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Secretário Jair 
Moretti rechaça 

venda do Semae: 
“É a joia da coroa”

Saúde vai fazer testes em massa 
da Covid em 20 mil rio-pretenses

INQUÉRITO SOROLÓGICO
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Pedágios da região receberam R$ 6,8 mi em repasses

Guilherme BATISTA

Divulgação

CARGA IMPORTADA PRF apreendeu carga de vinhos argentinos na BR 153 avaliada em 
mais de R$ 615 mil com dois moradores de Rio Preto, nesta sexta-feira.                     Pág.A4

Durante a live desta sexta-
-feira, o secretário de saúde de 
Rio Preto, Aldenis Borim, afirmou 
que o município começará a tes-
tar a população sem sintomas do 
Covid-19 a partir deste sábado 
(7). A ação tem parceria com 

Instituto Butantã e o Laboratório 
Hila. O Instituto disponibilizou ao 
município 20 mil testes do tipo 
sorológico. A estratégia visa iden-
tificar a extensão da transmissão 
da doença em determinadas po-
pulações.                     Pág.A5

Secretário nega que terá 
lockdown após eleição

O secretário de saúde de 
Rio Preto, Aldenis Borim, negou 
na live desta sexta-feira (6) a 
possibilidade de lockdown no 
município após o período de 
eleições. Também foram atu-
alizados os casos de Covid-19 
sobre a última semana. “Exis-

tem algumas fake news dizendo 
que depois da eleição vão ex-
plodir os casos de Covid e vai 
fechar a cidade. Como esperar 
um lockdown tendo 62 casos, 
englobando os leves, por dia, se 
nós não tivemos lockdown nem 
com 292 casos?“, disse. Pág.A5

Populares 
amarram e 
batem em 

ladrão de carro
Um adolescente de 

16 anos foi amarrado 
e agredido após tentar 
furtar um carro, no bairro 
Jardim Nova Esperança, 
em Rio Preto. O caso 
ocorreu na madrugada 
desta sexta-feira (6). O 
adolescente foi levado à 
UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) Santo An-
tônio e permaneceu em 
observação.      Pág.A4

GCM flagra 
furto de 

edredons 
em creche
De acordo com o bo-

letim de ocorrência, o 
furto foi flagrado pelo 
sistema de segurança 
monitorado pela GCM. 
Uma equipe que estava 
em patrulhamento foi 
acionada e localizou o 
suspeito, carregando um 
saco plástico com três 
edredons e uma exten-
são elétrica.    

      Pag.A4

12 cidades da 
região recebem 
R$ 6,8 mi dos 

pedágios
De janeiro a setembro deste 

ano, 12 prefeituras da região 
de São José do Rio Preto foram 
beneficiadas com mais de R$ 
6,8 milhões em repasses pro-
venientes do Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza 
(ISS-QN), de acordo com ba-
lanço da ARTESP.       Pág.A2

    Doações de partidos ou pesso-
as fisicas aos candidatos a prefei-
to de Rio Preto já ultrapassaram 
mais de R$ 4 milhões, segundo 

Doações a 
candidatos passam 
de R$ 4 milhões

dados do TSE. Dois deles concen-
tram cerca de 75% dos valores, 
acumulando aproximadamente 
R$ 3 milhões.                  Pág.A3

Duas agências 
da Caixa 

abrem hoje 
em Rio Preto
Duas agências da Caixa 

Econômica Federal abrem 
neste sábado (7) em Rio 
Preto das 8h às 12h, para 
atendimento aos beneficiários 
do Auxílio Emergencial e do 
Auxílio Emergencial Extensão. 
Em todo país 164 agências.     
   Pág.A2

PRESÉPIOS Tradição dos presépios chega à lojas e movi-
menta comércio e enfeita igrejas de Rio Preto.        Pág.A6

DHoje fala 
de temas 

polêmicos com 
prefeituráveis

prf carga vi-
nhos
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Pedágios repassam R$ 6,8 milhões a 
12 municípios da região de Rio Preto
De janeiro a setembro 

deste ano, 12 prefeituras da 
região de São José do Rio 
Preto foram beneficiadas 
com mais de R$ 6,8 milhões 
em repasses provenientes 
do Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza (ISS-QN), 
de acordo com balanço da 
ARTESP – Agência de Trans-
porte do Estado de São Pau-
lo. Os valores arrecadados 
incidem sobre as tarifas de 
pedágio das rodovias estadu-
ais que integram o Programa 
de Concessões Rodoviárias 
do Governo do Estado de São 
Paulo. Desde 2000, quando 
o ISS foi incorporado, um 
montante de mais de R$ 105 
milhões já foi repassado às 
cidades da região.

Apenas a cidade de Rio 
Preto recebeu de janeiro a 
setembro deste ano cerca de 
R$ 1,078 milhão em royaltes 
dos pedágios que cortam o 

município, praticamente o 
mesmo valor do ano passado. 
Desde 2000 já form repassa-
dos aproximadamente R$ 16 
milhões (veja Tabela).

A alíquota do imposto é de-
finida por legislação federal e 
regulamentada pelos municí-
pios, portanto, varia para cada 
prefeitura. O repasse é feito 
proporcionalmente à extensão 
das rodovias sob concessão 
que atravessam o município. 
A verba pode ser utilizada nas 
áreas em que o município 
considerar prioridade, seja 
saúde, segurança, educação, 
transporte ou infraestrutura, 
por exemplo, o que contribui 
no orçamento das cidades, 
sobretudo as menores.

A quantia arrecadada na 
região de janeiro a setembro 
foi semelhante aos valores 
apresentados no mesmo pe-
ríodo do ano passado (R$ 6,9 
milhões). Entre os municípios 
da região, a cidade que apre-
sentou maior volume de re-
passe de ISS foi Santa Adélia, 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

ROYALTES

com mais de R$ 1 milhão nos 
nove primeiros meses deste 
ano. 

ISS no Estado -  De janei-
ro a setembro de 2020, foram 
mais de R$ 364 milhões em 
arrecadações no Estado, verba 
compartilhada entre as 283 
prefeituras atendidas pelo 
Programa de Concessões Ro-
doviárias. Desde 2000, ano 
em que o imposto começou 
a incidir sobre as tarifas de 
pedágio, os repasses para as 
prefeituras totalizaram quase 
R$ 6 bilhões.

Pedágio de Catiguá, na SP 310, que 
integra o sistema de concessão na 
região de Rio Preto

Divulgação

RIO PRETO ONTEM

Vertedouro da 
represa volta a secar

Nesta sexta-feira (6) o 
vertedouro do lago 1 da Re-
presa Municipal de Rio Preto 
novamente voltou a baixar, 
isso devido a estiagem e a 
falta de chuva na cidade. 
Em Rio Preto, houve racio-
namento de água de 17 a 
26 de outubro.

Segundo  a assessoria 
de imprensa do Semae, o 
racionamento de água, que 
foi adotado pelo município 
no mês passado, não tem 
possibilidade de ser adotado 
novamente pois o sistema 
está equilibrado. Mas reforça 

que os moradores de Rio 
Preto tenham consciência 
e colaborem não desperdi-
çando água.

Em Rio Preto, por en-
quanto não há previsão de 
chuvas para esse fim de 
semana, para que o nível da 
represa volte a subir.

Segundo o Centro de 
Previsão de Tempo e Es-
tudos Climáticos (Cptec) a 
previsão é de que chova 83 
milímetros com pancadas 
de chuvas no período da 
tarde e noite na próxima se-
mana, a partir de terça-feira 
(10), com máxima de 33°C 
e mínima de 21°C.

Janaína PEREIRA

Caixa abre duas agências hoje para pagar auxílios

Duas agências da Caixa 
Econômica Federal abrem 
neste sábado (7) em Rio 
Preto das 8h às 12h, 
para atendimento aos 
beneficiários do Auxílio 
Emergencial e do Auxílio 
Emergencial Extensão. 
Na região metropolitana 
de São Paulo serão 59 
agências, sendo 32 na 
capital paulista. Em todo 
país 164 agências.

As agências rio-pre-
tenses que abrem são da 
rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, 2739, no centro, 
e a unidade da avenida 
Mirassolândia, 1735, no 
bairro Costa do Sol.

Os beneficiários nasci-
dos em janeiro e fevereiro 
dos Ciclos 3 e 4 poderão 
sacar em espécie. Tra-

balhadores nascidos de 
janeiro a outubro também 
poderão sacar da Poupan-
ça Social Digital os recur-
sos ainda não utilizados 
do Saque Emergencial do 
FGTS.

Segundo assessoria de 
imprensa da Caixa, todas 
as pessoas que procura-
rem atendimento duran-
te o funcionamento das 
agências serão atendidas. 
A orientação é para não 
chegar antes do horário de 
abertura.

Na totalidade do país, 
foram creditados R$ 5,7 
bilhões para este público. 
Neste sábado (7), terão 
sido pagos R$ 245,4 bi-
lhões do Auxílio Emergen-
cial para 67,8 milhões de 
brasileiros, num total de 
393,9 milhões de paga-
mentos.

Da REDAÇÃO Divulgação

Vertedouro voltou a secar ontem pela manhã; 
Semae pede economia

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

RODOBENS
Empresa abre vagas de estágio com salário de R$ 1,3mil

A Rodobens, especiali-
zada em varejo automotivo 
e serviços financeiros, abriu 
inscrições para o programa de 
estágio Jovens Talentos 2021. 
As vagas são para São José 
do Rio Preto e São Paulo, e 
terão duração de 12 meses.

Previsto para começar 
em fevereiro de 2021, o pro-
grama oferece bolsa-auxílio 
mensal a partir de R$ 1.300 
e benefícios como seguro 
de vida, vale-transporte e 
vale-refeição. As inscrições 
estarão disponíveis até 6 de 
dezembro, pelo site https://jo-
venstalentos.rodobens.com.
br/.

Podem participar estu-
dantes de qualquer área, 
desde que estejam cursando 
o penúltimo e último ano da 
faculdade em 2021. A no-

vidade desta edição é que o 
programa terá duas frentes: 
uma de atuação generalis-
ta, em que o estagiário que 
cursar qualquer graduação 
de bacharelado será alocado 
em uma das unidades de 
negócios que compõem a Ro-
dobens, direcionado pela área 
de Desenvolvimento; e outra 
de atuação técnica, em que 
o estagiário que cursar gradu-
ação com foco em Tecnologia 
da Informação será alocado na 
área de TI. 

“O programa Jovem Apren-
diz reforça nosso propósito de 
marca, que é ser o parceiro do 
próximo passo, desenvolvendo 
as principais competências 
técnicas e pessoais dos se-
lecionados, e que os apoiará 
nos desafios atuais e futuros”, 
destaca Tarcisio Adamek Gros-
so, superintendente de Gente 
& Gestão da empresa. 

Da REDAÇÃODivulgação

Agência da Marechal Deodoro, no centro, abre das 8h às 12h
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Joia da coroa
O secretário de Governo, Jair Moretti (foto), rechaçou propa-

ganda divulgada pelo candidato a prefeito Marco Casale (PSL), 
no seu programa eleitoral na televisão, de que o prefeito Edi-
nho Araújo (MDB), se reeleito, vai vender o Semae. “Acha que 
vai vender a joia da coroa?”, pergunta. “Jamais!”, acrescenta. 
Moretti criticou ainda a postura do ex-prefeito Valdomiro Lopes 
(PSB) que aparece ao lado do Casale, na propaganda, reforçando 
a insinuação de que a autarquia seria privatizada. “O Valdomiro 
(Lopes) ficou oito anos no governo e no fim do seu mandato 
não deixou um centavo na conta do Semae”, revelou. Quando 
deixou o governo em 2008, segundo Moretti, Edinho deixou a 
autarquia estruturada, inclusive, com recursos financeiros em 
caixa para investimentos. O secretário disse ainda que foi o atual 
prefeito que criou o Semae no seu primeiro ano de governo, 
em 2001, para solucionar o problema de desabastecimento e 
posteriormente a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). “O 
Edinho não vai vender coisa nenhuma”, diz. “Isso é conversa de 
quem não ter o que fazer”, ironizou. 

Redondo
Falando ainda sobre a 

insinuação de Marco Casale 
(PSL), Jair Moretti diz que a 
postura dele é de candidato 
desesperado por não ter 
decolado nas pesquisas de 
intenção de voto. “É deses-
pero e falta de respeito”, 
diz. Moretti acrescentou 
ainda que a autarquia está 
“redonda” e com recursos 
financeiros em caixa para 
executar novos investimen-
tos, com o objetivo de so-
lucionar desabastecimento 
em períodos críticos, como 
ocorreu recentemente por 
causa da longa estiagem. 
“Agora, a meta é trazer água 
do rio Grande”, finalizou.

Pode empacar
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 

(DEM-RJ), afirmou que está preocupado com a possibilidade de 
a campanha pela sucessão da Mesa, em fevereiro do ano que 
vem, influenciar a votação da reforma tributária. “Tenho medo 
que a reforma tributária não consiga avançar, porque está muito 
carimbada como minha. Isso é uma grande besteira. No final, o 
grande beneficiado é o País e o governo”, declarou. Rodrigo Maia 
afirmou que o próximo presidente da Câmara será obrigado a 
defender uma agenda liberal na economia. “Nenhum candidato 
a presidente da Câmara que não defenda agenda liberal na 
economia tem chance de sair vitorioso no Plenário da Câmara”, 
avalia. Agora, os parlamentares sempre colocam seus interesses 
à frente das necessidades do País. Se a reforma é importante 
para alavancar a economia, deveria ser priorizada, no entanto, a 
presidência da Casa é mais importante que as necessidades do 
povo. Diante disso, o Brasil não vai progredir nunca! 

Espetáculo
As eleições dos Estados 

Unidos para presidente da 
República continuam sendo 
o principal espetáculo nos 
telejornais das emissoras 
de televisão do Brasil. Neste 
aspecto, se é que serve de 
consolo, o Brasil está anos-
-luz à frente dos ianques. 
Pena que é só neste aspec-
to! Agora, o democrata Joe 
Biden, para desespero do 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), já pode en-
comendar o terno para o dia 
da posse. O presidente de 
plantão, republicano Donald 
Trump, vai tentar vencer o 
processo no tapetão. Pés-
simo exemplo! 

Olho nele…
No começo da pande-

mia, a grande mídia só di-
vulgava informação sobre a 
covid-19. Agora, só fala nas 
eleições dos Estados Uni-
dos. Aproveitando a preo-
cupação dos jornalistas com 
o vírus, o ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, 
passou a ‘boiada’ para be-
neficiar os gananciosos que 
exploram recursos naturais, 
destruindo o meio ambiente. 
O que o ministro está fazen-
do neste período em que só 
se fala nas eleições daquele 
país? A imprensa não pode 
baixar a guara, afinal, com 
‘raposa’ não se brinca. Olho 
nele…

Retirada  
Como a expectativa de 

alguns candidatos a prefeito 
em decolar na campanha 
não se concretizou, equipes 
de apoio começam a se 
retirar de forma civilizada. 
Conquistar voto é uma tare-
fa complicada. O candidato 
acha que vai arrebentar 
junto à opinião pública por 
ser novidade no processo 
eleitoral, porém, a realida-
de, às vezes, é cruel. Agora, 
ninguém tem bola de cristal, 
por isso tem de passar pelo 
crivo das urnas. Os aven-
tureiros serão testados dia 
15 de novembro, porém, dá 
para adiantar que tudo não 
passou de utopia.

Tiro no pé
Pesquisa do Datafolha 

apontou que o prefeito Bru-
no Covas (PSDB) disparou 
na intenção de voto, na briga 
pela reeleição na Capital 
paulista. Celso Russumanno 
(Republicanos), que liderou 
por um bom tempo, despen-
cou e agora pode perder a 
segunda posição para Gui-
lherme Boulos (PSOL) ou 
Márcio França (PSB). A es-
tratégia de Russumanno de 
explorar a doença do tucano 
para ganhar votos, portanto, 
foi um tiro no próprio pé. O 
eleitor percebeu a estratégia 
sórdida do republicano, que 
agora corre risco de morrer 
comendo poeira.

Auxílio-mudança
Projeto acaba com o au-

xílio-mudança pago a depu-
tados e senadores no início 
e no fim do mandato, a cada 
quatro anos, no valor de um 
subsídio mensal, R$ 33.763. 
A proposta foi apresentada 
pelo deputado Tiago Mitraud 
(Novo-MG) e integrantes 
da bancada do partido. O 
texto revoga dois parágra-
fos do Decreto Legislativo 
276/14, que fixa o subsídio 
de parlamentares e prevê 
o benefício. “O benefício é 
pago mesmo a congressistas 
que são do Distrito Federal 
ou que são reeleitos”, criti-
ca. Aliás, nunca deveria ter 
existido!

Dois candidatos a prefeito 
concentram 75% das doações

As doações recebidas pe-
los 10 candidatos a prefeito 
de Rio Preto ultrapassaram a 
casa dos R$ 4 milhões nesta 
sexta-feira (6) totalizando 
R$ 4.041.158,82 oriundas 
de repasses partidários e 
doação de pessoas físicas.

Na liderança do ranking 
de recursos recebidos con-
tinua com a candidata co-
ronel Helena da coligação 
“Mudança com Segurança” 
com a importância de R$ 1.5 
milhão valor que veio 100% 
do partido Republicanos. Na 
sua cola aparece com R$ 
1.469.990,00 o candidato 
a reeleição Edinho Araújo da 
coligação “Rio Preto Muito 
Mais” montante onde quase 
70% dos repasses são prove-
nientes dos partidos: Patriota 
e DEM.

Em terceiro na lista está 
à coligação “Rio Preto Pode 
Mais” do candidato Carlos 
Arnaldo com R$ 403.750,00 
– sendo o grande montante 
veio do PDT R$ 400 mil. A 
candidata Celi Regina do PT 
vem na sequência com R$ 
230.903,17 aonde a maior 
parte também veio do parti-
do. Por sua vez o candidato 
Marco Rillo do Psol recebeu 
de doações R$ 199.287,37 
sendo também vindos do 

partido.
Em sexto no ranking de 

doações aparece o candidato 
Felipi Marchesoni do Novo 
tendo disponível até o mo-
mento R$ 188.273,32 sendo 
que quase à totalidade dos 
recursos vieram de doações 
de pessoas físicas, sem ver-

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

PARCELAS EM ATRASO

Vereadores votam na terça veto
 à anistia de juros do IPTU

Os vereadores votam na 
próxima terça-feira (10) veto 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) a projeto lei comple-
mentar de autoria do vereador 
Jorge Menezes (PSD) que 
determinava a isenção da co-
brança de juros e multas dos 
munícipes que tenham deixado 
de pagar as parcelas do IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) neste ano de 2020.

Na sua justificava pelo veto 
do Executivo a proposta tem ví-
cio de iniciativa, pois o mesmo 
não poderia ser apresentado 
pelo Poder Legislativo. E que 
o assunto invade a gestão 
dos serviços públicos, a cargo 
exclusivamente do Executivo.

Umas das suas justificativas 
o vereador ao defender a isen-
ção é porque muitas pessoas 
foram afetadas pela quarente-
na imposta para a contenção 
da proliferação da Covid-19 
em Rio Preto. Na proposta os 
proprietários de imóveis pode-
riam fazer o recolhimento em 
cota única entre 1º e 31 de 
dezembro de 2020.

Sérgio SAMPAIO

DHoje faz série de entrevistas com candidatos a prefeito

A partir deste domingo 
(8) o DHoje traz um série 
de entrevistas trazendo os 
posicionamentos dos 10 
candidatos a prefeito de Rio 
Preto sobre temas diversos, 
polêmicos, controversos e do 
momento.

O objetivo é saber o po-
sicionamento dos prefeitu-
ráveis sobre assuntos que 
não fazem parte dos seus 
Planos de Governo, mas que 
mostram para a população 
um pouco mais de cada 
candidato.

Durante os próximos dias 
o eleitor vai acompanhar 
mais profundamente as pes-
soas que querem administrar 
Rio Preto pelos próximos 

quatro anos.
O leitor poderá saber o 

que pensa dos candidatos 
a prefeito: Carlos Alexandre 
do PC do B, Carlos Arnal-
do da coligação “Rio Preto 
Pode Mais”, Marco Casale 
da coligação “Rio Preto Pela 
Verdade”, Celi Regina do PT, 
Coronel Helena da coligação 
“Rio Preto com Segurança”, 
Edinho Araújo da coligação 
“Rio Preto Muito Mais”, Filipe 
Marchesoni do Novo, Marco 
Rillo do Psol, Paulo Bassan 
do PRTB e Rogério Vinicius 
do DC (Democracia Cristâ).

Eleição – No próximo 
domingo dia 15 de novembro 
a decisão de escolha estará 
nas mãos dos 332.540 elei-
tores aptos para votar.

Sérgio SAMPAIO Divulgação

TEMAS DIFERENTES

ELEIÇÕES 2020
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bas partidárias.
Os outros quatro candida-

tos trazem números de doa-
ções bem menores na sequ-
ência está o candidato Carlos 
Alexandro do PC do B com 
um total de R$ 31.853,43 
– seguido de Paulo Bassan 
candidato do PRTB com R$ 

Candidatos já receberam mais de R$ 4 mi em doações de partidos e pessoas físicas

9.120,00 – Rogério Vinicius 
candidato do DC (Democracia 
Cristã) com R$ 4.981,53 e 
por último no que diz respei-
to a valores declarados até 
o momento encontra-se o 
candidato da coligação “Rio 
Preto Pela Verdade” Marco 
Casale com apenas R$ 4 mil.

Divulgação

Sérgio SAMPAIO

Câmara vota na 
terça veto do 
Executivo ao 
projeto
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ZELINDA GEROMINI ZANUZO, natural 
de José Bonifácio/SP, faleceu aos 87 anos 
de idade. Era viúvo da Sr. Armando Zanuzo 
e deixa os fi lhos José Valter, Maria Lúcia, 
Jair, Regina e Rosana. Foi sepultada no 
dia 06/11/2020, às 16:00, saindo seu 
féretro do velório do Jardim da Paz para 
o cemitério Parque Jardim da Paz.

DEMETRIO SARKIS, natural de Na-
tural de Nova Granada/SP, faleceu aos 
86 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Carmem Jorge Sarkis e deixa os fi lhos 
Daniela e Ana Paula. Foi sepultada no dia 
06/11/2020, às 14:30, saindo seu féretro 
do velório do Jardim da Paz para o cemi-
tério Parque Jardim da Paz.

ABADIO OLIMPIO DA SILVEIRA, natu-

  FALECIMENTOS

ral de Frutal/MG, faleceu aos 92 anos de 
idade. Era casado com a Sra. Virgolina 
Angela da Silveira e deixa os fi lhos João 
Carlos, Maria Cristina, Marta, Tereza, 
Adalgiza, Valter, Manoel e Jéssica. Foi 
sepultada no dia 06/11/2020, às 15:00, 
saindo seu féretro do velório da Capela 
do Prever para o cemitério Parque Jardim 
da Paz.

JOÃO GONÇALVES, natural de Poti-
rendaba/SP, faleceu aos 86 anos de idade. 
Era casado com a Sra. Virgolina Angela da 
Silveira e deixa os fi lhos João Carlos, Ma-
ria Cristina, Marta, Tereza, Adalgiza, Valter, 
Manoel e Jéssica. Foi sepultada no dia 
06/11/2020, às 11:00, saindo seu féretro 
do velório municipal de Potirendaba para 
o cemitério de Potirendaba.

PRF apreende carga de vinho 
argentino avaliada em R$ 615 mil 

A PRF (Polícia Rodoviária 
Federal) prendeu dois morado-
res de Rio Preto, de 31 e 39 
anos, transportando um carre-
gamento de bebidas argentinas 
sem nota, com valor estimado 
em  R$ 615 mil. O caminhão, 
com placas de Rio Preto, foi 
abordado no quilômetro 230 
da rodovia BR-153. O flagrante 
aconteceu nesta quinta-feira 
(5), em Marília.

Segundo informações da 
PRF, inicialmente, os suspeitos 
disseram que saíram da cidade 
de Flor da Serra (SC ) e que 
estariam transportando uma 
mudança para Itajobi (SP). No 
entanto, eles não tinham docu-
mento em relação à mudança, 

nem informações precisas so-
bre o contratante e endereço 
de entrega, o que, somado às 
versões contraditórias apresen-
tadas, levantou suspeitas.

Ao verificar a carga do cami-
nhão, os policiais descobriram, 
escondidos no fundo do baú e 
ocultadas por móveis,  2385 
garrafas de vinho de naciona-
lidade Argentina, sem docu-
mentação.

Os vinhos transportados 
eram da marca Angélica Zapata, 
640 unidades, DV Catena Ca-
bernet Malbec, 539 unidades, 
El Enemigo, 600 unidades, DV 
Catena Malbec Malbec, 606 
unidades. A dupla, as bebidas 
e o veículo foram encaminhados 
à Polícia Federal de Marília. Eles 
devem responder pelo crime de 
descaminho.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br Carga 

apreendida 
está 
avaliada 
em 
R$ 615 mil, 
moradores 
de Rio 
Preto 
faziam 
transporte
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Populares amarram 
e batem em jovem 

flagrado furtando carro

Um adolescente de 16 
anos foi amarrado e agredido 
após tentar furtar um carro, 
no bairro Jardim Nova Espe-
rança, em Rio Preto. O caso 
ocorreu na madrugada desta 
sexta-feira (6).

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, o dono 
do veículo ouviu barulho na 
garagem e ao verificar o que 
estava acontecendo viu dois 
homens e o adolescente 
tentando empurrar seu carro 

para fora. A casa está sem 
portão.

Neste momento, os dois 
homens fugiram, deixando 
o adolescente para trás. Po-
pulares, então, agrediram o 
adolescente e em seguida 
o amarraram ao carro até a 
chegada da Polícia Militar.

O adolescente foi levado 
à UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) Santo Antônio e 
permaneceu em observação. 
A mãe dele foi até a delegacia 
e assinou o termo de compro-
misso e responsabilidade.

Tatiana PIRES

VIOLÊNCIA 

Adolescente foi atendido na UPA do Santo Antônio e 
permaneceu em observação

Arquivo DHOJE

Vizinhos acionam 
bombeiros para 

combater incêndio

O Corpo de Bombeiros de 
Rio Preto foi acionado para 
apagar as chamas de uma 
casa no bairro Jardim Belo 
Horizonte, nesta quinta-feira 
(5). Ninguém se feriu.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o morador da resi-
dência, pedreiro, de 65 anos 
estava trabalhando quando 

foi avisado por vizinhos que 
um cômodo nos fundos de 
seu imóvel estava pegando 
fogo.

Quando o pedreiro chegou 
em casa, os Bombeiros já ti-
nham apagado as chamas. 
Um boletim de ocorrência foi 
registrado pela Polícia Militar 
na Central de Flagrantes. Foi 
requisitada perícia do Institu-
to de Criminalística.

Tatiana PIRES

JARDIM BELO HORIZONTE

NO SOLO SAGRADO

GCM prende ladrão furtando 
edredons de creche municipal

A GCM (Guarda Civil Mu-
nicipal) prendeu um homem 
de 32 anos em flagrante após 
ele furtar edredons da creche 
municipal Menino Jesus, loca-
lizada no bairro Solo Sagrado 
em Rio Preto. O furto ocorreu 
na madrugada desta sexta-feira 
(6).

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o furto foi flagrado 
pelo sistema de segurança 
monitorado pela GCM. Uma 
equipe que estava em patrulha-
mento foi acionada e localizou 
o suspeito, carregando um 
saco plástico com três edre-
dons e uma extensão elétrica.

Aos guardas, o homem 
admitiu o furto e contou que 
venderia os objetos para com-
prar drogas. Levado à Central 
de Flagrantes ele permaneceu 
preso à disposição da Justiça.

Tatiana PIRES

MAIS UM CASO

Gesseiro é preso após descumprir 
medida protetiva e ameaçar ex

Tatiana PIRES

Um gesseiro de 22 anos 
foi preso nesta quinta-feira 
(6) após ir até a casa de 
sua ex-namorada, descum-
prindo medida protetiva que 
o impede de se aproximar 
dela. A jovem e a mãe foram 
ameaçadas de morte.

Policiais militares faziam 
patrulhamento de rotina pelo 
bairro Jardim Vetorasso, em 
Rio Preto, quando ouviram 
gritos de uma mulher pedin-
do por ajuda e dizendo que 
ela e a filha estavam sendo 
ameaçada por um homem 

Divulgação

armado. Neste momento, 
os policiais foram até a resi-
dência, e o suspeito fugiu de 
moto. Na fuga, ele perdeu 
a direção do veículo e caiu, 
sofrendo ferimentos nas mão 
e joelho.

Em revista pessoal ao 
gesseiro nada de ilícito foi 
encontrado. A PM fez buscas 
pelo trajeto que ele fez, mas a 
arma não foi localizada.

O jovem e as vítimas foram 
encaminhados à Central de 
Flagrantes. Elas relataram 
que desde o término do na-
moro entre o gesseiro e a 
auxiliar administrativa, pas-

saram a receber ameaças de 
morte devido ao jovem não 
aceitar o rompimento.

À polícia, as vítimas con-
taram ainda que ele levantou 
o moleton para mostrar que 
levava consigo uma arma na 
cintura.

O gesseiro negou as ame-
aças, mas admitiu que havia 
sido notificado em relação à 
medida protetiva. Ele foi preso 
em flagrante por ameaça, vio-
lência doméstica e descum-
primento de medida protetiva. 
O caso será encaminhado 
para a DDM (Delegacia de 
Defesa da Mulher).

NA BR-153

Acusado foi preso em flagrante e conduzido à delegacia

Escondida no quarto, 
jovem chama PM e 

ladrão é preso

A Polícia Militar de Rio 
Preto prendeu um jovem de 
26 anos em flagrante por 
furto nesta quinta-feira (5). 
Ele foi detido em cima do 
muro da residência, no Jardim 
Fuscaldo.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, a mo-
radora da casa de 17 anos 
estava na sala quando viu um 
vulto passando pela janela. 
Assustada, a adolescente se 
trancou em um quarto e ligou 
para seu pai. Em seguida, 
ligou para a PM.

Quando os policiais che-
garam à residência notaram 

que a bicicleta da estudante 
estava encostada ao muro, 
assim como uma escada 
que foi usada pelo suspeito 
para fugir do local. Antes de 
invadir a casa da estudante, 
ele pulou o muro de outras 
residências sendo visto pelas 
moradoras.

Encaminhado à Central de 
Flagrantes, o jovem alegou 
que entrou na casa apenas 
para se lavar no tanque, uma 
vez que está em situação de 
rua. A estudante foi ouvida 
na delegacia acompanhada 
de seu pai. Assim como ela, 
as outras vizinhas reconhece-
ram o suspeito. Ele foi preso 
por furto qualificado.

Tatiana PIRES

PULOU MURO

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS
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Saúde fará 20 mil testes para a população em massa

Hospitais de Rio Preto vão 
receber renda do McDia Feliz

O Hospital de Base (HB) e 
o Hospital da Criança e Ma-
ternidade (HCM) participam 
da 32ª edição McDia Feliz, 
que acontece no dia 21 de 
novembro. Toda a renda obtida 
com a venda de sanduíches 
Big Mac Rio Preto, Catanduva, 
Fernandópolis e Votuporanga 
será destinada para ambas 
instituições.

Com a arrecadação da 
campanha, o HB e o HCM irão 
promover o projeto “Adote um 
Leito na Unidade de Trans-
plante de Medula Óssea”, 
desenvolvido pelo complexo 
para tratar a Leucemia Linfóide 
Aguda (LLA), tipo de câncer 
mais frequente na infância.

“Esta ação é fundamental 
para conscientizar a sociedade 
sobre a relevância do câncer 
infantojuvenil, doença que 
mais mata entre as idades 
de um e 19 anos. A última 
participação do Complexo 
Funfarme foi em 2010, agora 
neste ano estamos retomando 
esta grande parceria. Os recur-
sos arrecadados asseguram a 
continuidade deste trabalho 

importante desenvolvido pelo 
Hospital da Criança e Mater-
nidade (HCM)”, afirmou Jorge 
Fares, diretor-executivo do 
complexo Funfarme.

Empresas e pessoas físicas 
podem adquirir tickets para 
serem resgatados durante o 
McDia Feliz. O valor de cada 
voucher será R$ 17,00 e pode 
ser adquirido por meio do 
e-mail parcerias@hospitalde-
base.com.br ou telefone (17) 
3201-5189.

Adote um Leito - O Projeto 
“Adote um Leito” foi idealizado 
com a finalidade de angariar 
fundos para custear o serviço 
de Transplante de Medula 
Óssea Pediátrico com instala-
ções adequadas e capacidade 
para oferecer oito leitos para 
atendimento de pacientes 
que necessitam realizar TMO 
ou reinternação hospitalares 
pós-transplante, leitos essen-
ciais no atual cenário de TCTH 
infantojuvenil no país.

Este projeto tem como 
objetivo contribuir com a am-
pliação da assistência para 
crianças e adolescentes que 
necessitem de TCTH, propor-
cionando tratamento e atendi-

Da REDAÇÃO

Novembro azul e 
a saúde do homem 

Novembro azul é um movimento que surgiu na Austrália, em 
2003, chamado Movember, aproveitando as comemorações do 
Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, realizado no 
dia 17 de novembro. Aqui no Brasil ,  o objetivo era promover 
uma mudança de paradigmas em relação à ida do homem ao 
médico e trazer mais informação sobre a doença. Em 2012, 
inspirados pelo Movember, passou a promover durante todo o o 
mês de novembro ações focadas na saúde do homem. Nascia 
assim o Novembro Azul.

 Em vários países, o Movember é mais do que uma simples 
campanha de conscientização é uma campanha de alta rele-
vância no combate ao câncer de próstata e conscientização da 
importância dos cuidados integrais com a saúde do homem e 
realizar exames regulares e diagnóstico precoce. Um estudo 
realizado pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) apontou 
que 51% dos homens nunca consultaram um urologista.

Quem criou o termo novembro azul ? 
Surgiu em 2003 em Melbourne, na Austrália, a partir da 

iniciativa de dois amigos, Travis Garone e Luke Slattery. Os dois 
estavam se divertindo em um pub e cogitaram se ficariam bem 
de bigode, que estava fora de moda na época.

Quais as doenças mais atacam os homens ?
São seis as doenças que mais afetam a saúde do homem: 
* Câncer de Pele.
* Câncer de Próstata.
* Câncer de testículo.
* Câncer de Pulmão.
* Doenças Hepáticas.
* Doenças Cardiovasculares.

As cinco principais causas de morte no masculino sao: 
1. Suicídio (na juventude). Quase três em cada quatro sui-

cídios são cometidos por homens, destaca o El Confidencial.
2. Doenças cardiovasculares. 
3. Cancro. 
4. Acidente. 
5. Doenças respiratórias.

O câncer de próstata faz parte do envelhecimento do homem? 
SIM, pois o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer 

mais comum no homem (após o câncer de pele) e ocorre em 
1 a cada 7 homens, tendo seu pico de incidência aos 65 anos. 
Em 2016 foram diagnosticados mais de 180 mil novos casos 
nos Estados Unidos e morreram  desse tipo de câncer cerca 
de 26 mil pacientes (dados do National Cancer Institute/EUA).

 Não ter sintomas urinários quer dizer não ter câncer? 
NÃO! A grande maioria dos casos atualmente são diagnostica-

dos precocemente. Esses casos são diagnosticados em homens 
que podem não ter nenhum sintoma urinário e simplesmente 
descobrem através da prevenção, com a realização de toque retal 
e do exame sanguíneos de PSA (antigen prostático específico). 
Quando o câncer de próstata causa sintomas, muitas vezes se 
encontra em estágio mais avançado.

Todo paciente que opera a próstata acaba com algum grau 
de impotência ou de incontinência urinária?

NÃO. Os tratamentos evoluíram muito e minimizaram muito 
o risco desses efeitos colaterais. A Cirurgia Minimamente Inva-
siva, através da cirurgia Robótica, aperfeiçoou a técnica e vem 
alcançando melhores resultados nesse assunto. Atualmente, 
cerca de 95% das cirurgias para câncer de próstata nos EUA 
são realizadas com a utilização da tecnologia Robótica.Os apa-
relhos de Radioterapia também evoluíram e apresentam maior 
segurança atualmente.

O câncer de próstata afeta apenas homens idosos?
NÃO. O câncer de próstata apresenta seu pico de incidência 

entre 65-70 anos, porém, existe um aumento progressivo a 
partir dos 40 anos. A prevenção é essencial para um diagnós-
tico precoce.

Aumento da próstata é um sinal de câncer de próstata?
NÃO. O  aumento de próstata chama-se Hiperplasia Benigna 

da Próstata (HBP) e ocorrera em praticamente todos os homens 
com o envelhecimento. A HBP não é um fator de risco para o 
câncer de próstata.

3 curiosidades que todo homem deve saber sobre a sua 
próstata: 

1-) Uma próstata saudável tem aproximadamente 15g e é 
do tamanho de uma noz.

2-) O crescimento da próstata não evolui para o câncer de 
próstata.  Algumas vezes na avaliação da hiperplasia, o câncer 
é diagnosticado também.

3-) Após os 45 anos de idade, é indicado ir ao médico regu-
larmente. Além do histórico do paciente, devem ser realizados 
exame físico geral, urológico completo, ultrassom e exames 
laboratoriais.

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta , espe-
cialista de coluna vertebral e gestora do projeto Low carb 
nutrição inteligente e evolução pessoa , criadora do método 
3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer
@low_carboficiall
@espacoanaJoaosaude

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
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Saúde anuncia 20 mil 
testes para rio-pretenses

Durante a live desta sexta-
-feira, o secretário de saúde 
de Rio Preto, Aldenis Borim, 
afirmou que o município co-
meçará a testar a população 
sem sintomas do Covid-19 
a partir deste sábado (7). A 
ação tem parceria com Insti-
tuto Butantã e o Laboratório 
Hilab.

“Inquérito sorológico é 
quando você pega uma po-
pulação toda e faz os exames 
para ver daqueles assinto-
máticos, quantos já tiveram 
contato com vírus, tendo uma 
porcentagem real dos habi-
tantes da cidade que é imune. 
Esse inquérito precisava ser 
após o fim do pico, pois antes 
daria tudo negativo”, explicou 
Borim.

O Instituto disponibilizou 
ao município 20 mil testes do 
tipo sorológico. A estratégia 
visa identificar a extensão da 
transmissão da doença em 
determinadas populações 
ou grupos populacionais, 
por meio da identificação de 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

resposta imunológica. Quanto 
maior for o número de pessoas 
com anticorpos contra o vírus, 
maior será a proteção das 
pessoas de sua convivência, 
considerando a menor chance 
de circulação.

Durante a semana, os 
testes estão sendo feitos por 
agendamento para os seguin-
tes grupos: crianças de 3 a 
14 anos, professores da rede 
pública de ensino, adultos de 
15 a 29 anos, idosos acama-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inquérito sorológico 
é quando você pega 
uma população toda 
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”

dos, pacientes atendidos nos 
Caps e Complexo de Doenças 
Crônicas Transmissíveis, con-
tatos de casos confirmados 
e universitários de cursos da 
área da saúde.

A Secretaria Educação 
entrará em contato com as 
famílias para agendar os testes 
com as crianças e professores, 
enquanto a Secretaria de Saú-
de entrará em contato com os 
demais grupos.

Já em dois sábados, 7 
e 14 de novembro, a ação 
será destinada à população 
geral assintomática e reali-
zada em três pontos: Praça 
Rui Barbosa, das 9h às 13h; 

UBS Central, das 8h às 16h e 
Laboratório Municipal das 7h 
às 13h.

Em todos os locais, have-
rá distribuição de senhas e 
será necessário apresentar 
documento com foto e CPF. 
Os resultados, que indicam 
resultados de IGM (infecção 
recente) ou IGG (infecção 
passada), serão enviados na 
próxima semana, por e-mail 
ou mensagem de texto no 
celular do munícipe.

Os participantes devem 
respeitar as medidas de hi-
giene e prevenção ao coro-
navírus, utilizando máscara e 
evitando aglomerações.

Peter Ilicciev/ FIOCRUZ
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Secretário apresenta números e nega lockdown após eleição

O secretário de saúde 
de Rio Preto, Aldenis Borim, 
negou na live desta sexta-
-feira (6) a possibilidade de 
lockdown no município após o 
período de eleições. Também 
foram atualizados os casos de 
Covid-19.

“Existem algumas fake 
news dizendo que depois da 
eleição vão explodir os casos 
de Covid e vai fechar a cida-

de. Os números não mentem, 
nós emitimos todos os dias 
os casos. Como esperar um 
lockdown tendo 62 casos, 
englobando os leves, por dia, 
se nós não tivemos lockdown 
nem com 292 casos? Não 
há nenhuma expectativa da 
secretaria de saúde de que 
venha a ter lockdown após as 
eleições. Nossos dados são 
puramente técnicos e transpa-
rentes”, afirmou Borim.

Ainda de acordo com o se-
cretário, o município estaria na 
fase verde do Plano São Paulo 
se fosse analisado nesta sexta. 
“Hoje nós estaríamos na faixa 
verde. É que a próxima análise 
será no dia 16. Falar que nós 
iriamos para vermelha é um 
absurdo. Com 20% do nosso 
pico, é impossível”, comentou.

Foram confirmados nes-
ta sexta-feira (6), 94 casos 
de coronavírus, chegando a 

26.787 casos no total. Des-
tes, 26.127 já estão recupe-
rados. Ainda foram registrados 
seis óbitos, chegando a 731 
mortes. Rio Preto conta 213 
pacientes internados por sín-
drome respiratória aguda 
grave (SRAG), sendo 85 na 
UTI e 128 na enfermaria. 
Dos casos confirmados de 
Covid-19, são 101 pacientes 
internados, com 60 na UTI e 
41 na enfermaria.

Vinicius LIMA

mento ainda mais humanizado 
e de excelência pela equipe 
médica e multiprofissional, bem 
como melhorar o desempenho 
dos transplantes que serão 
realizados.

A Unidade de Transplante 
de Medula Óssea Pediátrico, 
inaugurada em agosto de 2019, 

é composta por 4 quartos, 8 
leitos equipados com filtro HEPA 
e pressão positiva, conforme 
normativas vigentes. Porém, os 
recursos públicos destinados 
à assistência oncológica não 
têm sido suficientes para suprir 
mensalmente as demandas 
recebidas pela Instituição.
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TEM GENTE QUE É UM PACOTE COMPLETO: ALÉM DE LIXO, É UM SACO! Sorria, 
beba muita água e seja feliz!JOÃO PEDRO PEREIRA, 

dermatologista, fi lho do médi-
co João Carlos Pereira, der-
matologista, e Célia Cabrera 
Pereira, assumiu idade nova 
ontem, recebendo parabéns 
dos amigos. O joven Antun 
Tomaz também foi aniver-
sariante de ontem. Aquele 
abraço!

MARCELO LIMA, dono do 
Tamareira Fábrica Bar, man-
da avisar que neste domingo 
rola mais uma Keep Sunset, 
com open de Gin para as 
mulheres das 16h às 17h, 
além de DJs com o melhor da 
música eletrônica. Reservas: 
3363-1266.  

TERMINA HOJE o 1º Sim-
pósio de Conhecimentos 
Médicos e Legais que reúne 
especialistas em medicina le-
gal, perícia médica e criminal 
e criminalística, em parceria 
com a Liga Acadêmica de 
Medicina Legal e Perícia 
Médica da FACERES, IFMSA 
Brazil Faceres e do Centro 
Acadêmico Nicolina de Melo 
Pereira, da UEMG-Ituiutaba.

RECADO A NIMER. Baleia 
Rossi, deputado e presidente 
do MDB, pode ser o tertius na 
disputa pela presidência da 
Câmara Federal. A briga de 
foice entre Aguinaldo Ribeiro 
e Arthur Lira pode sobrar es-
paço para Baleia, que tem se 
demonstrado discreto e muita 
mobilidade nos bastidores.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Novas Turmas
A psicanalista Elizandra Souza 
( foto aba ixo) ,  compõe o 
quadro de docentes do NPP – 
Núcleo Brasileiro de Pesquisas 
Psicanalíticas, com unidade em 
São Paulo e aqui em São José 
do Rio Preto. Há oito anos, 
formando psicanalistas na 
região de Rio Preto e entorno, 
o NPP está com inscrições 
abertas para novas turmas na 
Região.

Acredite se quiser
Com o preço do arroz ainda nas alturas e sem expectativa de queda, mesmo sem o dom 
de ser profeta, da pra imaginar aqui com os meus botões que 50 anos de casamento 
passarão a se chamar bodas de arroz. A evolução do preço do produto pode mudar 
ainda a tradição da chuva de arroz na saída da igreja. Atualmente o chique após o jantar 
com arroz temperado é servir como sobremesa ao invés dos docinhos sofisticados, uma 
panela de arroz-doce.

DiáriodoBob
Valor econômico. A venda do IMC foi assinada no dia 29 de 

outubro e não é papo furado. A turma da Beneficência Portuguesa 
até que queria ser a dona do negócio, mas houve internamente 
quem dificultasse a transação e não se sabe o por quê. O que 
se sabe é que a BENE (como é chamada na intimidade) apesar 
de ter em caixa o triplo do valor pago pelo Instituto de Moléstias 
Cardiovasculares, pelo Grupo Care que foi na ordem de R$ 35 
milhões (com 3 anos para pagar). O nome forte na negociação 
do Grupo Care chama-se Andre Palocci. Ha quem diga que o valor 
foi muito menos do que vale o IMC. Enfim, o Grupo Care pra quem 
não se lembra foi quem comprou também o grupo AUSTA, mas 
alguns donos cotistas do Hospital devem entrar na justiça contra 
a negociação. Pra fechar a nota: o imóvel do IMC orçado em 
R$ 8 milhões entrou também na negociação com pagamento a 
parte. Posso perguntar? Que fim levaram os gafanhotos? Será 
que eles comeram as plantações de arroz? Pesquisas falsas co-
meçam a circular por aí entre grupos de WhatsApp e cochichos 
na esquinas. Dá para saber que são de mentira porque demons-
tram cenários absurdos, com reviravoltas nos resultados que só 
ingênuos ou trouxas acreditam. Aos que pretendem ludibriar 
os incautos, um aviso: divulgar pesquisa falsa é crime e  além 
disso, dá multa de mais de R$ 100 mil. A regra é clara. Ha 
quatro tipos de sociedade no mundo. A primeira é a inglesa, a 
mais civilizada, onde tudo é permitido, salvo o que é proibido. A 
segunda é a alemã, sob rígidos controles, onde tudo é proibido, 
salvo o que é permitido. A terceira é a totalitária, pertinente às 
ditaduras, na qual tudo é proibido, mesmo o que é permitido. E 
a quarta é a brasileira, onde tudo é permitido, mesmo o que é 
proibido. Devo não nego. Olha só o que a Sandra Rosa Mada-
lena, mulher de fino trato, deixou escapar numa roda de amigas, 
num dos ZAPPAS fazendo uma pausa pra refrescar no meio da 
tarde, ladeada pela cunhada e uma vizinha de apartamento: Por 
favor: avisem os cobradores das lojas, bares e restaurantes da 
cidade que é pra ficar em casa. Vamos aos números. Cerca 
de 540 mil serão candidatos a cargos de vereador, vice-prefeito 
e prefeito. Com 44.158 candidatos, o Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB), que é o partido de Edinho Araújo é o partido 
com mais candidatos. A seguir, vem o Partido Social Democrático 
(PSD), que é o partido do vice prefeito Eleuses Paiva, inscreveu 
38.975 candidatos no TSE, e pelo Partido Progressista (PP), que 
tem 37.745 candidatos. Ponto e basta!

Dra. Ângela Cristina 
Jalles acende as velinhas 

para os parabéns

Em close especial 
arrasando no visual Dra. 

Ângela Cristina Jalles, 
sempre elegantérrima

Chique comemoração em dose dupla

A requisitada médica Ângela Cristina Jalles não deixou seu aniversário, no último dia 31 de 
outubro, passar em brancas nuvens e, também o “niver” da filha Ana Carolina Jalles, no dia 01 de 
novembro. As aniversariantes preferiram comemorar em dose dupla. Na noite de 31 de outubro, 
um sábado, a Dra. Ângela Cristina Jalles iluminou sua maravilhosa residência e caprichou com 
sua criatividade na bonita decoração, principalmente na mesa de jantar com arranjos de flores, 
velas, usando seus cristais, pratarias, porcelenas entre outros objetos decorativos para o jantar 
especial em dose dupla, assinado por um excelente Chef de Cozinha. Ao lado do marido Luiz 
Jalles, empresário e sócio proprietário responsável pela área financeira do Rio Preto Shopping e 
engenheiro, o caprichado jantar foi só com a presença de seis integrantes queridos da família, 
devido à pandemia. Mas, a comemoração foi brindada com muito amor à vida, amor à saúde, 
carinho e felicidades. Parabéns, Dra. Ângela Cristina Jalles e Ana Carolina Jalles.      

A médica Ângela Cristina 
Jalles e fi lha Ana 

Carolina Jalles, festejam 
em dose dupla

O empresário Luiz Jalles, Dra. Ângela Cristina 
Jalles (aniversariante), e fi lhas Ana Carolina 

(aniversariante), Ana Paula Jalles

(17) 99181-4336

Mario Francisco e Nair Picolo Martins, avós e pais, 
das aniversariantes Ana Carolina Jalles e

 Dra. Ângela Cristina Jalles

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

COMIDAS | PORÇÕES | HAMBÚRGUERES | DRINKS 
CHOPES ARTESANAIS  



Paulo Serra Martins radialista escreveu livro “História do 
Rádio de São José do Rio Preto” 

Guilherme BATISTA
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DIA DO RADIALISTA

Quem são as vozes que fazem parte 
da história do rádio rio-pretense

Neste sábado (7) come-
mora-se o Dia do Radialista. 
As vozes que conhecemos 
sejam para informar, ouvir uma 
música ou o jogo do time do co-
ração estão no rádio, ouvimos 
diariamente.

Instituída em 2006, pelo 
então presidente Lula, a esco-
lha da data faz referência ao dia 
do nascimento do compositor e 

radialista Ary Barroso, em 7 de 
novembro de 1903. Somente 
entre maio e julho de 2017, 
conforme apontou dados de 
uma pesquisa do Ibope, 52 
milhões de pessoas escutam 
rádio.

Em Rio Preto, são muitas 
as gerações de radialistas e 
vozes conhecidas, mas qual é 
a magia de ser radialista?  As 
vozes do rádio respondem.

Paulo Serra Martins, radia-
lista, 86 anos, começou traba-
lhar em 1955 na primeira rádio 
de Rio Preto, a PRB 8, hoje ele 
se aposentou mas lá se vão 65 
anos de rádio. Ele é autor do 
livro “História do Rádio de São 
José do Rio Preto”, lançado em 
2007 pela Editora THS Arantes, 
que conta a história sobre a 
primeira rádio da cidade, desde 
funcionários, surgimento do 
rádio, emissoras como Difusora 
AM, Independência FM, Brasil 
Novo, Centro América, Onda 
Nova, Estéreo Show, Líder e 
Educativa. “Minha vida inteira 
eu vivi no rádio, é o meio de 
comunicação que nunca vai 
morrer”, afirma.

Roberto Toledo, 74 anos, 
hoje na Rádio Interativa 104.3, 
começou no rádio em 1964, 
são 56 anos como radialista 
e diz que consegue fazer da 
sua voz um instrumento de 
identidade, sem idade e sem 
vaidade. O poder de alegrar, 

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

lhece? Portanto locutores não 
tem idade”, brinca.

Eddy Junior, 35 anos, há 
13 anos como radialista, hoje 
na Band FM 99.5, afirma que 
ser radialista é poder ter o 
carinho, a amizade de quem 
nunca o viu. “Essa magia é 
inexplicável, fazer parte da 
rotina das pessoas, e isso nos 
dá a missão de levar sempre 
uma mensagem de otimismo 
e alegria para essas pessoas”, 
completa.

Gentil Rossi, 78 anos, há 
50 anos é radialista, hoje na 
Kairós FM 94.1 de Mirassol, 
diz que através da voz expres-
sa os sentimentos, alegrias e 
divertimento com uma grande 
quantidade de pessoas diaria-
mente.

Della Morena, 55 anos, há 
40 anos como radialista é a voz 
dos rodeios, hoje na FM Diário 
89.9 de Mirassol, o locutor 
diz que ama fazer rádio que a 
magia de ser radialista é levar 
alegria, companhia para as 
pessoas.

Célio Moura, 57 anos, é 
radialista há 28 anos e hoje a 
frente dos microfones da rádio 
Radical FM 88.9 e fala que o 
radialista tem a capacidade de 
envolver através da música, da 
notícia, a magia é insuperável, 
instantânea.

Marisa Amorim, 60 anos, 35 
anos de profissão, atualmente 

Marisa Amorim radialista 
na Rádio Educativa FM 
em Rio Preto

Dárcio do Vale radialista 
da Líder FM em 
Rio Preto

Roberto Toledo radialista 
da Rádio Interativa FM
 de Rio Preto

Marisa Malm - Radialista 
na Rádio Nativa FM 
Rio Preto

Eddy Junior radialista
da Band FM de 
Rio Preto

Gentil Rossi radialista da 
Rádio Kairós FM de 
Mirassol

Della Morena radialista 
da FM Diário 
em Mirassol

Celio Moura radialista na 
Rádio Radical FM 
em Rio Preto

ENTÃO É NATAL

A tradição dos presépios chega às lojas e movimenta o comércio
Eles já são vistos em pra-

teleiras das lojas pelo centro 
da cidade. Tradicional do 
Natal, os presépios podem 
ser encontrados de diversos 
tamanhos e cores.  Na Loja 
Festas e Épocas, a gerente 
Juliana Ferreira afirma que a 
procura por presépios tem sido 
bem significativa. “Os clientes 
vem procurar por presépios 
por ser o símbolo do Natal e 
não pode faltar nos lares das 
famílias”, afirma.

As opções são as mais 
variadas, os maiores de 3 
centímetros, que custam de 
R$ 940,00 até R$ 980,00 
em gesso com seis peças 
incluindo Menino Jesus, José, 
Maria e os Três Reis Magos. 
Os menores em resina com 
10 centímetros e 10 peças 
contendo imagens de José, 

Maria, Anjo, Menino Jesus, 
os Três Reis Magos, Rei, Ove-
lha, Boi, Burrinho podem ser 
comprados por R$ 650,00. 
Há também os musicais da 
Sagrada Família, que além de 
tocar música ainda acendem 
luzes, por R$500.

Nas Lojas Americanas, tam-
bém é possível encontrar algu-
mas opções que variam preços 
de R$260 a R$320.

Para a Igreja Católica, o 
presépio é uma mensagem de 
otimismo. Traz as lições que 
Jesus se fez pobre para dizer 
não à riqueza como fonte de 
felicidade. Fez-se humilde para 
ensinar que os orgulhosos não 
são grandes. Fez-se simples 
para mostrar que violência 
não é instrumento para mudar 
a história.

Em Rio Preto, é possível 
encontrar presépios em Igre-

jas Católicas e em casas de 
famílias religiosas. Na Catedral 
no centro da cidade, segundo 
o assessor paroquial Lucas 
Thiago Matheus, todos os anos 
são montados os presépios e 
sempre na “Semana do Adven-
to”, neste ano será montado no 
dia 30 de novembro e ficará 
até o dia de Santos Reis 06 
de janeiro.

Na Basílica Menor de Apa-
recida, no bairro Boa Vista, 
segundo informou a adminis-
tração da paróquia o presépio 
será montado uns 10 dias 
antes do primeiro domingo do 
advento (29).

Nas Paróquias Santa Rita no 
Jardim Santa Maria e Paróquia 
Redentora no bairro Redentora, 
segundo as administrações 
estão se preparando pra mon-
tagem dos presépios também 
próximo a semana do advento. 

Janaína PEREIRA

A tradição dos presépios começa enfeitar lojas e igrejas da cidade

Guilherme BATISTA

está na Rádio Educativa FM 
106.7, e ser radialista é uma 
missão, é levar com responsa-
bilidade a informação e muita 
prestação de serviço aos cida-
dãos rio-pretenses.

Dárcio do Vale, 54 anos, 
atua como radialista há 33 
anos, hoje na rádio Líder FM 
98.3, afirma que ser radialista 
é ter o poder de estimular a 
imaginação, torna o rádio um 
veículo que sempre terá lugar 
no coração das pessoas.

falar sem ouvir quem te ouve. 
Viajar de carro ou a pé sem sair 
do lugar. Ser apenas um locu-
tor, apresentador ou narrador 
das histórias de alegria ou de 
dor. Ser além de tudo isso uma 
luz na escuridão.

Marisa Malm, 52 anos, 
hoje na Nativa FM 102.1, há 
29 anos leva alegria com sua 
voz e diz que se sente honra-
da em exercer uma profissão 
que ama desde a infância. “Já 
percebeu que voz não enve-



Jornal
São José do Rio Preto, sábado

07 de novembro de 2020

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: P S COMPANY COMERCIO DE ELETRO-
NICOS LTDA
EMPENHO 17373/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contra-
tada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivel-
mente, a contar do recebimento desta, a totalidade do empe-
nho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
EMPENHO 18351/20
CONTRATADA: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
EMPENHO 18379/20
CONTRATADA: R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICO EIRELI ME
EMPENHO 18354/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA
EMPENHOS 24682/19 E 21272/18
Considerando manifestação da Ger. de Manutenção, quanto 
a não resolutividade em tempo hábil para o atendimento da 
garantia dos equipamentos relacionados nos chamados em 
aberto OS 27352 E OS 30272. Considerando previsão con-
tratual em sua Cláus. 2ª, itens 2.2.1 e 2.2.2, 2.3.1 e 2.3.2. 
Fica a contratada supramencionada NOTIFICADA a REA-
LIZAR O ATENDIMENTO DA GARANTIA E FINALIZAR OS 
CHAMADOS, no prazo de 02 horas, contados do recebimen-
to desta, de forma a dar real cumprimento ao processo licita-
tório. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apre-
sentar contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais. – SMS – DADM
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade nº 14/2020
Contratada: Serviço Federal de Processamento de Dados-
-SERPRO
Objeto: prestação de serviço especializado em tecnologia 
da informação, para provimento do Sistema Autua, solução 
centralizada, integrada e informatizada de talonário eletrôni-
co para registro e transmissão de infrações de trânsito aos 
Sistema de Gestão de Infrações de Trânsito.Art. 25, I da L.F 
8.666/93. SMTTS. Amaury Hernandes.
ERRATA
Publicação do dia 05.11.2020 ref. ATA 0836/20 
Onde se lê: PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Leia-se: GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - EPP
EXTRATO
1. TERMO ADITIVO
PE 320/2020 – ATA nº 0755/2020
Contratada: CCF Nutri Eireli
Objeto: Fica retifi cado o valor do item 4 da ata supramencio-
nada, passando de  R$12,25  para R$11,49, o quilo. SMAA. 
Antonio P. P. Junior.
EXTRATO - CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2020
ATA DE JULGAMENTO 
SEC. MUN. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO
OBJETO: Contratação de grupos formais da agricultura 
familiar detentores de DAP Jurídica para aquisição de horti-
frutigranjeiros para abastecimento das unidades escolares, 
com dispensa de licitação, de acordo com o disposto no 
art. 14 da lei 11.947 de 16/07/09, resol. nº 26 do FNDE, de 
17/06/13 e resol. nº 04, do FNDE, de 02/04/15. SMAA. 
Realizou-se análise das amostras e documentação apresen-
tadas pelo participante e, de acordo com o parecer técnico 

emitido pela equipe técnica, a comissão promulga o seguin-
te resultado: COOP. DOS PROD. RURAIS DE S. J. RIO 
PRETO: amostras apresentadas e aprovadas e fi cha técnica 
entregue conforme exigido no edital. Diante do exposto, o 
Sec. Mun. de Agric. e Abastecimento, por meio da comissão 
de análise validação das propostas, resolve dar por fi naliza-
do o processo de apresentação de documentação e amos-
tras. Publique-se para ciência dos interessados. O inteiro 
teor dessa decisão se acha encartado nos autos do processo 
à disposição dos interessados. SMAA. A. Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 345/2020
ATA Nº 0844/20
CONTRATADA: LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IM-
PRESSAO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de cartuchos e tonners para im-
pressoras– Valores Unitários – Item  03 –  R$40,90; Item 05 
– R$38,00; Item 06 – R$38,00; Item 07  – R$38,00; Item 08 
– R$20,00; Item 10 – R$134,00 - SMF – Angelo Bevilacqua 
Neto – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2020
ATA Nº 0845/20
CONTRATADA: LUIZ C. G. BIANCHI ORTOPEDIA-ME
OBJETO: Fornecimento de prótese, órtese e meios auxiliares 
de locomoção– Valores Unitários – Item  35 –  R$3.540,00; 
Item 36 – R$2.465,00; Item 37 – R$2.880,00 - SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2020
ATA Nº 0846/20
CONTRATADA: VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares para 
assistência das unidades de saúde no Combate ao CO-
VID-19– Valor Unitário – Item  03 –  R$19,40 - SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2020
ATA Nº 0847/20
CONTRATADA: UNIT – UNDUSTRIA, COMERCIO, IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares para as-
sistência das unidades de saúde no Combate ao COVID-19 
– Valor Unitário – Item  10 –  R$44,08 - SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2020
ATA Nº 0848/20
CONTRATADA: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares para assis-
tência das unidades de saúde no Combate ao COVID-19 – 
Valor Unitário – Item 12 – R$0,57 - SMS – Prazo de vigência: 
12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2020
ATA Nº 0849/20
CONTRATADA: COTAÇÃO COMERCIO, REPRESENTA-
ÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares para as-
sistência das unidades de saúde no Combate ao COVID-19 
– Valores Unitários – Item 06 –  R$28,40; Item 11 –  R$80,00 
- SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 333/2020
ATA Nº 0850/20
CONTRATADA: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais – Valor Unitário – Item 02 – R$650,000 - SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 370/2020
ATA Nº 0851/20
CONTRATADA: JOANA DARC DE ALMEIDA 1483240898
OBJETO: Fornecimento de contratação de empresa para 
retirada e posterior colocação de cercas nas margens rurais 
do município – Valor Unitário – Item 02 – R$650,000 - SMAA 
– Antonio Pedro Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 384/2020
ATA Nº 0852/20
CONTRATADA: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMEN-
TOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S. A.
OBJETO: Fornecimento de bomba de infusão e bomba de 
seringa para o combate do COVID-19 – Valor Unitário – Item 
01 – R$3.998,00 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 385/2020
ATA Nº 0853/20
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para internações 
de COVID-19 – Valor Unitário – Item 05 – R$10,610 - SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2020
ATA Nº 0854/20
CONTRATADA: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas para 
atender ações judiciais – Valores Unitários – Item 01 – 
R$22,0000; Item 06 – R$0,0427; Item 10 – R$0,1598; Item 
11 – R$0,2660  - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2020
ATA Nº 0855/20
CONTRATADA: MEDEIROS CANDELORE COMERCIO 
IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS HOS-
PITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares para 
assistência das unidades de saúde no Combate ao CO-
VID-19 – Valor Unitário – Item 07 – R$1,90 - SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 354/2020
CONTRATO PRE/0133/20
CONTRATADA: GUILHERME REPELE NOGUEIRA ME
OBJETO: Prestação de serviços de de rádio transmissor 
portátil, para guarda civil municipal - Itens 01 - SMTTS – 
Amaury Hernandes– Prazo de vigência: 12 meses. Valor 
Total: R$12.784,00

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
Concorrência Pública nº 011/2020
OBJETO: EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNE-
CIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MINI 
TERMINAL DE EMBARQUE DE ÔNIBUS NA RUA MANOEL 
MORENO ESQUINA COM A RUA AGNELO DE OLIVEIRA 
E RUA IVETE SARDINHA BERTON (PROX. UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA NORTE) – SEC. MUN. DE 
OBRAS. Informamos que foram disponibilizados esclareci-
mentos relativos a este procedimento licitatório no seguinte 
endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Vi-
sitante.action   e fi ca, desde já, fazendo parte integrante do 
instrumento convocatório, sendo válido para todos os efeitos 
legais o documento original encartado nos autos, a disposi-
ção dos interessados.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 200/2020 – Processo n.º 
11.848/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de saneante, 
detergente e fi ta reagente para realizar desinfecção nas 
unidades de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 17/07/2020, sendo 
adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras:  
COMERCIAL 3 ALBE LTDA (item 01),  GLT DISTRIBUIDO-
RA HOSPITALAR EIRELI (item 02) e LUMAR COMERCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (item 03). Itens 
04 e 05: Fracassados.  Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim -  Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 400/2020 – Processo n.º 
13.347/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de copos de água 
em atendimento as equipes do consultório de rua. Secretaria 
Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com 
início dia 19/10/2020, sendo adjudicado o item à empresa 
declarada vencedora:  JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA 
EPP (item 1).  Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Celia Candida Faria - Pregoeira.
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HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim -  Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 293/2020 – Processo n.º 
12.598/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de Tvs de Led e 
suportes para Tv. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 03/09/2020, sendo 
adjudicados os itens às empresas declaradas vencedo-
ras:  DANIELLLE VIEIRA SILVA RODRIGUES ME (item 2), 
MICROSENS S. A (item 3) e SEATTLE TECNOLOGIA E CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI 
EPP (itens 1 e 4). Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim -  Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 324/2020 – Processo n.º 
12.818/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamen-
tos padronizados na lista REMUME. Secretaria Municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 
24/09/2020, sendo adjudicados os itens às empresas decla-
radas vencedoras:  BH FARMA COMÉRCIO LTDA (item 26), 
CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI  (item 4), COMERCIAL CI-
RÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. (item 8), CRISTÁLIA PRO-
DUTOS QUÍMICOS FARMACËUTICOS LTDA. (itens 20, 29 
e 31), ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI (item 15), FARMACE INDÚSTRIA 
QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA (itens 1, 14, 
27, 33), FRESENIUS KAI BRASIL LTDA (item 35), INOVA-
MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (itens 3, 13 e 
24), JC PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES 
LTDA (itens 2, 9 e 10), PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. 
(itens 7, 12 e 25), SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA 
(itens 16 e 17) e SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA. (item 6). O item 34 foi deserto e os itens 5, 11, 18, 19, 
21, 22, 23, 28, 30 e 32 foram declarados fracassados. Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras – Celia Candi-
da Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim -  Secretário 
Municipal de Saúde.

COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 399/2020 – PROCESSO Nº 13455/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de colchonetes, 
cadeirote e bebe conforto em atendimento as Unidades Es-
colares. Secretaria Municipal de Educação. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 09/11/2020 às 10:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Celia Candida Faria – Pregoeira
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 391/2020 – PROCESSO Nº 13261/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de álcool em gel e  
líquido para utilização nas unidades da Secretaria Municipal 
de Assistência Social. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 10/11/2020 às 
10:30hs para continuidade dos trabalhos. Mariana Correa 
Pedroso Fernandes – Pregoeira
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 415/2020 – PROCESSO Nº 13448/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de capuz balaclava 
e gorros para a proteção dos profi ssionais no enfrentamento 
ao Covid 19. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 10/11/2020 às 10:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 134/2020 – PROCESSO Nº 11374/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de cadeiras e lon-
garinas para. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 10/11/2020 às 14:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 393/2020 – PROCESSO Nº 12.284/2020 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA 
UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
09/11/2020 às 14:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Adriana Tápparo – Pregoeira
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 376/2020 – PROCESSO Nº 13.165/2020 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço 
de confecção e fornecimento de gradil metálico eletro-fun-
dido para fechamento de praças – Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 10/11/2020 às 14:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 317/2020 – PROCESSO Nº 12.773/2020 
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para os centros de 
referência de assistência social, cadastro único e entidades 
parceiras no atendimento das ações de proteção social. 
Secretaria Municipal de Assistência Social. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 10/11/2020 às 15:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira
EXTRATO 
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 413/2020 – Processo n.º 
13.444/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de ração para 
fi lhotes destinados aos animais do Zoo Municipal. Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo.
O pregão eletrônico restou fracassado, uma vez que os va-

lores fi nais alcançados fi caram acima da estimativa do edital, 
não representando vantagem para a Administração. Adriana 
Tápparo – pregoeira
EXTRATO 
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 429/2020 – Processo n.º 
13.583/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de copos descar-
táveis(180ml) e guardanapos destinados a diversos departa-
mentos da Administração. Secretaria Municipal de Adminis-
tração.
O pregão eletrônico restou fracassado, uma vez que os valo-
res fi nais alcançados fi caram acima da estimativa do edital, 
não representando vantagem para a Administração. Mariana 
Correa Pedroso Fernandes - pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 473/2020, PROCESSO 13.771/2020, objetivando 
a aquisição de kits de alimentos (kit I) para distribuição aos 
alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 20/11/2020, 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 ELETRÔ-
NICO n° 470/2020, PROCESSO 13.768/2020, objetivando 
a aquisição de kits de alimentos (kit II) para distribuição aos 
alunos da rede municipal de ensino. Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 19/11/2020, 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
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 012/2020 – Proc. nº 
13740/2020
Nos termos da “Justifi cativa da Concessão do Serviço 
Funerário” publicada no Diário Ofi cial do Município, edição 
do dia 26/10/2019, que neste ato é ratifi cada, o Município 
de São José do Rio Preto torna público que se acha aberta 
licitação, do tipo Maior Oferta pela Outorga, objetivando a 
outorga onerosa de concessão de serviços funerários no 
Município, para 01 (hum) empresa, por 15 (quinze) anos, 
conforme estabelecido no Edital e seus anexos e na Lei Mu-
nicipal autorizativa nº 13.286 de 14 de agosto de 2019. Valor 
Mínimo de outorga: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). A 
pasta contendo todos os documentos da presente licitação, 
inclusive o edital e seus anexos, poderá ser consultada pelos 
interessados na Diretoria de Compras e Contratos, situada 
no 2º andar do Paço Municipal, na Av. Alberto Andaló, 3030, 
Centro, no horário das 9:00 às 16:00h e no site wwwWWW.
riopreto.sp.gov.br , no link Portal de Compras https://com-
pras.empro.com.br/ . Consideram-se serviços funerários, 
para efeitos desta licitação, aqueles que estão dispostos 
no art. 2º da Lei Municipal nº 13.286/2019 além de outros 
correlatos que sirvam de meio à consecução do serviço con-
forme previsto no edital e anexos. Prazo limite para entrega/
protocolo dos envelopes: 10/12/2020 às 17:00 hs. - Data 
da sessão de abertura dos envelopes: 11/12/2020 às 08:30 
hs - Local: 2º andar do Paço Municipal, Av. Alberto Andaló, 
3030, Centro - Sala de Audiências da Comissão Municipal de 
Licitações. 
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 ELETRÔ-
NICO n° 457/2020, PROCESSO 13.721/2020, objetivando 
a prestação de serviços de importação do medicamento 
escopolamina 1,5 mg adesivo transdermico para atender 
ação judicial. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 20/11/2020, 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 ELETRÔ-
NICO n° 444/2020, PROCESSO 13.665/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais hospitalares. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 23/11/2020, 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.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 

1° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 28/18- Contrato: DIL/0037/18
Contratada: B. ONE Administradora de Bens Próprios
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 28/18- Contrato: DIL/0037/18
Contratada: B. ONE Administradora de Bens Próprios
De acordo com a cláus. 3ª, item 3.3 do instrumento contratu-
al, fi ca reajustado o valor atual do contrato supramencionado 
em aproximadamente 2,3769%, correspondente ao IPCA/
IBGE apurado no período de nov/2019 a out/2019. SMS.  
Aldenis A. Borim.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 34.554 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, ANDERSON CLAYTON MARINHO GALVAO 
para substituir o(a) servidor(a) ANA AUGUSTA SILVA DE 
OLIVEIRA – ocupante da gratifi cação por função – CHEFIA 
DE SEÇÃO, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar 
n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de 
03/11/2020.
PORTARIA N.º 868 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, 
CLEINE ZAVANELLA CALVO MARIZ e LUIZ GUSTAVO 
DONA para sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constituí-
rem COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, para apuração dos fatos 
relatados no Interno nº 233/2020 – SMA – Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas.
PORTARIA N.º 34.555 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, BEATRIS MARIANO DE SOUZA para substituir 
o(a) servidor(a) ROBISON JULIANO RODRIGUES DA SILVA 
– ocupante da gratifi cação por função – CHEFIA DE SETOR, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de licença prêmio, a partir de 
04/11/2020.
PORTARIA N.º 34.556 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020
DESIGNA, LAURA LUIZON PADILHA BORGES para subs-
tituir o(a) servidor(a) WALQUIRIA DE ARRUDA CORREA 
- ocupante da função de confi ança gratifi cada – CHEFE DE 
DEPARTAMENTO – FG.101.6, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
licença prêmio, a partir de 04/11/2020.

JOSÉ FÁBIO GAZZOLA HEREDIA
Assessor de Secretaria

DECRETO Nº 18.723
DE 6 DE NOVEMBRO DE 2020.

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

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 740.000,00 
(setecentos e quarenta mil reais), para reforço de dotação 
orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 424 R$ 540.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2065.3390.32.01 – Material bem ou 
serviço para distribuição gratuita
II – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 176 R$ 100.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
05.001.04.123.0002.2001.3390.93.01 – Indenizações e 
restituições
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 427 R$ 100.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
09.001.12.122.0002.2001.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação-PJ
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 DA FAZENDA
Ficha 660 R$ 640.000,00
Programa 0 – Operações Especiais
05.001.28.843.0000.0004.3290.21.01 – Juros sobre a dívida 
por contrato
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 279 R$ 100.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
09.001.12.122.0002.2001.3390.39.01 – 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 publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 6 de novembro 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 ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
52/2020 – PROCESSO SICOM 3297/2020
Objeto: Fornecimento e instalação de 02 (dois) grupos 
moto geradores a diesel 18/20 CV trifásico de tensão para 
220/127 volts AC 60Hz com unidade de supervisão de 
corrente alternada (USCA) para as Estações Elevatórias de 
Esgoto Nova Esperança e Ana Cláudia do SeMAE.
Sessão pública realizada on line no dia 03.11.2020, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora LUCAS NOVAES FRAN-
CISCO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME para o item. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 52/2020 – PROCESSO SICOM 3297/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 05.11.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
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RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
54/2020 – PROCESSO SICOM 3300/2020
Objeto: Aquisição de válvulas guilhotina para utilização nas 
tubulações do sistema de fi ltração da ETA Palácios das 
Águas.
Fica designado o dia 10.11.2020, às 14:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 06.11.2020 – Renato Eduardo de 
Freitas – Pregoeiro - SeMAE.
EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 26/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 37/2020 – 
PROCESSO 53/2020
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO RIO PRETO 
LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de 
posto para fornecimento de combustíveis líquidos (gasolina 
comum ou aditivada e etanol) por um período de 12 meses 
para abastecimento dos veículos da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 04.11.2020 Valor do acréscimo: R$ 
14.184,31 Valor total: R$ 450,271,76.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 06.11.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020
O Município de São José do Rio Preto, por intermédio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL com 
esteio na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto 
nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações, 
torna público o presente Edital, visando à seleção de organi-
zação da sociedade civil, sem fi ns lucrativos, interessada em 
celebrar parceria, para a execução do Serviço de Acolhi-
mento Institucional para pessoas adultas em situação de 
rua, conforme segue: 
Objeto: Execução, em regime de mútua cooperação, do 
Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas adultas 
em situação de rua, objetivando acolher e garantir proteção 
integral às pessoas em situação de rua, com equipe espe-
cializada para atender e receber usuários a qualquer horário 
do dia ou da noite e realizar estudo de caso para encami-
nhamentos necessários, garantindo a proteção integral e 
condições para acesso a oportunidades e Serviços, contri-
buindo para a reinserção social.
Tipo de parceria a ser celebrada: Termo de Colaboração.
Valor de referência para realização do objeto: até R$ 
1.913.780,00 (um milhão, novecentos e treze mil e setecen-
tos e oitenta reais). 
Local de entrega da documentação: Secretaria Municipal de 
Assistência Social, no seguinte endereço: Rua João Tei-
xeira, nº 260 – Bairro Santa Cruz – CEP 15014-180 – São 
José do Rio Preto/SP, de segunda a sexta feira, no horário 
de 08h30 horas às 16h30 horas, no período de 09/11/2020 a 
09/12/2020.
Abertura das propostas: os envelopes serão abertos em 
sessão pública, na data de 10/12/2020 às 09:00 horas, na 
Secretaria M. de Assistência Social.
O Edital em sua versão completa, contendo os respectivos 
anexos, informações, condições para participação e escla-
recimentos necessários, bem como a Resolução instituindo 
a Comissão de seleção, estará disponível a partir do dia 
09/11/2020, no portal da Prefeitura no endereço eletrônico 
http://www.riopreto.sp.gov.br – Portal da transparência - Ter-
ceiro setor – Processos – Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social - Chamamento Público Nº 03/2020.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi - CRESS Nº 25.455 - Se-
cretária Municipal de Assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA nº 22/2020, de 06 de novembro de 2020.
Nomeia a Comissão de Seleção do Chamamento Público 
nº 03/2020-SEMAS / Processo Administrativo nº 05/2020 – 
SEMAS.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi, Secretária Municipal de 
Assistência Social do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
e nos termos do Decreto nº 17.703 de 03 de fevereiro de 
2017.
Considerando o artigo 2º, inciso X da Lei Federal nº. 
13.019/2014;
Considerando o artigo 11, incisos IV, do Decreto nº 17.708 
de 07 de fevereiro de 2017, e suas alterações. 
NOMEIA: 
Art. 1º - Para compor a Comissão de seleção destinada 
a processar e julgar o Chamamento Público - Edital nº 
03/2020, para seleção de organizações da sociedade civil, 
interessadas em executar o Serviço de Acolhimento Insti-
tucional na modalidade de Abrigo para população adulta e 
famílias em situação de rua em parceria com o município, 
os servidores abaixo relacionados:
• Luzia Aparecida Alves Cantos Cintra - Assistente 
Social;
• Maria Sonia dos Santos Miele – Assistente Social;
• Maria Inês Gonçalves Pena - Assistente Social;
• Vanessa Gimenez Ferreira – Psicóloga.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogados as disposições em contrario. 
Art. 3º - Esta Portaria será publicada na mesma data e local 
de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, bem como 
registrada em livro próprio desta Secretaria Municipal de 
Assistência Social de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi
CRESS nº 25.455
Secretária Municipal de Assistência Social.

EXTRATO 5º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 136/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: IRMÃOS BALSARINI ME 
Fica alterada a redação da cláus. 1ª do contrato supramen-
cionado. S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 5º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº: 144/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: GENOVEVA DO AMARAL CONDI ME
Fica alterada a redação da cláus. 1ª do contrato supramen-
cionado. S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR
EXTRATO 5º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 148/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: DANIEL PEREIRA RAMOS ME
Fica alterada a redação da cláus. 1ª do contrato supramen-
cionado. S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
. EXTRATO 5º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 156/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: GUIDO ALVARO DE MENDONÇA ME 
Fica alterada a redação da cláus. 1ª do contrato supramen-
cionado. S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 Nos termos do artigo 45, parágrafo 1º, da Lei Muni-
cipal n.º 5.979, de 10 de Outubro de 1995, fi ca convocado a 
comparecer no Cemitério da Ressurreição – Vila Ercília, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, o senhor: PAULO DE 
CARVALHO, a fi m para tratar de assunto de seu interesse 
relativo à sepultura n.º 10.011, Quadra n.º 13, Cemitério da 
Ressurreição.
 Para que tome conhecimento do presente, manda-
mos publicar no Diário Ofi cial do Município durante 2 (dois) 
dias.
 São José do Rio Preto, 05 de novembro de 2020.
  JOSÉ FÁBIO GAZZOLA HEREDIA
 Assessor - Secretaria M. de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
082/2020
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impe-
didas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 39.430.803/0001-11
Razão Social: MB BORIM
CNPJ: 39.495.699/0001-43
Razão Social: SERV MAIS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
CNPJ: 39.528.010/0001-30
Razão Social: MARINIELLO & SANTINELI LTDA
CNPJ: 39.528.186/0001-91
Razão Social: FLAVIO DE SOUZA FERNANDES GARCIA
CNPJ: 39.583.598/0001-24
Razão Social: VILLA GARAGE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 
LTDA
CNPJ: 39.558.296/0001-04
Razão Social: LOPES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS
CNPJ: 39.546.181/0001-91
Razão Social: FNCC EDUCAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEI-
RA LTDA
CNPJ: 39.313.683/0001-72
Razão Social: ANUNCIOS COM PROPOSITOS LTDA
CNPJ: 39.601.138/0001-81
Razão Social: TORRES E BEOLCHI COMÉRCIO DE AÇAI 
LTDA
CNPJ: 39.400.552/0001-22
Razão Social: GERAÇÕES TREINAMENTO E FISIOTERA-
PIA ESPORTIVA LTDA

Conforme processamento realizado, em 06 de Novembro 
de 2020, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral munici-
pal irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 
da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do 
artigo 15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 06 de Novembro de 2020.
Henrique Eduardo Correa Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
RESOLUÇÃO SME N° 14, de 06 de novembro de 2020 

   Regulamenta o processo de Remoção por títulos dos titulares 
de Cargos ou Empregos da classe de Docentes da Rede Municipal de 
Ensino do Município de São José do Rio Preto.  

A Secretária Municipal de Educação, em consonância com o artigo 73 da Lei Orgânica do Município e o §1°, 
do artigo 25 da Lei Complementar n° 138/01, e, considerando que este processo de Remoção por Títulos 
envolverá Docentes da Rede Municipal de Ensino, e o Decreto nº 18.554, de 16 de março de 2020, que 
dispõe sobre medidas de enfretamento ao coronavírus, resolve: 
Artigo 1° - A Remoção dos titulares de cargos ou empregos da classe de Docentes, mediante Concurso de 
Títulos, será organizada por etapas, a saber:  
 

Seção I  
Da Inscrição  

 
Artigo 2° - A inscrição dos Docentes deverá ser efetuada pela Unidade Sede de Exercício. Será preenchida 
no sistema da Secretaria Municipal de Educação, após conferência dos documentos que a instruírem pelo 
superior imediato. 
§1° - Todos os documentos que irão instruir a inscrição (diplomas, certificados, atestados e declarações de 
tempo de serviço, comprovantes de aprovações em concurso, dentre outros), devem ser digitalizados (frente 
e verso) e acomodados em uma pasta digital com o nome do docente; esta pasta posteriormente será 
encaminhada por e-mail ao superior imediato para conferência dos documentos. 
§2° - Após conferência, o superior imediato preencherá o anexo II no Sistema da Secretaria Municipal de 
Educação e o encaminhará também por e-mail, para assinatura do candidato. 
§3° -  O candidato deverá conferir sua inscrição, e em caso de concordância com as informações constantes 
na mesma, deve assiná-la e devolvê-la digitalizada ao superior imediato. Este a assinará e a encaminhará 
juntamente à pasta de documentos digitalizada do candidato para o e-mail 
remoção.damp@educacao.riopreto.br. 
§4º - Se necessário for, o docente poderá agendar horário com o Diretor de Escola/Coordenador 
Pedagógico para retirada da pasta de documentos e/ou utilização de recursos tecnológicos para efetuar a 
inscrição.  
Artigo 3° - A inscrição para Remoção será instruída com a seguinte documentação:  
• Ficha de inscrição (Anexo I);  
 •Declaração de tempo de serviço no Cargo ou Emprego no campo de atuação e no Magistério Público 
Oficial;  
 •Anexo II, constando:  
I – Tempo de serviço (tempo não concomitante):  
a) Tempo de serviço no cargo ou emprego no campo de atuação;  
b) Tempo de serviço na função de docente, no campo de atuação; prestado na Secretaria Municipal de 
Educação de São José do Rio Preto,  
c) Tempo de serviço prestado no Magistério Público Oficial;   
II – Títulos (campo de atuação):  
§1° - A Ficha de inscrição (Anexo I) será feita em formulário próprio, enviada junto à esta Resolução aos 
candidatos, para que a preencham, a assinem, a digitalizem e a encaminhem junto aos demais documentos; 
deverá estar acompanhada do Anexo II, que deverá estar assinado pelo candidato e pelo seu superior 
imediato (após conferência e digitação no sistema), o qual deferirá a inscrição e será responsável pelo 
cumprimento desta resolução.  
§2° - A declaração com a contagem de tempo de serviço, descontadas as faltas e os afastamentos, deverá 
ser conferida, assinada e digitalizada pelo superior imediato.  
Artigo 4° - A Remoção do titular de cargo ou emprego da classe de Docente - PEB I para a Educação 
Infantil ou Ensino Fundamental somente será efetivada se o profissional for habilitado. 
Parágrafo Único - Caberá ao Diretor ou Responsável pela Unidade Escolar:  
I- proceder a conferência da habilitação do Docente de que trata o “caput” deste artigo;  
II- informar aos Docentes as etapas de ensino que serão atendidas pela unidade escolar, no próximo 
ano letivo.  
Artigo 5°- Todos os documentos que instruírem a inscrição deverão ser digitalizados, e acomodados em 
pasta digital com o nome do docente, que deverá ser encaminhada à chefia imediata por e-mail para 
conferência e preenchimento da ficha de inscrição.  
§1° - As cópias dos títulos (digitalizadas) serão conferidas pelo superior imediato. 
§2° - Os títulos apresentados deverão estar de acordo com o disposto na Resolução SME n° 07/2018 e 
Resolução CNE/CES nº 01, de 06 de abril de 2018, alterada pela Resolução CNE/CES nº 04, de 11 de 
dezembro de 2018. 
Artigo 6° - Após a efetivação da inscrição no sistema da Secretaria Municipal de Educação, fica vedada a 
juntada ou substituição de documentos.  

 

 

Artigo 7° - Ao indeferimento, caberá recurso à Secretária Municipal de Educação.  
Artigo 8° - A Secretária Municipal de Educação fará publicar, no Diário Oficial do Município, o Cronograma 
das fases do processo de Remoção, como parte integrante desta Resolução. 

 
Seção II             

Da avaliação dos títulos e da classificação 
 

Artigo 9º - Os candidatos serão classificados observando-se a seguinte ordem:  
I- Quanto ao tempo de serviço (tempo não concomitante): 
a) No cargo ou emprego (efetivo) no campo de atuação………0,005 ponto por dia, até o máximo de 
30,0 pontos;  
b) Na função de docente (CLT_Contrato Temporário), no campo de atuação, prestado na Secretaria 
Municipal de Educação de São José do Rio Preto………0,003 ponto por dia, até o máximo de 10,0 pontos. 
c) No Magistério Público Oficial………0,001 ponto por dia, até o máximo de 10,0 pontos. 
II- Quanto aos títulos no campo de atuação:  
a) Certificado de aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos, para provimento do cargo ou 
emprego………10,0 pontos;  
b) Certificado de aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos da Secretaria Municipal da 
Educação de São José do Rio Preto e da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, específicos do 
campo de atuação, e das áreas de conhecimento correspondentes as aulas do cargo ou emprego………1,0 
ponto por certificado, até o máximo de 3,0 pontos;  
c) Título de Mestre………4,0 pontos;  
d) Título de Doutor………6,0 pontos;  
e) Certificado de conclusão de Curso de Especialização, no campo de atuação, com duração mínima 
de 360 (trezentos e sessenta) horas………2,5 pontos por certificado, até o máximo de 5,0 pontos;  
f) Certificado de conclusão de Curso de Aperfeiçoamento, no campo de atuação, com duração mínima 
de 180 (cento e oitenta) horas………1,0 ponto por certificado, até o máximo de 2,0 pontos;  
g) Certificado de conclusão do Curso PROFA e LETRA E VIDA………1,0 ponto por certificado, até o 
máximo de 1,0 ponto; 
h) Certificado de Cursos de Extensão Cultural, com duração mínima de 30 (trinta) horas, no campo de 
atuação, realizados nos últimos 3 (três) anos (de 01/10/2017 a 30/09/2020)……0,25 por curso, até o 
máximo de 1,5 ponto;  
i) Certificado de conclusão das disciplinas cursadas na pós-graduação, em nível de mestrado ou 
doutorado, como aluno regular………0,25 ponto por disciplina cursada, nos últimos 3 (três) anos (de 
01/10/2017 a 30/09/2020) e não integralizadas na conclusão do curso, até o máximo de 1,0 ponto;  
j) Certificado de Atividade ou Curso de Atualização - participação em congressos, seminários e outros 
eventos educacionais, concluídos nos últimos 3 (três) anos (de 01/10/2017 a 30/09/2020), correspondente 
ao campo de atuação………0,003 ponto por hora de curso, até o máximo de 1,0 ponto;  
§1° - É vedada a contagem cumulativa do tempo no cargo ou emprego, com o tempo de Magistério, para os 
fins do disposto no campo de tempo de serviço, Inciso I, alíneas “a”, “b” e  “c”.  
§2° - É vedada a transferência de pontuação, no campo de títulos, de uma alínea para a outra.  
§3° - A data base para a contagem de tempo de serviço, de que trata o inciso I deste artigo, será 30 de 
setembro de 2020.  
§4° - A contagem de tempo de serviço será efetuada em dias corridos, descontando-se as faltas 
injustificadas, licença para tratamento de saúde e interesses particulares.  
§5° - Na contagem de tempo de serviço não será considerado o tempo já utilizado para aposentadoria.  
§6° - Não serão computados cumulativamente os títulos de doutorado e mestrado.  
§7° - O comprovante de Concurso Público a que se refere o inciso II alínea “a” e “b” deste artigo, poderá ser:  
1) certificado de aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos, expedido pela Secretaria 
Municipal da Administração ou pela Secretaria de Estado da Educação ou  
2) cópia da publicação em Diário Oficial do Município ou Diário Oficial do Estado, da classificação final 
de aprovação no Concurso.  
Artigo 10 - A data base para levantamento de vagas é 30 de setembro de 2020.  
Artigo 11- Na indicação de unidade escolar para remoção, o docente PEB I deverá observar o atendimento 
da UE, Educação Infantil ou Ensino Fundamental, conforme sua habilitação.  
Artigo 12– A Classificação dos docentes com Jornada Integral de Trabalho Docente (35 horas) ou com 
Jornada Integral de Trabalho Docente de dedicação Exclusiva (40 horas) será publicada em lista única.  
Artigo 13- Após publicada a classificação, o candidato poderá apresentar recurso conforme cronograma em 
anexo. 
Artigo 14- Efetivada a publicação do despacho decisório dos recursos de que trata o artigo 13 desta 
Resolução, ocorrerá a fase de indicação de vagas.  
§1°- A indicação das Unidades Escolares pretendidas será feita em documento próprio, anexo a esta 
Resolução, por ordem de preferência (Ficha de Indicação) com até 06 (seis) indicações. A ficha de  

 

indicação deverá ser preenchida por cada candidato, assinada, digitalizada e encaminhada por e-mail ao 
superior imediato que deverá preencher as indicações no sistema da Secretaria Municipal de Educação na 
data prevista no cronograma. 
Artigo 16 – Os professores de Jornada Integral de trabalho Docente de Dedicação Exclusiva e professores 
de Jornada Integral de trabalho Docente concorrerão às vagas em igualdade de condições. 

 
Seção III 

Das Disposições Finais 
 

Artigo 17 - Os recursos, para efeito do disposto nesta Resolução, não terão caráter suspensivo.  
Artigo 18 - O docente readaptado, o removido por permuta e o afastado sem vencimento ou remuneração 
para tratar de interesse particular não poderão inscrever-se no processo de Remoção por Títulos.  
Artigo 19 - Após a publicação da Remoção por Títulos, o docente removido deverá entrar em contato com o 
gestor da Unidade Escolar para a qual foi removido e agendar data para entrega de seu prontuário para 
participar do processo de distribuição de classe ou aulas tendo como prazo máximo para tal ação o dia 
18/12/2020, entrando em exercício no dia imediato ao retorno das férias. 
Artigo 20 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Educação.  
Artigo 21 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário, em especial a Resolução SME nº 11/2019.  
 

São José do Rio Preto, 06 de novembro de 2020.  
Prof.ª Sueli Petronília Amancio Costa 

Secretária Municipal da Educação  

 

C R O N O G R AM A 
Resolução SME n° 14/2020 

 
Concurso de Remoção por Títulos dos Titulares de Cargo ou Emprego de Docentes da Rede Municipal de 

Ensino de São José do Rio Preto - 2020 
Dia  Assunto  Horário  Local 

07/10/2020 
Publicação da Resolução e das vagas 
iniciais livres -  Diário Oficial do Município 

(D.O.M.)  

09/11/2020 

Reunião de orientação com Diretores de 
Escola ou Coordenadores Pedagógicos 
responsáveis pelas Unidades Escolares. 
Educação Infantil:  
Ensino Fundamental: 

 
 
 

 
10h – 12h 
14h-  16h 

Google Meet: 

11, 12 e 
13/11/2020  

Inscrição de PEB I e PEB II  -  U. E. (Online) 

17/11/2020  Publicação das vagas potenciais  -  D.O.M.  

19/11/2020  
Protocolo das indicações realizadas nas 
U. Es (vagas iniciais e potenciais)  

8h às 17h  SME – (Online) 
remocao.damp@educacao.riopreto.br 

20/11/2020  Publicação da classificação  -  D.O.M.  
23 e 
24/11/2020  

Interposição de recursos sobre a 
classificação  

8h às 17h  SME – (Online) 
remocao.damp@educacao.riopreto.br 

26/11/2020  Publicação da classificação após recurso  -  D.O.M.  
01/12/2020  Publicação dos resultados da remoção  -  D.O.M.  
03 e 
04/12/2020  

Interposição de recursos  8h às 17h  SME – (Online) 
remocao.damp@educacao.riopreto.br 

10/12/2020  Publicação dos resultados da remoção 
após recurso  

-  D.O.M.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
Ficha de Inscrição 

 

 

 
Concurso de Remoção por Títulos dos Titulares de Cargo ou Emprego de Docentes da Rede Municipal de 

Ensino de São José do Rio Preto – 2020 – Resolução SME nº 14/2020 
 
Nome: ___________________________________________________________________________ 
 
Data de Nascimento:_____/_____/_____/  RG: _______________________________________  
 
Endereço: ________________________________________________________________________ 
 
Bairro: ______________________________________Fone: ________________________________  
 
Estado Civil: _______________________           N° de Filhos (menores de 18 anos): _____________   
 
Unidade Escolar (Sede):_____________________________________________________________ 
 
Cargo: ___________________________________________________________________________   
 
Jornada:_________________________________________________________________________ 
 
Requer sua inscrição para o Concurso de Remoção por Títulos, declarando estar ciente das normas 
contidas na Resolução SME n° 14/2020.  
 
 

São José do Rio Preto, _____ de _____________ de 2020 
 
 

______________________________________ 
Assinatura do Candidato(a) 

 
 

Total de Pontos:__________(Anexo I)  
 
 
Defiro,  

 
_______________________________________ 

Assinatura do Superior Imediato 
 
 

(Anexar cópia do Anexo I)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O   II 
Concurso de Remoção por Títulos dos Titulares de Cargo ou Emprego de Docentes da Rede Municipal de Ensino de 

São José do Rio Preto – 2020 – Resolução SME n° 14/2020 
Unidade Escolar:                                                                                                          Ano:  
Nome:         RG:  
Encargos de Família: Est. Civil:………...........………Nº Filhos (menores de 18 anos): [   ]  Data de Nasc ___/___/___ 

 

 

C R O N O G R AM A 
Resolução SME n° 14/2020 

 
Concurso de Remoção por Títulos dos Titulares de Cargo ou Emprego de Docentes da Rede Municipal de 

Ensino de São José do Rio Preto - 2020 
Dia  Assunto  Horário  Local 

07/10/2020 
Publicação da Resolução e das vagas 
iniciais livres -  Diário Oficial do Município 

(D.O.M.)  

09/11/2020 

Reunião de orientação com Diretores de 
Escola ou Coordenadores Pedagógicos 
responsáveis pelas Unidades Escolares. 
Educação Infantil:  
Ensino Fundamental: 

 
 
 

 
10h – 12h 
14h-  16h 

Google Meet: 

11, 12 e 
13/11/2020  

Inscrição de PEB I e PEB II  -  U. E. (Online) 

17/11/2020  Publicação das vagas potenciais  -  D.O.M.  

19/11/2020  
Protocolo das indicações realizadas nas 
U. Es (vagas iniciais e potenciais)  

8h às 17h  SME – (Online) 
remocao.damp@educacao.riopreto.br 

20/11/2020  Publicação da classificação  -  D.O.M.  
23 e 
24/11/2020  

Interposição de recursos sobre a 
classificação  

8h às 17h  SME – (Online) 
remocao.damp@educacao.riopreto.br 

26/11/2020  Publicação da classificação após recurso  -  D.O.M.  
01/12/2020  Publicação dos resultados da remoção  -  D.O.M.  
03 e 
04/12/2020  

Interposição de recursos  8h às 17h  SME – (Online) 
remocao.damp@educacao.riopreto.br 

10/12/2020  Publicação dos resultados da remoção 
após recurso  

-  D.O.M.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
Ficha de Inscrição 



B-5 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
07 de novembro de 2020

 

 

Cargo: PEB I   [ ]  PEB II   [ ] 
Situação Funcional  –Estatutário     [ ] Celetista   [ ] 
Jornada de Trabalho Docente: 35 horas  [ ] 40 horas  [ ]  

 
Total Geral de 

dias trabalhados 
no Município 

Total de 
Faltas 

Total de dias 
para 

contagem 
    

I – Tempo de Serviço (Não Concomitantes) Até 30 / 09 / 2020 Número de dias Pontos 
1- No cargo ou emprego (efetivo) no campo de atuação………0,005 

ponto por dia, até o máximo de 30,0 pontos. 
  

2- Na função de docente (CLT_Contrato Temporário) no campo de 
atuação na Secretaria Municipal de Educação de São José do 
Rio Preto ………0,003 ponto por dia, até o máximo de 10,0 
pontos. 

  

3- No Magistério Público Oficial………0,001 ponto por dia, até o 
máximo de 10,0 pontos.   

Total – até 50,0 pontos.   
II – Títulos (Campo de Atuação) Pontos 

a) Certificado de aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos, para provimento de cargo 
ou emprego………10,0 pontos. 

 

b) Certificado de aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos da Secretaria Municipal de 
Educação de São José do Rio Preto e da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 
específicos do campo de atuação, e das áreas de conhecimento correspondentes às aulas do cargo 
ou emprego………1,0 ponto por certificado, até o máximo de 3,0 pontos. 

 

c) Diploma de Mestre ou Doutor relativo à Educação Básica: 
A – Título de Mestre………4,0 pontos. 
B – Título de Doutor………6,0 pontos. 

 

d) Certificado de conclusão de Curso de Especialização, no campo de atuação, com duração 
mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas………2,5 pontos por certificado, até o máximo de 5,0 
pontos. 

 

e) Certificado de conclusão de Curso de Aperfeiçoamento, no campo de atuação, com a duração 
mínima de 180 (cento e oitenta) horas………1,0 ponto por certificado, até o máximo de 2,0 pontos. 

 

f) Certificado de conclusão do Curso PROFA e LETRA E VIDA………1,0 ponto por certificado, 
até o máximo de 1,0 ponto. 

 

g) Certificado de Cursos de Extensão Cultural, com duração mínima de 30 (trinta) horas, no 
campo de atuação, realizados nos últimos 3 (três) anos (de 01/10/2017 a 30/09/2020)………0,25 
ponto por curso, até o máximo de 1,5 ponto. 

 

h) Certificado de conclusão das disciplinas cursadas na Pós-Graduação, em nível de mestrado ou 
doutorado, como aluno regular………0,25 ponto por disciplina cursada, nos últimos 3 (três) anos 
(01/10/2017 a 30/09/2020) e não integralizadas na conclusão do curso, até o máximo de 1,0 ponto. 

 

i) Certificado de Atividade ou Curso de Atualização - participação em congressos, seminários e 
eventos concluídos nos últimos 3 (três) anos (de 01/10/2017 a 30/09/2020), correspondente ao 
campo de atuação………0,003 ponto por hora de curso, até o máximo de 1,0 ponto. 

 

OS TÍTULOS NO CAMPO DE ATUAÇÃO SÓ SERÃO COMPUTADOS OS VÁLIDOS DENTRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE 
ENSINO, OBSERVADA A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS EM VIGOR (RESOLUÇÃO SME N° 07/2018,Resolução CNE/CES nº 01, 
de 06 de abril de 2018, alterada pela Resolução CNE/CES nº 04, de 11 de dezembro de 2018). 
Total Geral de Pontos para Classificação:  
Local e Data ____________________________,___________ de __________________ de 2020 . 
 

Ass. do Candidato  
Ass. do Diretor da U.E. ou Superior 

mediato 

Ficha de Indicações 
 

Concurso de Remoção por Títulos dos Titulares de Cargo ou Emprego de Docentes da Rede Municipal de  
Ensino de São José do Rio Preto – 2020 – Resolução SME n° 14/2020 

 
Nome: 
_________________________________________________________________________________  
RG: ___________________________________________________________________________________  

 

U.E. Sede: ____________________________________________________________________________ 
Cargo: 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

N° de Ordem  Nome da Unidade Escolar por ordem de preferência  
Vaga Inicial  Vaga 

Potencial 
  35h  40h  35h  40h 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

 
     São José do Rio Preto, _____ de _____________ de 2020.  

 
________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a)  
 

 
(Papel Timbrado da Escola)  

Declaração de Tempo de Serviço 
 

Declaro, para os devidos fins, que _______________________________________, RG: 

____________________, efetivo no cargo/emprego de ________________________________________, 

conta com o seguinte tempo de serviço não concomitante, descontadas as faltas:  

 
No Cargo/Emprego (efetivo) no campo de atuação _________ dias.  

Na função de docente (CLT _Contrato Temporário) no campo de atuação __________dias 

No Magistério Público Oficial _________ dias.  

 
São José do Rio Preto, _____ de _____________ de 2020.  

 
________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Superior Imediato 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
RESOLUÇÃO SME N° 15, de 06 de novembro de 2020 

   Regulamenta o processo de Remoção por títulos dos 
titulares de Cargos ou Empregos da classe de Especialistas de 
Educação da Rede Municipal de Ensino do Município de São 
José do Rio Preto.  

A Secretária Municipal de Educação, em consonância com o artigo 73 da Lei Orgânica do Município e 
o §1°, do artigo 25 da Lei Complementar n° 138/01, e, considerando que este processo de Remoção 
por Títulos envolverá os Especialistas de Educação e o Decreto nº 18.554, de 16 de março de 2020, 
que dispõe sobre medidas de enfretamento ao coronavírus, resolve: 
Artigo 1° - A Remoção dos titulares de cargos ou empregos da classe de Especialistas de Educação, 
mediante Concurso de Títulos, será organizada por etapas, a saber:  

Seção I  
Da Inscrição  

Artigo 2° - A inscrição dos Especialistas de Educação deverá ser preenchida no sistema da 
Secretaria Municipal de Educação, após conferência dos documentos que a instruírem pelo superior 
imediato. 
§1°- Todos os documentos que irão instruir a inscrição (diplomas, certificados, atestados e 
declarações de tempo de serviço, comprovantes de aprovação em concurso, dentre outros), devem 
ser digitalizados (frente e verso) e acomodados em uma pasta digital com o nome do Especialista de 
Educação; esta pasta posteriormente será encaminhada por e-mail ao superior imediato para 
conferência. 
§2°- Após, o superior hierárquico preencherá o anexo II no Sistema e o encaminhará também por e-
mail para assinatura do candidato. 
§3° - O candidato deverá conferir sua inscrição, e em caso de concordância com as informações 
contidas no documento, assiná-la e devolvê-la digitalizada ao superior imediato. Este a assinará e a 
encaminhará juntamente à pasta de documentos do candidato para o e-mail 
remoção.damp@educacao.riopreto.br. 
Artigo 3° - A inscrição para Remoção será instruída com a seguinte documentação:  
• Ficha de inscrição (Anexo I);  
 •Declaração de tempo de serviço no Cargo ou Emprego no campo de atuação, na função de 
Especialista de Educação e no Magistério Público Oficial;  
 •Anexo II, constando:  
I – Tempo de serviço (tempo não concomitante):  
a) Tempo de serviço no cargo ou emprego no campo de atuação;  
b) Tempo de serviço na função de Especialista de Educação na Secretaria Municipal de 
Educação de São José do Rio Preto, no campo de atuação; 
c) Tempo de serviço prestado no Magistério Público Oficial;   
II – Títulos (campo de atuação):  
§1° - A Ficha de inscrição (Anexo I) será feita em formulário próprio, enviada junto à esta Resolução 
aos candidatos, para que a preencham, a assinem, a digitalizem e a encaminhem junto aos demais 
documentos; deverá estar acompanhada do Anexo II, que deverá estar assinado pelo candidato e 
pelo seu superior imediato (após conferência e digitação no sistema), sendo Diretor de Escola para 
Coordenador Pedagógico e Supervisor de Ensino para Diretor de Escola, o qual deferirá a inscrição e 
será responsável pelo cumprimento desta Resolução.  
§2° - A declaração com a contagem de tempo de serviço, descontadas as faltas e os afastamentos, 
deverá ser conferida pelo superior imediato.  
Artigo 4° - Os documentos que instruírem a inscrição deverão ser digitalizados, e acomodados em 
pasta digital com o nome do Especialista de Educação, que deverá ser encaminhada à chefia 
imediata por e-mail para conferência e preenchimento da ficha de inscrição.  
§2° - Os títulos apresentados deverão estar de acordo com o disposto na Resolução SME n° 07/2018 
eResolução CNE/CES nº 01, de 06 de abril de 2018, alterada pela Resolução CNE/CES nº 04, de 11 
de dezembro de 2018.  
Artigo 5° - Após o preenchimento da inscrição pelo superior hierárquico no Sistema da Secretaria 
Municipal de Educação, fica vedada a juntada ou substituição de documentos.  
Artigo 6° - Ao indeferimento, caberá recurso à Secretária Municipal de Educação.  
Artigo 7° - A Secretária Municipal de Educação fará publicar, no Diário Oficial do Município, o 
Cronograma das fases do processo de Remoção, como parte integrante desta Resolução. 

 

 

 

Seção II             
Da avaliação dos títulos e da classificação 

 
Artigo 8º - Os candidatos serão classificados observando-se a seguinte ordem:  
I- Quanto ao tempo de serviço (tempo não concomitante): 
a) No cargo ou emprego no campo de atuação………0,005 ponto por dia, até o máximo de 30,0 
pontos;  
b) Na função de Especialista de Educação na Secretaria Municipal de Educação de São José do 
Rio Preto no campo de atuação............0,003 ponto por dia, até o máximo de 10,0 pontos. 
c) No Magistério Público Oficial………0,001 ponto por dia, até o máximo de 10,0 pontos. 
 
II- Quanto aos títulos no campo de atuação:  
a) Certificado de aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos, para provimento do cargo 
ou emprego………10,0 pontos;  
b) Certificado de aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos da Secretaria Municipal 
da Educação de São José do Rio Preto e da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, 
específicos do campo de atuação, e das áreas de conhecimento correspondentes as aulas do cargo 
ou emprego………1,0 ponto por certificado, até o máximo de 3,0 pontos;  
c) Título de Mestre………4,0 pontos;  
d) Título de Doutor………6,0 pontos;  
e) Certificado de conclusão de Curso de Especialização, no campo de atuação, com duração 
mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas………2,5 pontos por certificado, até o máximo de 5,0 
pontos;  
f) Certificado de conclusão de Curso de Aperfeiçoamento, no campo de atuação, com duração 
mínima de 180 (cento e oitenta) horas………1,0 ponto por certificado, até o máximo de 2,0 pontos;  
g) Certificado de Cursos de Extensão Cultural, com duração mínima de 30 (trinta) horas, no 
campo de atuação, realizados nos últimos 3 (três) anos (de 01/10/2017 a 30/09/2020)………0,25 por 
curso, até o máximo de 1,5 ponto;  
h) Certificado de conclusão das disciplinas cursadas na pós-graduação, em nível de mestrado 
ou doutorado, como aluno regular………0,25 ponto por disciplina cursada, nos últimos 3(três) anos 
(de 01/10/2017 a 30/09/2020) e não integralizadas na conclusão do curso, até o máximo de 1,0 ponto;  
i) Certificado de Atividade ou Curso de Atualização - participação em congressos, seminários e 
outros eventos educacionais, concluídos nos últimos 3 (três) anos (de 01/10/2017 a 30/09/2020), 
correspondente ao campo de atuação………0,003 ponto por hora de curso, até o máximo de 1,0 
ponto;  
§1° - É vedada a contagem cumulativa do tempo no cargo ou emprego, com o tempo de Magistério, 
para os fins do disposto no campo de tempo de serviço, Inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”. 
§2° - É vedada a transferência de pontuação, no campo de títulos, de uma alínea para a outra.  
§3° - A data base para a contagem de tempo de serviço, de que trata o inciso I deste artigo, será 30 
de setembro de 2020.  
§4° - A contagem de tempo de serviço será efetuada em dias corridos, descontando-se as faltas 
injustificadas, licenças para tratamento de saúde e interesses particulares.  
§5° - Na contagem de tempo de serviço não será considerado o tempo já utilizado para 
aposentadoria.  
§6° - Não serão computados cumulativamente os títulos de doutorado e mestrado.  
§7° - O comprovante de Concurso Público a que se refere o inciso II alínea “a” e “b” deste artigo, 
poderá ser:  
1) certificado de aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos, expedido pela Secretaria 
Municipal da Administração ou pela Secretaria de Estado da Educação ou  
2) cópia da publicação em Diário Oficial do Município ou Diário Oficial do Estado, da 
classificação final de aprovação no Concurso.  
Artigo 9º - A data base para levantamento de vagas é 30 (trinta) de setembro de 2020. 

 
Das Disposições Finais 

Artigo 10 – Publicada a classificação, o candidato poderá apresentar recurso no prazo de 02 (dois) 
dias úteis. 
Artigo 11 – Efetivada a publicação do despacho decisório dos recursos, de que trata o artigo 10 desta 
resolução, ocorrerá a fase de indicação de vagas. 

 

 

Parágrafo Único - Efetivada a publicação do despacho decisório dos recursos, de que trata o artigo 
10 desta resolução, por ordem de preferência (Ficha de indicações) com até seis indicações. 
Artigo 12 – Os recursos para efeito no disposto nesta Resolução não terão caráter suspensivo. 
Artigo 13 – O Especialista de Educação readaptado, removido por permuta e afastado sem 
vencimentos ou remuneração para tratar de interesse particular não poderá inscrever-se no processo 
de Remoção por Títulos.  
Artigo 14 – O Especialista removido entrará em exercício na nova Unidade Escolar no primeiro dia 
útil do mês de janeiro de 2021. 
Artigo 15 – As vagas remanescentes do processo de remoção serão atribuídas para sede de 
exercício dos Especialistas de Educação ingressantes. 
Artigo 16 – Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Educação. 
Artigo 17 – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas a 
Resolução SME nº 11/2019 e as disposições em contrário. 
 

São José do Rio Preto, 06 de novembro de 2020.  
Prof.ª Sueli Petronília Amancio Costa 

Secretária Municipal da Educação 
 
 

C R O N O G R AM A 
Resolução SME nº 15/2020 

 
Concurso de Remoção por Títulos dos Titulares de Cargo ou Emprego de Especialistas de 

Educação da Rede Municipal de Ensino de São José do Rio Preto - 2020 
Dia  Assunto  Horário  Local 

07/11/2020 Publicação da Resolução e das vagas 
iniciais -  Diário Oficial do Município 

(D.O.M.)  

09/11/2020 

Reunião de orientação com Diretores de 
Escola ou Coordenadores Pedagógicos 
responsáveis pelas Unidades Escolares. 
Educação Infantil:  
Ensino Fundamental: 

 
 
 
10h – 12h 
14h-  16h 

Google Meet 

11, 12 e 
13/11/2020 

Inscrição de Especialistas de Educação 
(Diretor de Escola/ Coordenador 
Pedagógico) 

-  U. E. (Online – superior 
imediato) 

17/11/2020  Publicação das vagas potenciais  -  D.O.M.  

19/11/2020  

Encaminhamento das indicações 
digitalizadaspara o superior hierárquico 
(por-email) para preenchimento no 
sistema da Secretaria Municipal de 
Educação (vagas iniciais e potenciais) . 

8h às 
17h  

SME – (Online) 
remocao.damp@educacao.rio
preto.br 

20/11/2020  Publicação da classificação  -  D.O.M.  
23 e 
24/11/2020  

Interposição de recursos sobre a 
classificação  

8h às 
17h  

SME – (Online) 
remocao.damp@educacao.rio
preto.br 

26/11/2020  Publicação da classificação após recurso  -  D.O.M.  
01/12/2020  Publicação dos resultados da remoção  -  D.O.M.  
03 e 
04/12/2020  

Interposição de recursos  8h às 
17h  

SME – (Online) 
remocao.damp@educacao.rio
preto.br 

10/12/2020  Publicação dos resultados da remoção 
após recurso  

-  D.O.M.  

 
 
 
 
 

 

 

ANEXO I 
Ficha de Inscrição 

Concurso de Remoção por Títulos dos Titulares de Cargo ou Emprego de Especialistas de Educação 
da Rede Municipal de Ensino de São José do Rio Preto – 2020 – Resolução SME n° 15/2020 

 
Nome: ___________________________________________________________________________ 
 
Data de Nascimento:_____/_____/_____/  RG: _______________________________________  
 
Endereço: ________________________________________________________________________ 
 
Bairro: ______________________________________Fone: ________________________________  
 
Estado Civil: _______________________           N° de Filhos (menores de 18 anos): _____________   
 
Unidade Escolar (Sede):_____________________________________________________________ 
 
Cargo: ___________________________________________________________________________   
 
Jornada:_________________________________________________________________________ 
 
Requer sua inscrição para o Concurso de Remoção por Títulos, declarando estar ciente das normas 
contidas na Resolução SME n° 15/2020.  
 

São José do Rio Preto, _____ de _____________ de 2020 
______________________________________ 

Assinatura do Candidato(a) 
Total de Pontos:__________(Anexo I)  

 
 
Defiro,  
 

________________________________ 
Assinatura do Superior Imediato 

 
 
 

A N E X O   II 
Concurso de Remoção por Títulos dos Titulares de Cargo ou Emprego de Especialistas de 

Educaçãoda Rede Municipal de Ensino de São José do Rio Preto – 2020 – Resolução SME n° 
15/2020 

Unidade Escolar:                                                                                                          Ano:  
Nome:       RG:  
Encargos de Família: Est. Civil:………...........………  Nº Filhos (menores de 18 anos): [   ] 
Data de Nasc ___/___/___Cargo: Coordenador Pedagógico   [ ] Diretor de Escola[ ] 
Situação Funcional  – Estatutário     [ ] Celetista   [ ]  

 
Total Geral de dias 

trabalhados no 
Município 

Total de 
Faltas 

Total de 
dias para 
contagem 

    
I – Tempo de Serviço (Não Concomitantes) Até 30 / 09 
/ 2020 Número de dias Pontos 

1- No cargo ou emprego no campo de 
atuação………0,005 ponto por dia, até o máximo 
de 30,0 pontos. 

  

2- Na função de Especialista de Educação no 
campo de atuação na Secretaria Municipal de 
Educação de São José do Rio Preto ………0,003 

  

 

 

ponto por dia, até o máximo de 10,0 pontos. 

3- No Magistério Público Oficial………0,001 ponto 
por dia, até o máximo de 10,0 pontos.   

Total – até 50,0 pontos.   
II – Títulos (Campo de Atuação) Pontos 

a) Certificado de aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos, para 
provimento de cargo ou emprego………10,0 pontos. 

 

b) Certificado de aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos da 
Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto e da Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo, específicos do campo de atuação, ………1,0 
ponto por certificado, até o máximo de 3,0 pontos. 

 

c) Diploma de Mestre ou Doutor relativo à Educação Básica: 
A – Título de Mestre………4,0 pontos. 
B – Título de Doutor………6,0 pontos. 

 

d) Certificado de conclusão de Curso de Especialização, no campo de atuação, 
com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas………2,5 pontos por 
certificado, até o máximo de 5,0 pontos. 

 

e) Certificado de conclusão de Curso de Aperfeiçoamento, no campo de atuação, 
com a duração mínima de 180 (cento e oitenta) horas………1,0 ponto por certificado, 
até o máximo de 2,0 pontos. 

 

f) Certificado de Cursos de Extensão Cultural, com duração mínima de 30 (trinta) 
horas, no campo de atuação, realizados nos últimos 3 (três) anos (de 01/10/2017 a 
30/09/2020)………0,25 ponto por curso, até o máximo de 1,5 ponto. 

 

g) Certificado de conclusão das disciplinas cursadas na Pós-Graduação, em nível 
de mestrado ou doutorado, como aluno regular………0,25 ponto por disciplina 
cursada, nos últimos 3 (três) anos (01/10/2017 a 30/09/2020) e não integralizadas na 
conclusão do curso, até o máximo de 1,0 ponto. 

 

h) Certificado de Atividade ou Curso de Atualização - participação em congressos, 
seminários e eventos concluídos nos últimos 3 (três) anos (de 01/10/2017 a 
30/09/2020), correspondente ao campo de atuação………0,003 ponto por hora de 
curso, até o máximo de 1,0 ponto. 

 

OS TÍTULOS NO CAMPO DE ATUAÇÃO SÓ SERÃO COMPUTADOS OS VÁLIDOS DENTRO DO 
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, OBSERVADA A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS EM VIGOR 
(RESOLUÇÃO SME N° 07/2018 eResolução CNE/CES nº 01, de 06 de abril de 2018, alterada pela 
Resolução CNE/CES nº 04, de 11 de dezembro de 2018.  

 
Total Geral de Pontos para Classificação:  
Local e Data ____________________________,___________ de __________________ de 2020 . 
Concordo com os dados registrados neste Anexo 
 

Ass. do Candidato  Ass. do Diretor da U.E. ou Superior 
mediato 

 
 
 

Ficha de Indicações 
 

Concurso de Remoção por Títulos dos Titulares de Cargo ou Emprego de Especialistas de Educação 
da Rede Municipal de Ensino de São José do Rio Preto – 2020 – Resolução SME n°15/2020 

 
Nome: _________________________________________________________________________  
RG: ___________________________________________________________________________ 
U.E. Sede: ______________________________________________________________________ 
Cargo: ________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

N° de 
Ordem  

Nome da Unidade Escolar por ordem de 
preferência  

Vaga 
Inicial  
 

Vaga 
Potencial 

01    
 

 
 

02    
 

 
 

03    
 

 
 

04    
 

 
 

05    
 

 
 

06    
 

 
 

 
São José do Rio Preto, _____ de _____________ de 2020. 

 
________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
 
 

(Papel Timbrado da Escola)  
Declaração de Tempo de Serviço 

 
 
Declaro, para os devidos fins, que _______________________________________, RG: 
____________________, efetivo no cargo/emprego de 
________________________________________, conta com o seguinte tempo de serviço não 
concomitante, descontadas as faltas:  
No Cargo/Emprego no campo de atuação _________ dias.  
Na função de Especialista de Educação no campo de atuação __________dias 
No Magistério Público Oficial _________ dias.  
 

São José do Rio Preto, _____ de _____________ de 2020.  
 

________________________________________ 
Assinatura e Carimbo do Superior Imediato 

 

 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária  
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 42/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art 202, III, NOTIFICA a quem possa interessar, que em virtude de requerimento 
protocolado sob nº 2020.138552 foi retificada a certidão nº 1166/2020 em 25/06/2020, devendo portanto ser 
desconsiderada a certidão anteriormente emitida em 09/06/2020. 
Comunicamos por fim que o expediente se encontra arquivado no Departamento de Tributos Imobiliários da 
Secretaria Municipal da Fazenda. 
 

INTERESSADO PROTOCOLO 
 

JOSÉ LUIZ ZILLI 
 

2020000138552 
São José do Rio Preto (SP), 06 de novembro de 2020. 

Luiz Carlos Basso 
Chefe - D.T.I. – SEMFAZ 
 

 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 43/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art 202, III, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, que o pedido de emissão de guia 
de ITBI referente ao imóvel de cadastro imobiliário nº 06.03015/001, conforme solicitado no protocolo nº 
2020000241813, foi deferido. 
Esclarecemos que a guia de ITBI foi emitida e enviada via postal, porém foi devolvida pelo Correios por motivo 
de não existe o número indicado, o requerente poderá retirar a 2º via junto ao Poupatempo São José do Rio 
Preto ou no Ganha Tempo Cidadão no Shopping Cidade Norte. 
Comunicamos, outrossim, que o expediente se encontra arquivado no Departamento de Tributos Imobiliários da 
Secretaria Municipal da Fazenda, podendo vossa senhoria ter vista sobre o mesmo.  
 

INTERESSADO PROTOCOLO 
MIGUEL FAUSTO DOS SANTOS 2020000241813 

São José do Rio Preto (SP), 06 de novembro de 2020. 
 

Luiz Carlos Basso 
Chefe – D.T.I. – SEMFAZ 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 06 de novembro de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 
2020238688 C R M MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 
2020231688 HERNANDES BESTRICH IMINUZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 
2020214369 JOSE DUARTE CARDOSO FERREIRA 
2020237718 HUMBERTO FREITAS MENDONCA DOS SANTOS 
2020244434 PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA 
2020235148 ROSA RAMOS MOLINA AZEVEDO 
2020200754 SUITIBERTO CARLOS RABESQUINE 
2020184079 PESQUISADOR SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 
2020231960 COMERCIAL DENTAL SEIXAS DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME 
2020244942 JACKSON ALVES DOS SANTOS 
2020246782 ADRIANA APARECIDA PAVOLIN DA CRUZ 
2020245336 AGUIA FS PARTICIPAÇÕES LTDA 
2020237639 TANIA THEODORO DE CARVALHO 
2020239061 DELZI GOMES DOS SANTOS TRANSPORTES DE VOLUMES LTDA ME 
2020242972 SERGIO ZEFIRO MASSOLINO 
2020231015 NEIGLENE FÁTIMA DE SOUZA 
2020240320 NILTON ROBERTO ORRICCO DO PRADO 
2020242682 YUGAR MEDCENTER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA 
2020231611 CLARO S/A 
2020206511 RIOMEDICA SAÚDE E NUTRIÇÃO COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS LTDA 
2020242965 LIDIA THOME CHIESA ME 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 



B-6Jornal
São José do Rio Preto, sábado
07 de novembro de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 06 de novembro de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
DEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
2020231008   LETICIA SANTOS DA SILVA 
2020223428   MICAIAS TRINDADE FIDELIS ALVES 
2020237085   MORIELLY CRISTINA DA SILVA MOISES 

2020233818   JAIME JUNIOR DOS REIS VELHAMIZAR 
ORTIZ 

2020231940   VALCILEIA FONSECA DE JESUS 
2020233284   JACSON TADEU PERIPOLLI 
2020183690   AMANDA APARECIDA AMORIM DE OLIVEIRA 
2020223379 2020223381 2020223382 GABRIEL SOUZA FIGUEIREDO 
2020192996   ROSEMEIRE DE OLIVEIRA 
2020189141   AGNES MAICLY BOTELHO GARCIA 
2020234840   MAGNA FERNANDES DO NASCIMENTO 
2020157116 2020157120  VALDECIR MARQUESI 

2020243493  2020140309 MRV PRIME XIV INCORPORAÇÕES SPE 
LTDA  

2020212665   LUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA 
2020214762   JONATA ALVES DE OLIVEIRA 
2020169030   GISELDA LUCIA MONTEIRO 
2020193765   MARIA ISILDA CACERES CASTRO 
2020233390   MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO 
2020194655 2020194659  BENEDITO DONIZETI RUFFO 
2020193621   HENRIQUE SERGIO DA SILVA NOGUEIRA 

 2020238152  JOSE WAGNER CASTRO MASCARENHAS 
 2020223114 2020229501 CLEBER EDUARDO RAMOS MARCONI 
 2020206442  VALDEMIR RACANELLI 
 2020165172  JUNIO DE ARAUJO PEREIRA 
 2020231049  GUILHERME VINICIUS GARDIANO 
 2020172599  SHEILA SILVA TEIXEIRA 
 2020197071  FLAVIO DAMACENA DOS SANTOS 
 2020237046  ROBSON JEAN IRINEU 

 2020222767  RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
407 SPE LTDA 

 2020238167  DAYANA SALMAZO DA SILVA 
 2020231907  DONIZETE APARECIDO LOPES 
 2020219732 2020231798 ANA CLARA ALVES 
 2020212856  ALEXSANDER HENRIQUE DOS SANTOS 
 2020199914  JUAREZ DE ANDRADE MAURICIO 
 2020218290  MARCOS ANTONIO DE CARVALHO 
 2020241055  BRUNA MAIRA DE CARVALHO 
  2020237634 ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA 
  2020236987 FERNANDO HENRIQUE SILVA DE SIQUEIRA 
  2020227255 SILVIA CRISTINA PINTO 

  2020165045 MG COSTANTINI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 

2020229321   MARCIO BARONI DA SILVA 
2020199607 2020199641 2020199648 SYDINEIA THEREZINHA COLOMBO DAMIÃO 

 2020200409  G2D PARTICIPAÇÕES LTDA 
2020227192   CARLOS MAURICIO BISELLI 
2020237097   CRISTIANO FREIRE GONÇALVES 
2020238281   JOSE FRANCISCO DO AMARAL 

2020226019   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020238286   FABIO FELTRIN MUNHOZ 

2020210825   MARCIA REGINA RODRIGUES CALDAS 
FERNANDES 

2020219178   FRANCISCA RIVIELI TAVARES DA SILVA 

2020202542   CLAUDEMIR CEZAR FERRARI 
2020197147   AILTON BENA JUNIOR 

2020213144   ALESSANDRO PERPETUO GARCIA 
FERNANDES 

2020219711   ANTONIO CARLOS SOARES PEREIRA 
2020184751   ROGERIO FARIA DE SOUZA 
2020219958   JESUS JOSE DOS SANTOS 
2020184463   FABIANA CARLA FERREIRA COELHO ME 

2020224653   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020211451   ANTONIO CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 
2020213561   VINICIUS NICOLAS LOPRETE 
2020160640   GABRIEL APARECIDO DE SOUZA 
2020176573   JANAINA GONÇALVES MARTINS 
2020203194   RENNAN AUGUSTO PEREIRA 
2020191954   JOÃO MENDONÇA SOLDERA 
2020237210   GISELE CRISTINA BARBEIRO BRANDT 
2020173534 2020173546  MARCIANI IGLESIA TRABUCO PRAJO 
2020235923   ENIVALDO CARDOSO DA COSTA 
2020188336   MADALENA MUNHOS GASQUE MANTOVAN 

2020236217   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020232280   SILVIA MARIA BRIGUENTI DE BIASI 
2020227156   JAMILSON BERGAMINI 
2020235610   CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR 

 2020221326  MICHELE LIBERALI MENEZES 
 2020222114  DANIEL VIEIRA LOREVICE 
 2020195768  ARTHUR GUILHERME GOMES DA SILVA 
 2020161486  SELMA RODRIGUES DE AGUIAR 
 2020210401  FERNANDO DE CARVALHO LIMA 
 2020234356  PAULO HENRIQUE LEME 
 2020137385  DIOGO CARVALHO DA SILVA 
  2020247825 EDSON BARBOSA DA MATA 
 2020240826  PATRICK FERREIRA DE SOUZA 
 2020230180  GUSTAVO HENRIQUE MUNHOZ 

2020224876   ELAINE MILANO ENNES BORGES 
2020215400   ROBERTO CARLOS FERRO E SILVA 
2020233275   EVANDRO CORRAL MORALES 
2020219376   CLAUDINEI LOPES GOIS 
2020200171   GILBERTO PAVAM JUNIOR 

 2020191101 2020191105 CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA 
  2020245001 BRUNO ALAMPE 
  2020243732 VITORINO PEREIRA DE CARVALHO 
  2020242850 TARRAF ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS 

2020232680   FABIOLA FERNANDES DE SOUSA 
2020233264   FLAVIO STRASSER 
2020220239   MARCIO PEREIRA CENTOLA 
2020229889   CLAUDECIR ALVES RODRIGUES 
2020221746   DIVAL RIBEIRO COSTA 
2020224616   RICARDO APARECIDO DE FREITAS 

 2020239725  OREONNYLSON BATISTA DE SOUZA 
 2020233296  MARCOS LEIVA ALVES CHAVES 
 2020229248  CLODOVIR ROSSI 

 2020236926  VINICIUS DUTRA DA SILVA 
  2020214381 CARVALHO E SILVA PORTOES LTDA EPP 

Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 06 de novembro de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
INDEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
2020226165   EDSON BARBOSA DA MATA 
2020234294   MARIA EDUARDA BRIANEZ 
2020230577   JOSE LUIS DA SILVEIRA FILHO 

  2020243505 SANSAO ADMINISTRADORA DE BENS 
PROPRIOS LTDA 

  2020188474 OSNIR SERGIO SOARES DA SILVA 
 2020228413  RENATA PEREIRA PRADELA 

2020238269   FABIO FELTRIN MUNHOZ 
2020238862   HELIO PAULA DA SILVA 
2020238876   HELIO PAULA DA SILVA 
2020233464   RAFAEL LEANDRO DE SOUZA 

 2020179485 2020179490 RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 
 2020193748 2020193753 RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

2020214361   JULIANA PAULA DE MAURO 
 2020232130 2020232132 RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 
  2020227604 TERRA NOSTRA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA ME 
  2020232048 CLAUDIO JOSE ISMAEL 

Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO 

 
 
 
 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ARTHUR SHIGERU SUZUKI JUNIOR ME 01241/13 AIF-I-E 0744 
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00367/14 AIF-S-M 000041 
CASSIANA MONIQUE BARBOSA GUENA 01088/15 AIF-O-C 000037 
CATRICALA E CIA LTDA 00726/14 AIF-I-E 000183 
CATRICALA E CIA LTDA 01790/20 AIF-I-E 000417 
E A N CAMACHO REFEICOES ME 01629/14 AIF-A-D 0054 
FILIAL RIO PRETO GASTRONOMIA EIRELI ME 01553/17 AIF-A-D 0497 
GREENCROSS SOLUÇÕES EM SAÚDE S/S LTDA 01058/18 AIF-P-W 000056 
GRVM COMERCIAL RIO PRETO ME 01569/17 AIF-A-D 0499 
JEFFERSON SARAIVA FUZA ME 00442/14 AIF-S-M 000037 
LUIZ CARLOS BARBOZA 20282596801 00748/17 AIF-I-E 000336 
PANIFICADORA E CONFEITARIA ANDORINHA LTDA ME 00849/12 AIF-I-E 2371 
R M BARBOSA PANFLETOS ME 00872/20 AIF-P-F 000028 
RENATA ALZIRA RAMALHO 21727671821 00370/14 AIF-S-M 000019 
S M DOS ANJOS CENTRO DE ESTETICA ME 00436/14 AIF-S-M 000016 
VANILDES BERNARDES ORATI 13592762893 00478/14 AIF-I-E 2607 
VILLA DOS FRIOS LTDA ME 02418/17 AIF-A-N 000059 

São José do Rio Preto, 07 de Novembro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
CINTIA PAULA REIS GOULART 02439/20 AIF-S-V 000081 
DANIELA DENIS GUIDO 02438/20 AIF-S-H 000196 
DANIELE DA SILVA DE MELLO 02437/20 AIF-S-H 000197 
JUCIMAR JOSE RIBEIRO 65309855220 02436/20 AIF-A-S 000110 
NEUSA FERNANDES DE ALMEIDA DURAM ME 02440/20 AIF-S-E 000096 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
GUILHERME HENRIQUE V GARCIA 02166/20 AIP-S-V 000015 
NEUSA FERNANDES DE ALMEIDA DURAM ME 02440/20 AIP-S-E 000016 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

IBCP – INSTITUTO BRASILEIRO DOS INVESTIDORES, 
INCLUSIVE EM CADERNETA DE POUPANÇA, localizado na 
cidade de São José do Rio Preto – estado de São Paulo, na 
rua XV de Novembro nº 4341-Bairro Redentora, telefone 17-
3222-5248, por seu Presidente abaixo assinado, CONVOCA 
seus Associados para uma Assembleia Geral Extraordinária, 
a realizar-se na Sede da Entidade, no endereço inicialmente 
exposto, no dia 17 de novembro de 2020 em primeira convo-
cação às 20:00 (vinte) horas, com a presença de 2/3 dos as-
sociados quites com suas obrigações sociais ou em segunda 
convocação, às 20:30 (vinte e trinta) horas, com qualquer 
número de associados presentes, a fi m deliberar sobre: 1 
- aprovação das contas; 2 - mudança de endereço da sede 
para Rua XV de Novembro, nº 4.380, sala 02, Vila Redento-
ra, nesta cidade de São José do Rio Preto - SP; 3 - alteração 
de membros da diretoria; 4 - ratifi cação de representação do 
IBCP, e, ainda, dirimir eventuais assuntos de ordem interna e 
funcional que possam surgir.

São José do Rio Preto, 05 de novembro de 2020.
__________________________
Ademir Nascimento
Presidente

 1
 

              EDITAL DE REVERSÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 
 
 

Fica revertido para o patrimônio da associação Clube Monte Líbano 
de São José do Rio Preto, nos termos que dispõe o artigo 112 do Estatuto 
Social, os títulos abaixo relacionados de titulares inadimplentes, que contém 
mais de um ano de passivo e que seu saldo devedor contabilize valor 
superior a 50% (cinquenta por cento) do valor nominal do título 
patrimonial. 

 
Os títulos patrimoniais abaixo relacionados, seus titulares e ou 

sucessores, tem 15 (quinze) dias para liquidação do débito, sendo que 
após esse prazo referidos títulos passarão a ser livremente comercializados 
pelo Clube Monte Líbano. São os seguintes títulos: 

 
 

Série A: 
 
0040 0097 0102 0118 0142 0151 0326 0501 0586 0740 0782 0795 0819 0877 0930 0971 1089 

 
1090 1123 1287 1349 1433 1436 1455 1474 1570 1599 1702 1709 1738 1910 1931 1936 1954 

 
2053 2065 2110 2168 2201 2204 2295 2446 2488 2501 2616 2670 2673 2943 3034 3128 3385 

 
3440 3448 3484 3500 3502 3506 3563 3671 3694 3884 4058 4064 4070 4082 4088 4147 4193 

 
4194 4214 4241 4245              
 
   
 

Série B: 
 
0046 0054 0079 0083 0181 0196 0211 0323 0410 0411 0443 0453 0573 0758 0783 0843 0854   

0983 1181 1213 1261 1325 1344 
 
1346 1379 1482 1496 1511 1518 1597 1644 1700 1803 1833   

1834 1859 
 

1865 2017 2035 2043 2049 
 
2063 2074 2079 2114 2201 2307 2366 2491     
 

 
  São José do Rio Preto, 06 de novembro de 2.020. 

 
 
 

José Nadim Cury           Luiz Geraldo Mazzoni Junior 
      Presidente                    Diretor Secretário 

 
 

Paulo Cesar Caetano Castro    Manoel Francisco da Silveira 
 Diretor de Assuntos Jurídicos                Diretor Financeiro 

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

1. JEAN CAMACHO e LORENA TOKOI PENTEADO, 
sendo ELE fi lho de APARECIDO SIMÃO BATISTA e de SAN-
DRA HELENA PIMENTA CAMACHO BATISTA e ELA fi lha de 
JOSÉ EDUARDO OLIVEIRA PENTEADO e de ROSELI MIE 
TOKOI PENTEADO;

2. THIAGO SARTORELLI SILVA CHAVES e CARO-
LINA APARECIDA PEREIRA, sendo ELE fi lho de WILLIAM 
PAES CHAVES e de ELIANE APARECIDA SARTORELLI 
DA SILVA CHAVES e ELA fi lha de WILLIANS PEREIRA e de 
TELMA REGINA RAVANELI PEREIRA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 06/11/2020.


