
Suplente: Engº João Batista Lourençato.
c – Obras Públicas – Pavimentação:
Titular: Engº Carlos Alberto Correa;
Suplente: Engº Victor A. Takahashi Arakawa.
d – Obras Públicas - Topograﬁa:
Titular: Engº Agrimensor Ronaldo de Souza Leite;
Suplente: Engº José Antonio Valero Phillips.
e – Obras Privadas:
Titular: Engª Carla Machado Cherulli Resende;
Suplente: Engª Luciane Simal Alves.
II – Representantes da Secretaria Municipal de Habitação:
Titular: Arq. Fabiana Zanquetta de Azevedo;
Suplente: Arq. Viviane Leão da Silva Onishi.
III –Representantes da Secretaria Municipal de Trânsito,
Transportes e Segurança:
Titular: Engº Amaury Hernandes;
Suplente: Engº Mauri Cesar Cavariani.
IV – Representantes do Serviço Municipal Autônomo de
Água e Esgoto – SeMAE:
Titular: Engº Nicanor Batista Junior;
Suplente: Engª Ceci K. Bueno de Caprio.
V – Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Engº Douglas José Buzzetti;
Suplente: Marcus Silva Vitolo.
VI – Representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo:
Titular: Biol. Kátia Regina Penteado Casemiro;
Suplente: Biol. Alexandre Batista do Carmo.
VII – Representantes da Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação:
a – Planejamento Urbano:
Titular Wanessa Sardinha;
Suplente: Marcos José da Silva Bastos Filho.
b – Departamento de Acessibilidade:
Titular: Arq. Maria Stella Fernandes Rosa Homsi;
Suplente: Arq. Vinícius Ricardo Alves.
VIII – Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
Titular: Engº Oswaldo Luís Morita;
Suplente: Amena Alcântara Ferraz Cury.
IX – Representantes da Empresa Municipal de Construções
Populares - EMCOP:
Titular: Adão da Costa Morais;
Suplente: Maria Cristina Rodrigues de Oliveira.
X – Representantes da Secretaria Municipal de Assistência
Social:
Titular: William Meque;
Suplente: Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi.
Parágrafo único: O Grupo de Análise de Projetos Urbanísticos terá como Presidente, o Engº Israel Cestari Júnior –
Secretário Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência,
Tecnologia e Inovação, e, como Vice-Presidente, o Engº
Sérgio Astolfo Issas – Secretário Municipal de Obras.” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 18.002, de 20 de março de 2018.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 6 de agosto de 2020;
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

Registrado no livro de Decretos e, em seguida publicado por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa
Local.
LEI COMPLEMENTAR Nº 629
DE 5 DE AGOSTO DE 2020.
Revoga dispositivo da Lei Complementar nº 05, de 28 de
dezembro de 1990, que especiﬁca.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
e promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica revogado o artigo 143 da Lei Complementar nº
05, de 28 de dezembro de 1990.
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua
publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de agosto
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida
publicada por aﬁxação na mesma data e local de costume e,
pela Imprensa Local.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social
do Município de São José do Rio Preto
INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 62
(De 06 de agosto de 2020)
O Diretor Superintendente da Entidade Gestora de Previdência de São José do Rio Preto – RIOPRETOPREV, no uso
de suas atribuições legais, reestrutura a Seção de Controle
Interno da RIOPRETOPREV e adota outras providências
RESOLVE:
Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre o funcionamento da Seção de Controle Interno do Regime Próprio de
Previdência Social do Município de São José do Rio Preto,
que será responsável pelo Sistema de Controle Interno da
Entidade.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º - As atividades de Controle Interno, no âmbito do
Regime Próprio de Previdência Social do Município de São
José do Rio Preto (RIOPRETOPREV), serão estruturadas,
organizadas e operacionalizadas de forma sistêmica, com
fundamento na Constituição Federal, na Constituição do
Estado de São Paulo, na Lei Federal 4320/1964 e na Lei de
Responsabilidade Fiscal, na Lei Complementar Municipal nº
566/2019 e serão regulamentadas pela presente Instrução
Normativa.
Art. 3º - Integrará a Seção de Controle Interno da RIOPRETOPREV:
I – O (a) Presidente da Seção de Controle Interno, nomeado
pelo Diretor Superintendente dentre os servidores efetivos da
RIOPRETOPREV, para o exercício da função pública;
II – Um membro indicado pelo Comitê de Investimentos da
RIOPRETOPREV, escolhido dentre seus integrantes;
III – Um membro indicado pelo Conselho Fiscal da RIOPRETOPREV, escolhido dentre seus integrantes.
Art. 4º - A Seção de Controle Interno da RIOPRETOPREV
tem por ﬁnalidade:
I.
Criar as condições necessárias que assegurem a
eﬁcácia do Controle e a regularidade da realização da receita
e da despesa da Autarquia;
II.
Acompanhar as execuções de programas de trabalho e do orçamento;
III.
Avaliar os resultados alcançados pelos administradores;
IV.
Veriﬁcar a execução dos contratos;
V.
Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento;
VI.
Veriﬁcar a legalidade de atos e avaliar os resultados quanto à eﬁciência e à eﬁcácia da gestão orçamentária,
ﬁnanceira e patrimonial,
VII.
Apoiar o Controle externo no exercício de sua missão institucional;
VIII.
Veriﬁcação de Atos e Fatos Administrativos relevantes;
IX.
Veriﬁcação das Atividades de Compensação Previdenciária;
X.
Veriﬁcação da Eﬁciência e Eﬁcácia do Fluxo de Trabalho;
XI.
Atestar a conformidade das áreas mapeadas e manualizados.
XII. Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou
assemelhados.
XIII. Veriﬁcar o cumprimento das ações que foram cumpridas
para certiﬁcação do Pró-Gestão RPPS.
CAPÍTULO II
DO PRESIDENTE DO SISTEMA DO CONTROLE INTERNO
Art. 5º - Ao Presidente da Seção de Controle Interno compete assistir direta e imediatamente a Diretoria da RIOPRETOPREV e o Conselho Municipal de Previdência nos assuntos
e providências que sejam atinentes à promoção do interesse
público na esfera do Controle e da auditoria pública; da
defesa do patrimônio público; da prevenção e do combate à
corrupção; das atividades de ouvidoria; da transparência e
da gestão responsável.
Art. 6º - Na promoção do interesse público e visando o constante aprimoramento da gestão e a otimização no uso dos
recursos, é atribuição precípua do Presidente do Controle
Interno, no âmbito da RIOPRETOPREV, promover a transparência e avaliar a economia, a eﬁciência, a eﬁcácia e a
efetividade das atividades dos gestores, dos programas, dos
projetos, com vistas ao exercício da gestão responsável.
Parágrafo Único - Para os efeitos da aplicação desta Instrução Normativa, entende-se por:
I - transparência - o acesso direto, democrático e inteligível
da população às informações relacionadas aos atos praticados pelos gestores e às atividades dos órgãos e das entidades públicas;
II - gestão responsável - a avaliação e a responsabilização
permanentes dos gestores públicos quanto à legalidade, a
economia, a eﬁciência, a eﬁcácia e a efetividade dos atos
praticados no desempenho das suas atribuições funcionais;
III - economia - a obtenção e/ou alocação dos recursos ne-
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cessários a uma determinada ação, na forma, nas quantidades e nos prazos adequados à sua regular realização;
IV - eﬁciência - a relação custo-benefício da ação avaliada,
centrada na capacidade de obtenção do resultado planejado
ao menor custo operacional possível e sem comprometimento da qualidade;
V - eﬁcácia - o grau de consecução dos objetivos e metas
previstos para a ação e as eventuais causas que diﬁcultaram
ou impediram a sua plena realização;
VI - efetividade - os efeitos e impactos advindos da ação
realizada em relação aos segurados e para a sociedade em
geral.
CAPÍTULO III
DA JURISDIÇÃO
Art. 7º - Estão sujeitos à ﬁscalização e às auditorias da Seção de Controle Interno, no âmbito da RIOPRETOPREV:
I - os responsáveis diretos pela execução de programas e
projetos de governo;
II - os agentes arrecadadores de receita da RIOPRETOPREV;
III - os encarregados e responsáveis por bens e valores
públicos de qualquer natureza.
CAPÍTULO IV
DO PLANO DE AUDITORIA E DOS RELATÓRIOS GERENCIAIS
Art. 8º - No primeiro bimestre de cada ano, o Presidente da
Seção de Controle Interno submeterá à aprovação do Diretor
Superintendente o Plano Anual de Trabalho.
Art. 9º - O controle interno emitirá os seguintes relatórios:
I – Relatório Semestral de Auditoria do Controle Interno, que
deverá ser enviado à Diretoria da Entidade, ao Conselho
Municipal de Previdência e ao Conselho Fiscal;
II – Relatório Trimestral atestando a conformidade das áreas
mapeadas e manualizadas, bem como o atendimento às
ações do programa Pró-Gestão RPPS.
Art. 10 – O relatório de que trata o inciso I do artigo anterior
terá o seguinte conteúdo obrigatório:
I – Dados dos segurados, Receitas e Despesas Previdenciárias;
II – Avaliação contábil, ﬁnanceira e outros indicadores relativos ao semestre;
III – Veriﬁcação do controle da despesa administrativa;
IV – Veriﬁcação do controle do Almoxarifado;
V – Veriﬁcação do controle dos bens de caráter permanente;
VI – Veriﬁcação do cumprimento dos prazos de envio de
informações aos órgãos ﬁscalizadores;
VII – Veriﬁcação da operação do Comprev;
VIII – Veriﬁcação dos processos de concessão de benefício;
IX – Cumprimento dos requisitos para emissão do Certiﬁcado de Regularidade Previdenciária;
X – Veriﬁcação da evolução da situação atuarial;
XI – Veriﬁcação dos investimentos, bens imóveis e demais
direitos;
XII – Veriﬁcação das Atividades dos órgãos colegiados;
XIII – Atividades Institucionais;
XIV – Atendimento aos apontamentos registrados pelo Tribunal de Contas na Fiscalização realizada nos anos anteriores;
Art. 11 – O relatório de que trata o inciso II do artigo 9º deverá atestar a conformidade das áreas mapeadas e manualizadas e de todas as ações atendidas na auditoria de certiﬁcação, bem como acompanhar as providências adotadas pelo
RPPS para implementar as ações não atendidas..
Art. 12 - O Conselho Municipal de Previdência deverá deﬁnir
os critérios que serão observados nos relatórios produzidos
pelo sistema do controle interno, estabelecendo os requisitos mínimos, além daqueles ﬁxados nos itens anteriores,
que permitam aferir a sua qualidade dos atos praticados,
a abrangência dos assuntos veriﬁcados, bem como a sua
funcionalidade, repercussão e alcance.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 13 - O Presidente da Seção de Controle Interno exercerá as atividades previstas nesta Instrução Normativa de
modo a proporcionar as condições técnicas necessárias ao
exercício do Controle externo a cargo do Poder Legislativo
Municipal e do Tribunal de Contas do Estado.
Art. 14 - Cabe ao Presidente da Seção de Controle Interno
coordenar, supervisionar e controlar a operacionalização
das competências e a execução das atividades de Controle
Interno.
Art. 15 - O Presidente da Seção de Controle Interno poderá
requisitar, a qualquer tempo e mediante ato formal, a realização de atividade especíﬁca, temporária e perfeitamente
delimitada, a colaboração dos servidores da Autarquia ou
membros do Sistema de Controle Interno.
Art. 16 - O Presidente da Seção de Controle Interno poderá
requisitar documentos, pareceres, bem como outros elementos que possibilitem a execução de suas atividades, sendo
admitido como prazo razoável para resposta cinco dias
corridos.
Art. 17 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data
de sua publicação, revogando expressamente a Instrução
Normativa nº 60, de 22 de março de 2019.
São José do Rio Preto, 06 de agosto de 2020.
JAIR MORETTI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto
P O R T A R I A Nº 381
De 06 de agosto de 2020
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime
Próprio de Previdência Social do Município de São José Do
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso
de suas atribuições legais, DETERMINA:
Art. 1º Conforme dispõe a Lei Complementar nº 566, de 28
de junho de 2018, e de acordo com a deliberação do Conselho Municipal de Previdência em reunião ordinária realizada
em 31 de julho de 2020, ﬁcam nomeados como membros do
Comitê de Investimentos da RIOPRETOPREV, no período
de 28 de junho de 2020 a 27 de junho de 2022, os seguintes
servidores:
1)
PATRICIA NATO TONINATO BARTOLOMEI, titular
de cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo na
estrutura administrativa do Município de São José do Rio
Preto, designada pela Portaria nº 313, de 03 de setembro de
2018, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Chefe de Divisão da Gestão de Recursos no Regime Próprio
de Previdência Social, para coordenar o respectivo Comitê.

São José do Rio Preto, sexta-feira
07 de agosto de 2020

2)
MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO, titular do
cargo de provimento efetivo de Agente Previdenciário, indicado pelos conselheiros municipais de previdência eleitos na
forma do inc. I do art. 104 da Lei Complementar nº 139/2001,
com redação dada pela Lei Complementar nº 216/2005,
como membro do respectivo comitê;
3)
DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT, servidor vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social, indicado pelos conselheiros municipais de previdência eleitos na forma
do inc. I do art. 104 da Lei Complementar nº 139/2001, com
redação dada pela Lei Complementar nº 216/2005, como
membro do respectivo comitê;
4)
HÉLIO ANTUNES RODRIGUES, titular do cargo de
provimento efetivo de Analista Contábil, indicado pelos conselheiros municipais de previdência indicados de acordo com
o inc. II, do art. 104 da Lei Complementar nº 139/2001, com
redação dada pela Lei Complementar nº 216/2005, como
membro do respectivo comitê.
5)
ADRIANO ANTÔNIO PAZIANOTO, titular do cargo
de provimento efetivo de Agente Previdenciário, indicado
pelos conselheiros municipais de previdência indicados de
acordo com o inc. II, do art. 104 da Lei Complementar nº
139/2001, com redação dada pela Lei Complementar nº
216/2005, como membro do respectivo comitê.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário e retroagindo
seus efeitos para 28/06/2020.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 06 de agosto de 2020.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por aﬁxação, no local de costume, na data supra
e, em seguida, publicada na imprensa oﬁcial e arquivada no
livro de Portarias da RIOPRETOPREV.
RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social
do Município de São José do Rio Preto
P O R T A R I A Nº 382
De 06 de agosto de 2020
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime
Próprio de Previdência Social do Município de São José Do
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de
suas atribuições legais, DETERMINA:
Art. 1º - Conforme indicação realizada pelo Conselho Fiscal
da RIOPRETOPREV, é designado o conselheiro ROBERTO CARLOS MENONI JUNIOR para integrar, na qualidade
de membro, a Seção de Controle Interno da entidade, nos
termos do art. 3º, inciso III, da Instrução Normativa nº 62, de
06 de agosto de 2020.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre – se, Publique – se e Cumpra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 06 de agosto de 2020.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Publicada por aﬁxação, no local de costume, na data supra
e, em seguida, publicada na imprensa oﬁcial e arquivada no
livro de Portarias da RIOPRETOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 68/2019.
OBJETO: Registro de preços de horas de locação de Guindaste Rodoviário e Guindaste Veicular, com fornecimento de
mão de obra/operados
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2019
DETENTORA DA ATA: VMG LOCAÇÕES DE MUNCKS E
GUINDASTES LTDA
Valor Unitário Registrado: Item 3 R$ 454,90.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura:
01.11.2019. Autoridade que assinou a ATA: José Roberto
Biroli – Superintendente Interino.
S. J. Rio Preto, 06.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 086/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/2020 – PROCESSO SeMAE
nº 18/2020
Contratada: BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 26.08.2020. Data da
autorização: 03.08.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
CONTRATO nº 11/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2020 – PROCESSO SeMAE
nº 02/2020
Contratada: CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de entrega
do Certiﬁcado de Homologação do RST OBD II até o dia
30.09.2020. Data da autorização: 03.08.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 12/2020 – PROCESSO SeMAE Nº
20/2020
Objeto: Aquisição de equipamentos para “Conjunto-Hidrojato”.
Contratada: SANEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Ordem de Fornecimento nº 102 recebida em 20.07.2020.
Valor: R$ 19.323,70.
Prazo de entrega: 30 dias.
Itens: 2, 5, 7, 10 e 11.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 74/2019 – PROCESSO SeMAE Nº
95/2019
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de materiais de construção civil.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20/2019
Contratada: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Ordem de Fornecimento nº 111/2020 recebida em
30.07.2020 Valor: R$ 10.974,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Itens: 03, 04 e 06.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE

Jornal
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 82/2019 – PROCESSO SeMAE Nº
106/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de peças de madeira.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 24/2019
Contratada: RIBEIRO & PERUCHE LTDA.
Ordem de Fornecimento nº 115 de 22.07.2020 recebida em
03.08.2020. Valor de R$ 6.444,00
Prazo de entrega: 30 dias.
Itens: 1, 2 e 3.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO
CONTRATO nº 27/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO nº
39/2016 – PROC. nº 56/2016
Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual referente à contratação de empresa para prestação de serviço de
móvel pessoal – SMP, com o fornecimento dos respectivos
SIM CARDS (chips) em regime de comodato, para operação
de transmissão de voz e dados, de acordo com as normas
e regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, destinados ao SeMAE – Serviço
Municipal Autônomo de Água e Esgoto de São José do Rio
Preto - SP.
Data da assinatura: 06.08.2020 Prazo: 12 meses
Valor total: R$ 160.791,60.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
34/2020 – PROCESSO SICOM 3160/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de cintas de elevação de cargas.
Fica designado o dia 12.08.2020, às 14:00 h, para a retomada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 06.08.2020 – Renato Eduardo de
Freitas – Pregoeiro - SeMAE.
S. J. Rio Preto 06.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
São José do Rio Preto, 31 de julho de 2020.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança
Departamento de Fiscalização
EDITAL SMTTS Nº 38/2020.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança,
com base na Lei Municipal nº. 10.881/2011, NOTIFICA o
proprietário, cujo endereço é desconhecido, de que o veículo
PEGEOUT, cor PRATA, placa DMH 2967, de sua propriedade, foi apreendido e recolhido ao Pátio de Recolhimento de
Veículos desta cidade, por ter sido encontrado abandonado
em estado precário de conservação na Rua Patrícia Rodrigues Fontes 705, Jardim Marajó, conforme Comprovante de
Recolhimento ou Remoção nº 20078.
Atenciosamente,
FRANCISCO JOSÉ ARNALDO DA CUNHA
Agente Fiscal de Posturas.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Rua Abdo Muanis, 991 - 4º andar, Área Cível: (17)3234-2116 - Fiscal:
(17)3222-2142, Chácara Municipal - CEP 15090-140, Fone: ., São José
do Rio Preto-SP - E-mail: riopretofaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Requerente:
Requerido:

1021353-10.2017.8.26.0576
Procedimento Comum Cível - Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Emídio Cardoso Rodrigues e outros

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1021353-10.2017.8.26.0576
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de São José do Rio Preto,
Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Araki Ribeiro, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) WORK SLIM SERVICE LTDA ME, CNPJ 11.910.349/0001-87, com endereço à Rua
Graciosa (Prq S Setembro), 432, Centro, CEP 09910-660, Diadema - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum Cível por parte de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO,
alegando em síntese: O Autor contratou a empresa-Ré, para a execução na circunscrição territorial do
Município, havendo como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO E
ENCAMINHAMENTO DE PÚBLICO PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por meio dos processo licitatório nº 14.695/2011, na
modalidade pregão (Presencial) n°049/2011 e termos aditivos anexos. A Municipalidade de São José do Rio
Preto cumpriu rigorosamente suas obrigações contratuais; efetuou os repasses dos valores à empresa-ré, e,
esta, por seu turno, foi condenada ao pagamento de valores, na Justiça do Trabalho, decorrentes de
Reclamações Trabalhistas de seus empregados, e, consequente e subsidiariamente,o Poder Público-autor,
nas mesmas ações.Ocorre que, mesmo condenada, não adimpliu as quantias das condenações, nas ações
trabalhistas ajuizadas por seus empregados, cujos pagamentos foram realizados pelo Município de São José
do Rio Preto, conforme comprovam os documentos inclusos. O valor total empenhado pelo Município foi
de R$ 34.880,43 (trinta e quatro mil oitocentos e oitenta reais e quarenta e três centavos), PAGAMENTOS
EFETUADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2015 A DEZEMBRO DE 2016 ), afora outras
importâncias que eventualmente possam vir a ser empenhadas, razão pela qual a Municipalidade propõe a
presente demanda, a fim de reaver os valores que pagou pela ré-devedora principal, nas reclamações
trabalhistas diversas e de outras condenações/desembolsos que venham a ocorrer, sob pena de grave dano ao
erário público e enriquecimento indevido da requerida. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio
Preto, aos 13 de abril de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

LEI COMPLEMENTAR Nº 628
DE 5 DE AGOSTO DE 2020.
Altera o artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 396, de 22 de
novembro de 2013.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º O artigo 2º, da Lei Complementar Municipal nº 396, de 22 de novembro de 2013, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 2º Para cobertura do déficit técnico apurado em cálculo atuarial, fica o Município de São
José do Rio Preto autorizado a instituir a alíquota suplementar à contribuição a seu cargo
(Poderes Executivo, Legislativo, de suas autarquias e fundações e demais entidades sob seu
controle direto ou indireto), incidente sobre o décimo terceiro salário, inclusive, correspondente
aos percentuais indicados na tabela abaixo, sendo que sua amortização será ao longo de 35
anos:
ANO
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
2020
12,00%
2021
16,00%
2022
21,00%
2023
27,50%
2024
27,71%
2025
27,92%
2026
28,13%
2027
28,34%
2028
28,55%
2029
28,76%
2030
28,97%
2031
29,18%
2032
29,39%
2033
29,61%
2034
29,82%
2035 a 2054
30,03%”
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei Complementar correrão à conta das dotações próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, mantidas as demais
disposições da Lei Complementar nº 396, de 22 de novembro de 2013.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de agosto de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida publicada por afixação na mesma data e
local de costume e, pela Imprensa Local.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS
EDITAL Nº 23/2020
O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a todos que virem o
presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, ficam as empresas abaixo listadas, cientes de que foram
lavrados as NOTIFICAÇÕES indicadas, tendo em vista a constatação de irregularidades relativas as posturas
municipais conforme a seguir descrito:
Prazo de para
Razão Social
Notificação
Irregularidade/Dispositivo legal
regularização
Falta de Alvará Ordinário ATUALIZADO
estando em desacordo com a Lei nº
3.359/1983 art. 116 § 1º; Decreto nº
LEONARDO SANTOS DA SILVA
4.049/1985 art. 13; 4.148/1987 art. 7º;
30 dias
8823N15888
Decreto Municipal nº 16.888/2013. O
44178213806
79805335
Alvará apresentado não é válido
IM: 3708690
(necessário
acrescentar
atividade
econômica).
O prazo para regularização inicia-se a partir da publicação deste.
Ao notificado é garantido o direito de defesa, o que poderá ser feito no prazo de 10 (dez) dias, também
contados a partir da publicação deste.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de
Posturas – Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que esse não possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.
São José do Rio Preto, 06 de Agosto de 2020.
Pedro Oliva Filho
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/ IFP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS
EDITAL Nº 24/2020
O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a todos que virem o
presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, ficam as empresas abaixo listadas, cientes de que foram
lavrados as NOTIFICAÇÕES indicadas, tendo em vista a constatação de irregularidades relativas as posturas
municipais conforme a seguir descrito:
Prazo de para
Razão Social
Notificação
Irregularidade/Dispositivo legal
regularização
Falta de Alvará Ordinário ATUALIZADO
estando em desacordo com a Lei nº
3.359/1983 art. 116 § 1º; Decreto nº
ELIEZER AMOURIN CORRETORA
4.049/1985 art. 13; 4.148/1987 art. 7º;
30 dias
DE SEGUROS EIRELI ME
143601
Decreto Municipal nº 16.888/2013. O
IM: 3371310
Alvará apresentado não é válido
(necessário atualizar endereço).
O prazo para regularização inicia-se a partir da publicação deste.
Ao notificado é garantido o direito de defesa, o que poderá ser feito no prazo de 10 (dez) dias, também
contados a partir da publicação deste.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de
Posturas – Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que esse não possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.
São José do Rio Preto, 06 de Agosto de 2020.
Pedro Oliva Filho
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/ IFP
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SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALDA
DAFAZENDA
FAZENDA
SECRETARIA
Departamento de
de Dívida
DívidaAtiva
Ativa
Departamento
EDITAL DE
DE DEFERIMENTOS
DEFERIMENTOSNº
Nº019/2020
019/2020
EDITAL
REQUERENTE
PROTOCOLO
Andrade Contabilidade e Controladoria Ltda EPP
2019298759
Instituto de Hematologia de S J R Preto Ltda
2020169045
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda
2020149317
2020149752 Apensos 2020149844, 2020149903 e
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S/A
2020149936
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S/A
2020150206
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S/A
2020149357
Silcar Pneus Ltda
2020170321
São José do Rio Preto, quinta-feira, 6 de agosto de 2020
MARTA
MARTA ROSELI
ROSELI SANTOS
SANTOSDA
DASILVA
SILVA
Chefe
Chefe do
do Departamento
Departamentode
deDívida
DívidaAtiva
Ativa

PROTOCOLO
2020000173685
2020000173832
2020000173840
2020000173843
2020000173844
2020000173845
2020000174027
2020000174509
2020000174532
2020000175102
2020000175503
2020000175564

fls. 157

2020000177409
2020000177556
2020000177436
2020000177443
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ADILSON ARAKI RIBEIRO, liberado nos autos em 15/04/2020 às 10:13 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1021353-10.2017.8.26.0576 e código 52CB6D1.

B-4

2020000173033
2020000173037
2020000172939
2020000172941
2020000172969
2020000173049
2020000173052
2020000173060
2020000173069
2020000174157

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROCESSO
RAZÃO SOCIAL
TIPO DE SOLICITAÇÃO
RAFAEL TRAVAINI INDUSTRIA E
Cadastro / Licença de
01373/20
COMERCIO DE SUCOS LTDA
Funcionamento Inicial
UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE
Cadastro / Licença de
01379/20
TRABALHO MEDICO
Funcionamento Inicial
UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE
Cadastro / Licença de
01489/20
TRABALHO MEDICO
Funcionamento Inicial
UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE
Cadastro / Licença de
01490/20
TRABALHO MEDICO
Funcionamento Inicial
UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE
Cadastro / Licença de
01491/20
TRABALHO MEDICO
Funcionamento Inicial
UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE
Cadastro / Licença de
01492/20
TRABALHO MEDICO
Funcionamento Inicial
Cadastro / Licença de
01493/20
KELLY DOS SANTOS 18182796814
Funcionamento Inicial
NATÁLIA CRISTINA ROSSI BUENO DE
Cadastro / Licença de
01495/20
OLIVEIRA
Funcionamento Inicial
Cadastro / Licença de
01496/20
GUILHERME BUENO DE OLIVEIRA
Funcionamento Inicial
MARTINS & MIGLIARIS PSICOLOGIA
Cadastro / Licença de
01510/20
LTDA
Funcionamento Inicial
Cadastro / Licença de
01511/20
SIMONE TESSARO LUZ
Funcionamento Inicial
LEONARDO NUNES DE CASTRO
Cadastro / Licença de
01512/20
OLIVEIRA
Funcionamento Inicial
ANA MARIA ANTUNES NASSER
Cadastro / Licença de
01518/20
DAREZZO
Funcionamento Inicial
BEL COMERCIO VAREJISTA DE AGUA
Cadastro / Licença de
01519/20
E GAS LTDA ME
Funcionamento Inicial
Alteração de Dados Cadastrais 01685/06
LOJAS AMERICANAS S/A
Responsabilidade Legal
Renovação de Licença de
01685/06
LOJAS AMERICANAS S/A
Funcionamento
Alteração de Dados Cadastrais 00326/04
CONDOMINIO EDIFICIO BROADWAY
Responsabilidade Legal
Renovação de Licença de
00326/04
CONDOMINIO EDIFICIO BROADWAY
Funcionamento
Alteração de Dados Cadastrais 00294/04
CONDOMINIO PORTAL DAS FLORES
Responsabilidade Legal
Renovação de Licença de
00294/04
CONDOMINIO PORTAL DAS FLORES
Funcionamento
APT ADMINISTRADORA DE NEGÓCIOS
Renovação de Licença de
00097/19
LTDA ME
Funcionamento
CONDOMINIO EDIFICIO BRISTOL
Renovação de Licença de
00445/09
PLACE
Funcionamento
Renovação de Licença de
00118/18
CLINICA DIALIFE LTDA
Funcionamento
CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO
Renovação de Licença de
01872/08
VAN GOGH
Funcionamento
CONDOMINIO EDIFICIO RICARDO
Renovação de Licença de
00394/11
AUGUSTO
Funcionamento
Renovação de Licença de
01331/15
JAQUELINE NATALI DOS SANTOS ME
Funcionamento

2020000174274

01603/17

2020000174283

01358/00

2020000174356

01837/00

2020000174363

02053/17

2020000174365

01319/18

2020000175199

00920/05

2020000175446

01208/08

2020000177857

00715/12

MARIA AMELIA OLIVEIRA MELO
OYAMA
CLINICA DRA MARIA AMELIA O M
OYAMA S/S LTDA ME
ANA MARIA RIBEIRO SILVA S J DO
RIO PRETO ME
ANA MARIA RIBEIRO SILVA S J DO
RIO PRETO ME

Renovação de Licença de
Funcionamento
Renovação de Licença de
Funcionamento
Renovação de Licença de
Funcionamento
Renovação de Licença de
Funcionamento
Renovação de Licença de
MOLECAGGIO JK PIZZARIA LTDA
Funcionamento
ZEHRA APARECIDA HEPAL
Renovação de Licença de
DORNELES ME
Funcionamento
Renovação de Licença de
ROSELY SANTOLIQUIDO ME
Funcionamento
Renovação de Licença de
RESTAURANTE COMA AQUI LTDA ME
Funcionamento
São José do Rio Preto, 07 de agosto de 2020.
Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

Editais de
CONVOCAÇÃO

