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Campanha contra
roubo de carga
orienta 300

Divulgação

Fale com a redação: (17) 3353-2447

Vídeo flagra homem
colocando fogo em carro
Câmeras de segurança de uma
casa flagraram quando um homem
joga um produto em um veículo
estacionado na rua e ateia fogo. O
caso aconteceu nesta sexta-feira,

Campanha desenvolvida na BR
153 para orientar motoristas sobre
roubo de cargas, em parceria do
Sest/Senat com a Polícia Rodoviária
Federal, abordou cerca de 300 caminhoneiros esta semana. Pág.A4

no bairro Boa Vista, em Rio Preto. O
autor do crime fugiu em uma moto
e o dono do veículo suspeita de represália de um desafeto. Ninguém
ficou ferido.
Pág.A4

Aluno acusa fiscal de pedir
dinheiro para aprovar CNH

Mulher perde
R$ 15 mil no golpe
do bilhete premiado
Pág. A4

Sábado, 14 de novembro de 2020
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Video flagra momento que carro é incendiado na rua

DEBUTANDO

Região terá 5 mil jovens votando
pela primeira vez nesta eleição
Guilherme BATISTA

As eleições de 2020 deverão ser as primeiras de muitos
jovens da região. Considerando
apenas as 14 cidades da região
de Rio Preto, são 5.069 pessoas de 16 a 18 aptas para ir às
urnas. O número, no entanto,
representa aproximadamente
1% do eleitorado. Casos como
do auxiliar de planejamento e
controle de produção Jefferson
Ricardo Ribeiro Tomaz, que votará em uma eleição municipal
pela primeira vez.
Pág.A3

Divulgação

Jefferson votará pela 1ª vez

Apenas 14% dos candidatos
a prefeito são mulheres
URNAS Servidores dos cartórios e seguranças começaram enviar ontem as urnas eletrônicas
que serão usadas na eleição deste domingo para as seções nas escolas de Rio Preto. Pág.A3

Saiba quais comorbidades
são mais letais com Covid
Dentre as mortes registradas
por coronavírus, a cardiopatia
aparece como a principal comorbidade, sendo constada
em 531 vítimas da doença. Na

sequência aparecem diabetes
(309), obesidade (198), doenças neurológicas (147), imunodepressão (36), asma (27) e
hepatopatia (18). “É fundamen-

Jacaré enfrenta
MAC hoje fora e
precisa vencer
Pág. A6

tal que todo mundo entenda
a gravidade de um paciente
cardiopata, obeso e diabético”,
diz Aldenis Borin, secretário de
Saúde.
Pág.A5
Muller Merlotto SILVA

Jacaré entra em campo hoje

O número de mulheres na disputa
para prefeito nos 15 municípios onde
o Jornal DHoje circula é de 14,76%,
contra 85,24% de candidatos homens.
Sendo que em apenas um município

Coronavírus
acabou sendo
‘adversário’ cruel
para candidatos
Pág. A3

Rio Preto e Nova Granada terão duas
candidatas e nas outras cinco cidades
apenas um mulher em cada encabeça
a disputa majoritária totalizando nove
candidatas.
Pág.A3

Carreatas
encerram
campanhas
neste sábado
Pág. A3

Comércio estima
contratar 30%
menos temporários

UBS do Solo
vai parar de
atender 24 horas

Segundo Sindicato do Comércio
Varejista, as contratações temporárias de fim de ano devem ficar 30%
menores em 2020, devido à pandemia e mudanças que o comércio
sofreu ao longo do ano. Pág.A2

O secretário de saúde de Rio
Preto, Aldenis Borim, anunciou
que UBS Solo Sagrado deixará de
atender 24h e passará a atender
das 7h às 22h a partir da próxima
segunda-feira (16).
Pág.A5
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Comércio prevê contratar 30%
menos temporários neste ano

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A pandemia deverá
impactar no número de
contratações neste final de ano. Segundo o
Sincomercio (Sindicato
do Comércio Varejista de
São José do Rio Preto), a
expectativa é de que haja
uma queda de 30% em
relação às admissões do
ano passado.
De acordo com Ricardo
Arroyo, presidente do Sincomercio, a previsão nas
vendas é de um aumento
de apenas 3%, considerado insuficiente para
fazer novas contratações.
A pandemia foi um dos
fatores determinantes.
“Além da pandemia,
que trouxe um sério problema para os lojistas,
também tivemos queda
nas vendas. Esses 3% de
aumento previsto são muito pouco para as nossas
necessidades, já que a
gente vem de vários anos

fracos nas vendas. Nós
aguardávamos que poderia
ser melhor, mas com o que
está acontecendo na pandemia, juntamente com
o fato de várias pessoas
já terem recebido o 13°,
como no caso dos aposentados, faz com que as
vendas só tenham condições de ter esse aumento”,
afirmou Arroyo.
Segundo o diretor jurídico do Sincomerciários
(Sindicato dos Empregados
do Comércio), Miltermai
Sanches, em uma situação
normal, o município era gerava uma média de três mil
a seis mil empregos temporários no fim do ano. “As
contratações começavam
a ocorrer bem antes, até
para preparar os funcionários para esse período,
que é de extrema importância para o comércio. A
maioria acabava ficando
até a segunda quinzena de
janeiro”, explicou.
De acordo com os dados
do Novo Caged (Cadastro

Comércio prevê queda
na contratação de
funcionários
temporários
para este Natal

RETOMADA

Agências de viagens
começam vender pacotes mas
roteiros ficam mais curtos
Divulgação

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

A procura por pacotes em
agências de viagens de férias
por consumidores começa a
aparecer e representantes do
segmento mostram-se animados com a possível recuperação
e esperam um crescimento
ainda maior com a chegada do
Natal e do ano-novo.
As agências de turismo
registraram melhora no faturamento e na procura por roteiros
de férias. Depois de caírem
97% no início da pandemia,
perdas do setor diminuíram
para 40%.
Segundo o agente de viagens Leonardo Neves, da Lua
Viagens, que fica no bairro Boa
Vista em Rio Preto, a procura
está voltando aos poucos e os
clientes estão buscando fazer
viagens mais próximas, com
estadia em hotéis fazenda pela
região que tem alta temporada
agora e que dê para ir de carro, os hotéis que já adotam as
medidas de segurança.
“O pessoal está programando viagens mais próximas, não
é como antes que compravam
pacotes com anos de antecedência”, afirma.
Segundo Leonardo, as
exigências dos clientes são
para saber se os hotéis estão
seguindo todos os protocolos
de hospedagem e os passeios
sem aglomerações, se as companhias aéreas estão seguindo
com os vôos todos dentro das
normas exigidas pela Secretaria
de Saúde.
Os destinos mais procurados segundo o agente de
viagens tem sido Campos do

Jordão, Quinta dos Pinhais em
Santo Antonio dos Pinhais,
Dourados no Mato Grosso do
Sul, Monte Verde em Minas Gerais e o Litoral Paulista também.
De acordo com o agente de
viagens Edson Alves, da Viaje
Mais Agencia de Turismo, que
fica no Parque Industrial em Rio
Preto, nos meses de setembro
e outubro as vendas cresceram
40% por destinos econômicos,
tipo tours rodoviários de curta
duração e 60% por pacotes
aéreos.
“Os destinos mais procurados aqui na agência pelos
clientes foram para Alagoas no
Maceió e Natal no Rio Grande
do Norte”, afirma.
Na Voucher Viagens e Turismo, em Rio Preto, o agente de
viagens Beto Moreli afirma que
a procura aumentou em 80%.
Segundo ele, as pessoas estão
cansadas de ficar em casa e
buscam muito por resorts.
“Os clientes querem resorts
para ficarem mais reservados,
eles estão atendendo com 60%
de ocupação e passam mais
segurança”, afirma.
Segundo Beto, os clientes
procuram por vôos diretos para
destinos como Alagoas, Recife,
Porto Seguro, que saem de Rio
Preto com conexões diretas e
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Cláudio LAHOS

Geral de Empregados e
Desempregados), Rio Preto registrou de janeiro a
outubro deste ano 11.477
admissões no comércio e
13.209 demissões, tendo
um saldo negativo 1.732
vagas perdidas ao longo de
2020. No entanto, desde
julho o município passou
a ter contabilizar um saldo
positivo no setor.

oferecem uma segurança maior
porque chega direto ao destino
sem nenhuma parada.
O setor de turismo foi um
dos segmentos que mais sofreu e vem sofrendo com a
pandemia do coronavírus. Um
levantamento do Conselho de
Turismo da Fecormércio de São
Paulo, com base nos números
divulgados pelo IBGE, aponta
que o turismo nacional sofreu
uma queda de 50,3% no faturamento de julho, em relação
ao mesmo período do ano
passado. O setor registrou o
faturamento de R$7,2 bilhões,
ou seja, R$7,3 bilhões a menos
do que há um ano quando o
valor havia sido R$14,5 bilhões.
A supervisora de vendas,
Isabela Cristina Pires de 22
anos, de Rio Preto está se
organizando para passar o
ano-novo com o namorado no
Rio de Janeiro. “Será a minha
primeira viagem desde o início
da pandemia”, relata.
Apesar dos planos e a vontade de viajar, ela afirma que se
preocupa muito com as condições sanitárias. Isabela afirma
que pretende comprar as passagens nos próximos dias para
tentar pegar voos mais vazios e
tentar manter o distanciamento
social.
Cidades da região e Distrito
onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady
Bassitt, Cedral, Mendonça,
Mirassol, Mirassolândia,
Nova Granada, Guapiaçu,
Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchôa, Monte Aprazível
Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista

VIRTUAL

Professor cria vaquinha para ajudar
casal que perdeu casa em incêndio

Janaína PEREIRA

O professor universitário
Henrique Camilo, 32 anos, de
Rio Preto, está organizando uma
vaquinha online para arrecadar
dinheiro com objetivo de ajudar
Luana Marcela e seu esposo
Nelson Henrique. O casal perdeu
a casa num incêndio no bairro
Solo Sagrado na quarta-feira
(11).
O professor se solidarizou
com a situação de Luana, assim
como muitas pessoas, e resolveu ajudar. Henrique conta que
fez contato com o marido de
auxiliar de copa por whatsapp
e o pai dele também esteve no
local onde aconteceu o incêndio
para conhecê-los.
“Meu pai já pediu para deixarem uma caçamba no local para
retirar os entulhos, e, apesar de

O casal perdeu
a casa num
incêndio no bairro
Solo Sagrado na
quarta-feira (11)
toda ajuda que eles tem recebido, o que falta é material para
a reforma,” afirma o professor.
O objetivo da vaquinha online
é arrecadar R$10 mil reais e
pode ser doado qualquer valor,
para que Luana possa comprar
materiais de construção para
reformar o lugar.
A história de Luana Marcela,
para quem não a conhece, ela
concorreu ao Miss Rio Preto em
2017 e 2018.

Dona de uma beleza rara, o
glamour do concurso de beleza
contrasta com a vida de luta que
a jovem copeira de 23 anos leva.
Ao lado do marido Nelson
Henrique, que é repositor em supermercado, tentou se equilibrar
na corda bamba dos boletos,
que não esperam e nem têm dó
da gente, e acabou despejada de
uma casa.
Sem ter onde morar, uma
amiga lhe ofereceu um teto, na
rua 9 do Solo Sagrado, porque
a casa estava sendo usada por
moradores de rua. Com as economias que tinham, deram um
trato na casinha para que ela se
tornasse habitável.
Para ajudar na vaquinha online é só entrar no link https://
www.vakinha.com.br/vaquinha/
recomecar-todos-pela-reforma-da-casa-de-luana-marcela

DE TANABI

Cantor da região, Nasar faz live
hoje às 20h30 com novo projeto
Da REPORTAGEM

O cantor Nasar, que é da
nossa região, natural de Tanabi,
fará uma “turnê live” do seu
mais novo projeto, intitulado
“Um Tenor no Sertão”, com a
primeira apresentação neste
sábado (14) a partir das 20h30.
Outras duas apresentações
serão feitas, que estão marcadas para o dia 16 de dezembro
às 20h30 e dia 16 de janeiro
no mesmo horário.
As três apresentações serão
transmitidas pelo canal do artista NasarOficial no YouTube. As
exibições serão em homenagem
ao folclorista da Cornélio Pires,
considerado o pai da música
sertaneja e responsável por
levar a música caipira para
indústria fonográfica brasileira,
na década de 1920.
Preço da assinatura
impresso
Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00
Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00
Trimestral:
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00
Vendas avulsas:
R$ 1,50

“Como foram marcadas três
lives do mesmo show no meu
canal no YouTube, resolvemos
classificar como uma ‘turnê
live’, afirma.
O artista ainda afirma que
assim as pessoas poderão se
programar e escolher qual o
melhor dia para assistir e apreciar seu trabalho de qualquer
lugar do planeta.
O estilo único de interpretação do cantor Nasar que é
Crossover Clássic, é sua marca
registrada do espetáculo, que
conta ainda com cenário espe-

cialmente elaborado para turnê.
No repertório estarão músicas consagradas como “Pé de
Cedro”, “Boate Azul”, “Pagode
em Brasília”, “Amargurado”,
“Romaria”, “Menino da Porteira”, “Estrada da Vida”, “Canarinho Prisioneiro”, “Jorginho do
Sertão”, “Telefone Mudo”, entre
outras.
A realização do evento é da
produtora Voz, Vinho e Violão e
Secretaria de Cultura do Estado
de São Paulo PROAC - ICMS,
com patrocínio do Açúcar Santa
Isabel.
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NESTE DOMINGO

Região terá 5 mil jovens
votando pela 1ª vez
Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

As eleições de 2020 deverão ser as primeiras de
muitos jovens da região.
Considerando apenas os
números de 14 cidades da
região de São José do Rio
Preto, são 5.069 pessoas
de 16 a 18 aptas para ir às
urnas. O número, no entanto,
representa aproximadamente
1% do eleitorado da região.
As gêmeas Thainá Alves
Gomes e Thalita Alves Gomes, ambas com 18 anos,
votarão pela primeira vez
nestas eleições. “Eu me sinto
como se tivesse carregando
uma grande responsabilidade, pois se eu votar em
alguém que depois eu não
goste muito do desempenho
depois, eu vou me sentir
culpada. É uma responsabilidade muito grande escolher
alguém”, afirmou Thainá.
Para Thalita, as propostas
são o mais importante na
hora de decidir o candidato.
“Eu levo em consideração
as propostas, para ver se
elas são válidas e uteis para
a cidade, pois às vezes as
propostas podem ser bem fúteis. Levo em conta também
o histórico, para ver se tem
algum histórico de corrupção,
e os princípios do partido que
ele pertence”, comentou.
O auxiliar de planejamento e controle de produção,

Município
Bady Bassitt
Cedral
Guapiaçu
Mendonça
Mirassol
Mirassolândia
Monte Aprazível
Nova Granada
Olímpia
Potirendaba
São José do Rio Preto
Tanabi
Ubarana
Uchôa
Total:

16 e 17 anos
73 (0,55%)
27 (0,37%)
45 (0,31%)
32 (0,68%)
102 (0,23%)
47 (1,79%)
64 (0,35%)
76 (0,48%)
169 (0,40%)
48 (0,37%)
547 (0,17%)
74 (0,36%)
47 (1,02%)
43 (0,54%)
1.394 (0,25%)

18 anos
93 (0,70%)
44 (0,61%)
96 (0,64%)
52 (1,10%)
328 (0,74%)
50 (1,27%)
196 (1,10%)
129 (0,82%)
352 (0,82%)
76 (0,59%)
1.972 (0,59%)
161 (0,78%)
59 (1,28%)
67 (0,84%)
3.675 (0,66%)

Acima dos 70 anos
1.382 (10,39%)
923 (12,77%)
1.619 (10,87%)
549 (11,60%)
5.234 (11,82%)
494 (12,59%)
2.147 (12,06%)
1.892 (11,96%)
5.116 (10,24%)
1.738 (13,56%)
38.016 (11,43%)
2.783 (13,46%)
404 (8,74%)
1.138 (14,19%)
63.435 (11,52%)

Faixa etária predominante
40 a 44 anos (1.419) - 10,67%
40 a 44 anos (776) - 10,74%
35 a 39 anos (1.604) - 10,77%
30 a 34 anos (522) - 11,04%
40 a 44 anos (4.332) - 9,79%
40 a 44 anos (385) - 9,82%
35 a 39 anos (1.879) - 10,56%
30 a 34 anos (1.607) - 10,16%
O coronavírus acabou sendo um ‘adversário’ cruel para os
35 a 39 anos (4.617) - 10,76%
atuais
prefeitos devido as medidas restritivas nas atividades eco35 a 39 anos (1.313) - 10,25%
nômicas para tentar atenuar a propagação da covid-19. Quando
35 a 39 anos (34.750) - 10,45%
o setor da economia é atingido, afeta empresário e trabalhador.
35 a 39 anos (2.144)Aqui
- 10,38%
em Rio Preto, não foi diferente. O assunto foi explorado de
25 a 29 anos (494)forma
- 10,69%
camuflada pelos adversários, por exemplo, criticando o fe30 a 34 anos (792)
- 9,88% de empresas e o desemprego com o objetivo de atingir
chamento
35 ao39
anos de plantão. Marco Rillo (PSOL, foto), mais experiente
prefeito

entre os adversários e defensor das intervenções para reduzir o
número de mortes e o colapso na área da saúde, evitou criticar
as ações adotadas para conter a pandemia, portanto, não se
inclui entre os aventureiros que usam a política do quanto pior
melhor. Apesar do contratempo provocada pela pandemia e os
ataques sistemáticos dos adversários, pesquisa FLS/DHoje diz
que Edinho Araújo (MDB) deve ser reeleito amanhã. A conferir!

As gêmeas Thaina e Thalita, que
votam pela primeira vez nestas
eleições

Surpresa
Jefferson Ricardo Ribeiro Tomaz, também votará em uma
eleição municipal pela primeira vez. “Vou levar em conta na
hora de escolher o candidato
as propostas. Também considero as indicações de amigos
e familiares mais velhos, que
já estão há bastante tempo
acompanhando o que está
acontecendo na cidade”,
explicou.
Perfil na região
Em 14 cidades da região

(Bady Bassitt, Cedral, Guapiaçu, Mendonça, Mirassol,
Mirassolândia, Monte Aprazível, Nova Granada, Olímpia,
Potirendaba, São José do
Rio Preto, Tanabi, Ubarana,
Uchôa), apenas duas registraram percentual acima de
1% no número de eleitores
de 16 e 17 anos, que não
possuem obrigatoriedade do
voto: Mirassolândia (1,79%)
e Ubarana (1,02%).
Na maioria dos municípios
a faixa etária predominante é

de 35 a 39 anos, com destaque para Guapiaçu, que
tem a maior proporção com
10,77%, e São José do Rio
Preto, que possui o maior número bruto de eleitores nesta
faixa, com 34.750.
Entre os idosos acima
de 70 anos, que também
não são obrigados a votar,
são 63.435 nesta condição
nos 14 municípios. A maior
proporção é encontrada em
Uchôa, com 14,19% e a menor em Ubarana com 8,74%.

NA REGIÃO

Apenas 14,7% dos candidatos a prefeito são mulheres
Sérgio SAMPAIO

O número de mulheres na
disputa majoritária para prefeito nos 15 municípios onde
o Jornal DHoje circula é de
14,76%, contra 85,24% de
candidatos homens. Sendo
que em apenas um município
Rio Preto e Nova Granada terão duas candidatas e nos outras cinco cidades apenas um
mulher em cada encabeça a
disputa majoritária totalizando nove candidata mulheres.
Sendo que a participação
destas mulheres se dará nos
municípios de Orindiúva, Bady
Bassitt, Cedral, Potirendaba e
Mirassolândia.
Rio Preto - as candidatas
Coronel Helena (Republicanos) e Celi Regina (PT)

vão para a disputa com oito
candidatos homens: Carlos
Alexandre (PC do B), Carlos
Arnaldo (PDT), Marco Casale (PSL), Marco Rillo (Psol),
Filipe Maschesoni (Novo),
Paulo Bassan (PRTB), Rogério
Vinicius (DC) e Edinho Araújo
(MDB).
Nova Granada – são duas
candidatas mulheres: Dr. Tania da coligação “O Trabalho
Não Para” e a candidata Rose
da coligação “Os Bons Tempos de Volta”, elas irão para a
disputa contra três candidatos
homens: Rodrigo de Conti do
PDT, Rogério Castejon do PT
e Ronaldo Carvalho da coligação “Nova Granada Para
Todos”.
Orindiúva – a candidata

DESDE ONTEM

Guilherme BATISTA

Mireli Martins da coligação
“Orindiúva Renovada vai para
a disputa contra o candidato
Grisolino da coligação “Cidade
Limpa” são apenas os dois na
disputa;
Bady Bassitt – a candidata Meire Catelani da coligação
“Trabalho e Transparência” vai
para o pleito contra cinco homens: o candidato a reeleição
Luiz Tabardini da coligação
‘Bady no Rumo Certo”, João
Carlos do DEM, Major Neto
da coligação “Juntos Por Uma
Nova Bady Bassitt”, Canela
do PP e Tuti da coligação
“Seja Consciente, Venha com
a Gente”;
Cedral – a candidata Cristiane Pedrão da coligação
“Respeito por Você – Respeito

Técnicos dos cartórios fazem a transferência de urnas
para escolas

Urnas eletrônicas são
enviadas às escolas
As urnas que serão utilizadas pelos 322.540 eleitores
de Rio Preto neste domingo
(15) começaram a ser levadas
para os locais de votação. Ao
todo na cidade serão 123 locais
que receberam as urnas e os
eleitores.
Nesta sexta-feira (13) as
urnas das Zonas Eleitorais (ZE):
125ª e 267ª foram instaladas
nos locais de votação ao todo
nestas duas ZE são 708 urnas,

divididas em 599 seções eleitorais para um total de 229.730
eleitores.
Na ZE 125ª 264 urnas para
236 seções instaladas em 29
locais de votação, na ZE 267ª
têm 444 urnas em 363 seções
em 48 locais de votação.
Neste sábado (13) as 307
urnas da ZE 268ª serão levadas
em 45 locais de votação mais o
CDP (Centro de Detenção Provisória), a ZE tem 270 seções
eleitorais e um total de 102.810
eleitores.

por Cedral” vai para a disputa
contra candidato a reeleição
Janjão da coligação “Cedral
em Boas Mãos”;
Potirendaba – Gi Franzotti
da coligação “Tempo de Liberdade” vai para disputa com o
candidato a reeleição, Flávio
Alves da coligação “Eu Amo
Potirendaba”;
Mirassolândia – Célia do
PSDB vai para disputa contra
dois candidatos homens: Nenzão candidato a reeleição pelo
DEM e Onofre do PTB.
Ao todo nos 15 municípios
pesquisados em oito: Olímpia, Monte Aprazível, Uchôa,
Mirassol, Ubarana, Tanabi,
Guapiaçu e Mendonça todos
os candidatos a prefeito são
homens.

HOJE

Carreatas encerram
campanha de rua
Sérgio SAMPAIO

Sérgio SAMPAIO

Contratempo

Este sábado que antecede a
eleição para a escolha do prefeito e os 17 vereadores de Rio
Preto deve ser bem agitado em
especial no período da manhã
com a realização de diversas
carreatas.
Todas com inicio programado entre as 8 e 9 horas
da manhã. O candidato Paulo
Bassan do PRTB programou a
saída da carreata às 8 horas no
final da Avenida Mirassolândia,
às 8h30 a candidata coronel
Helena da coligação “Mudança
com Segurança” dá inicio a sua
atividade com concentração no
bairro Macedo Telles II.
Dobradinha - às 9 horas
duas carreatas devem começar de forma simultânea o
candidato a reeleição Edinho
Araújo da coligação “Rio Preto Muito Mais” com saída do
antigo Aeroporto e no mesmo
horário, mas em outro ponto

da cidade no final da Avenida
Philadelpho Gouvêa Netto o
candidato Casale da coligação
“Rio Preto Pela Verdade” faz sua
carreata final.
À tarde o candidato do Psol
a prefeito Marco Rillo finaliza o
dia também com uma carreata
a partir das 15h30 com concentração no Centro Cultural
Vasco.
Os candidatos Carlos Alexandre do PC do B, Rogério
Vinicius do DC (Democracia
Cristã) e Carlos Arnaldo da coligação “Rio Preto Pode Mais”
se dividem entre caminhadas
e atividades no Calçadão todos
no período da manhã.
Por sua vez a candidata Celi
Regina do PT, às 10 horas faz
bandeiraço e caminhada na
Avenida Domingos Falavina e
o candidato Filipe Marchesoni
do Novo faz panfletaço em
avenidas e ruas da cidade pela
manhã e a tarde na Represa
Municipal.

O presidente do Podemos, Kawell Lott, continua
com a expectativa de eleger
dois vereadores nas eleições
de amanhã, porém, admite
que o processo eleitoral
é uma caixa de surpresa.
“Estamos trabalhando muito
para que o partido obtenha
representação significativa
(na Câmara)”, diz. Kawell
aposta, por exemplo, na reeleição do vereador Gérson
Furquim, que ocupa o oitavo
mandato consecutivo como
vereador na atual legislatura. O Podemos, segundo
ele, lançou 21 candidatos.
“É o Furquim e mais outro
postulante”, diz.

Majoritárias

Nenhum
A pesquisa de intenção
de voto realizada pelo instituto FLS/DHoje nos dias 9
e 10 de novembro, apontou
que 6,1% dos eleitores entrevistados declararam que
não votará em nenhum dos
candidatos que concorrem
ao cargo de prefeito. Já
5,5% dos entrevistados informaram que vai votar em
branco ou anular seus votos.
Se contabilizar o percentual
dos insatisfeitos com os
postulantes, 11,6%, portanto, correspondem mais
de 30 mil votos que deixariam de ser depositados nas
urnas. São 10 candidatos!
Eleitores exigentes?

Otimista

Em relação as eleições
majoritárias, Kawell Lott, que
disputou o cargo de prefeito
em 2016, prevê que Edinho
Araújo (MDB) se reelege
amanhã. Disse que, apesar
de ser um ano difícil por
causa da pandemia, o atual
governo está bem avaliado.
Sobre as críticas dos adversários, que segundo ele tem
receita fácil para solucionar
problemas complexos, não
convenceram a população.
Lembrou que os prefeitos
que tentaram manter as
atividades econômicas não
obtiveram sucesso. “Quem
tentou foi barrado (pela Justiça)”, frisou.

Carlos Arnaldo (PDT) continua otimista na disputa pelo
cargo de prefeito. Entre os
postulantes, o pedetista diz
que é o candidato com a votação mais consolidada. Para
atingir objetivo, aposta que
vai herdar votos de eleitores
que irão debandar, principalmente de candidatos que
estão mais bem avaliados
nas pesquisas de intenção
de voto até amanhã, dia
das eleições. “Vamos para
o segundo turno; tenho fé”,
acredita. Político que não
tem otimismo está fadado
ao fracasso, porém, na pesquisa FLS/DHoje, aparece
com 2,1%.

A abstenção preocupa
os candidatos que disputam
as eleições para prefeito e
também para vereador este
ano. O principal motivo é a
pandemia provocada pelo
coronavírus. Com medo
de contrair a covid-19, um
maior número de eleitores
poderá deixar de ir às urnas,
se comparar com eleições
passadas. Em 2016, sem
pandemia, 70.127 eleitores
não compareceram. Para
alguns candidatos, o número
deverá aumentar e até arriscam que a abstenção pode
chegar a 40%. Rio Preto tem
332,5 mil eleitores. Depois
é só pagar R$ 3,50.

Dourival Lemes está empenhado em eleger seu filho,
Gustavo Musa Leme (DEM),
para ocupar uma cadeira na
Câmara. Para tanto, gravou
vídeo ao lado do filho para
pedir voto aos seus correligionários. O ex-vereador
Dourival ocupou cadeira na
Câmara por várias legislaturas, inclusive, foi presidente
da Câmara. No vídeo, ‘De pai
pra filho, agora é’, Dourival
agradece a receptividade
que recebeu dos eleitores
durante a campanha e aproveita para reforçar o pedido
de voto para o filho democrata. “Agradeço o carinho”,
frisa.

Abstenção

Estigma

De pai…

Os beneficiários do programa que aumenta a renda contam
com garantias de proteção, é o caso do Programa Bolsa Família. Às vezes, muitos se contentam com a renda achando que,
se arrumar um emprego perde o direito. Para acabar com esse
estigma, projeto que tramita na Câmara Federal inclui entre
as obrigações de beneficiários do programa a participação em
trabalhos comunitários e a aceitação de ofertas de emprego por
meio de programas públicos. A lei que criou o programa prevê
atualmente como condicionalidades para a concessão dos benefícios o exame pré-natal para as gestantes; o acompanhamento
nutricional e de saúde da família; e a frequência escolar (85%)
das crianças. Segundo os parlamentares, autores do texto, esses
são instrumentos para mitigação da condição de pobreza de parte
da população que, por princípio, devem estipular, além das condicionalidades de ingresso, metas intermediárias, objetivos finais,
público-alvo e prazos de término. A proposta, portanto, pretende
que o benefício seja útil até o beneficiário consiga sustentar a
sua família por meio do seu próprio trabalho.
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CORRUPÇÃO

Promotor de vendas acusa fiscal
de pedir dinheiro para aprovar CNH
Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Um promotor de vendas
de 35 anos procurou a Polícia
Civil, nesta quinta-feira (12), e
acusou de corrupção passiva
um fiscal do Detran. O crime
teria acontecido no momento
em que ele entrou no carro
para fazer o exame de habilitação, na praça do Jardim
Caparroz.
De acordo com o boletim
de ocorrência, o homem estava
fazendo o exame para incluir
a categoria B no documento.
Durante o trajeto da avaliação,
o promotor de vendas conversava com o perito e, segundo
ele, em certo momento o fun-

INTENCIONAL

cionário do Detran disse que
havia reprovado cinco pessoas
naquele dia.
Ainda de acordo com o
denunciante, o perito teria
dito que, por uma quantia em
dinheiro, não estabelecendo
o valor, ele seria aprovado. O
promotor de vendas afirmou aos
policiais que ficou chateado e
acabou cometendo um erro no
percurso, o que fez com que
fosse reprovado.
Ele contou o ocorrido para
o instrutor e, juntos, foram até
a comissão organizadora para
fazer a queixa por escrito. Um
agente do Detran entrou em
contato com ele, orientando
que registrasse um boletim de
ocorrência. O caso foi registrado
como corrupção passiva.

Divulgação

Divulgação

Promotor diz que
pedido de dinheiro
ocorreu na hora de
fazer o exame prático

Câmera flagra homem PROMESSA R$ 9 MI
colocando fogo em carro Idosa perde R$ 15 mil
no golpe do bilhete
na rua no Boa Vista
ocorrência, uma testemunha
correu atrás do homem que
premiado
Um homem é flagrado por seguiu em direção a uma moto.

Tatiana PIRES

Imagem mostra toda a ação do incendiário, que conseguiu fugir

câmera de segurança ateando
fogo em um carro, que estava
estacionado na rua Lafayete
Spinola de Castro, na Boa Vista,
em Rio Preto, na tarde desta
quinta-feira (12).
As imagens mostram o momento em que ele caminha em
direção ao carro, um Volkswagen Fox, com um galão em
mãos, atravessa a rua e despeja
um líquido no veículo e, com
um objeto, que parece ser um
isqueiro, joga fogo. Em seguida,
ele sai correndo.
Corpo de Bombeiros e Polícia Militar compareceram ao
local. Segundo o boletim de

Neste momento, ele caiu e o
capacete saiu da cabeça. A
testemunha tentou segurá-lo,
mas ele conseguiu subir na
moto, que não tinha placa, e
fugir do local.
Ainda conforme o registro
policial, ao retornar ao local, a
testemunha conversou com o
dono do carro, um homem de
45 anos, que já tinha visto as
imagens do circuito de segurança e desconfiou que o crime
tenha sido cometido por um desafeto. O caso registrado como
dano qualificado é investigado
pela Polícia Civil. Por enquanto,
o autor não foi identificado.

ROLEZINHO

PM flagra motos fazendo racha na avenida Andaló
Divulgação

Tatiana PIRES

A Polícia Militar de Rio Preto
flagrou motociclistas realizando
manobras perigosas, empinando e fazendo um racha na
avenida Alberto Andaló, no final
da noite desta quinta-feira (12).
De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o grupo se dispersou ao
perceber que estavam sendo
acompanhados pela viatura.
Porém, uma moto que estava
com a placa encoberta com um
saco plástico foi acompanhada.
Durante a fuga, o motociclista
fazia manobras perigosas, inclusive entrou na contramão
na rua Campos Sales, trecho
entre as ruas Rubião Júnior e

Delegado Pinto de Toledo. Em
seguida, trafegou também na
contramão na rua Silva Jardim,
trecho entre a rua Capitão José
Verdi e rua Fritz Jacob quando
foi detido na rua Jorge Tibiriçá,
já no bairro Boa Vista.
Em revista, nada de ilícito
foi encontrado com o motociclista, um entregador de 20
anos. Também nada de irregular
constava com a moto. Jã ao
verificarem o IMEI do celular
do rapaz, os policiais constataram que tinha um registro de
furto. Ele alegou que comprou
o celular no site OLX, há cinco
meses, por R$ 950 e não sabia
informar o contato ou endereço
do vendedor.
Em relação ao fato de ter fu-

gido dos policiais, o entregador
disse que estava com a “turma
dos rolezinhos” e não queria
ser abordado porque a placa da
moto estava encoberta. A moto
foi apreendida administrativamente e encaminhada ao pátio
do Detran. O celular também foi

apreendido.
Conduzido à Central de
Flagrantes, o jovem foi ouvido
e liberado, comprometendo-se
a comparecer ao 2° Distrito
Policial, sempre que necessário, para prestar informações a
respeito dos fatos.

BR 153

Uma idosa de 65 anos foi
vítima do golpe do bilhete
premiado em Rio Preto nesta
quinta-feira (12), em Rio Preto.
Ela perdeu cerca de R$ 15.500.
Segundo o boletim de ocorrência, a aposentada contou
que estava no estacionamento
de um supermercado na avenida Nossa Senhora da Paz,
quando foi abordada por um
homem que aparentava ter 50
anos de idade, pele branca e
cabelo castanho curto e liso
e de estatura mediana. Ele se
aproximou pedindo informações
sobre uma loja de máquina de
costura.
A vítima foi envolvida na
conversa que ele contou que
havia sido contemplado com um
bilhete de R$ 10 mil e precisava
ir até a “Casa das Máquinas” retirar o prêmio, mas estava tendo
dificuldades por ser analfabeto.
Em seguida, uma mulher, aparentando ter 45 anos, cabelos
escuros magra e de estatura
média, se aproximou e disse
que, na verdade, o bilhete era
de R$ 9 milhões.
Em meio a muita conversa,
a aposentada acabou entrando
no carro da mulher e seguiram
até uma agência do Banco do
Brasil, onde ela sacou cerca de
R$ 8 mil e entregou ao homem.
A vítima contou a polícia que foi
convencida pelo golpista que
essa seria uma forma de adquirir a confiança dele uma vez

que ele tinha dito que dividiria
o prêmio com ela.
Ainda de acordo com o
registro, a idosa fez mais dois
saques e entregou o dinheiro
ao estelionatário. Um deles em
uma casa lotérica no Centro,
de R$ 1.500 e o outro em
uma caixa eletrônico, porém,
ela não soube informar o valor.
Para enganar a vítima, a mulher
que os acompanhava também
entregou dinheiro ao homem
sob a alegação de ganhar a
confiança dele.
A aposentada contou que
passou a tarde toda com a
dupla, até que, por volta das
18 horas, a mulher disse que
iria até uma agência bancária
na avenida Danilo Galeazzi,
enquanto a aposentada iria
até uma outra agência para
sacar mais dinheiro sendo que
combinaram de se encontrar
em seguida.
No entanto, eles desapareceram e então a idosa percebeu
que tinha caído em um golpe,
que resultou num prejuízo de,
aproximadamente, R$ 15.500.
Na elaboração do boletim de
ocorrência, na Central de Flagrantes, a aposentada afirmou
que os lugares onde realizou
os saques possuem câmeras
de segurança, por isso, ela
solicitou que as imagens sejam
exigidas para auxiliar na investigação. Caso os criminosos
sejam identificados, ela manifesta o interesse em representar
contra eles.

LEVARAM CELULAR

Campanha orienta 300 caminhoneiros
contra roubo de carga na rodovia
Divulgação

Janaína PEREIRA

A ação do SEST SENAT
de São José do Rio Preto
em parceria com a Polícia
Rodoviária Federal (PRF) e o
apoio da Concessionária que
administra o trecho paulista
da BR-153 Triunfo Transbrasiliana atendeu cerca de 300
motoristas que passaram pelos Postos Monte Carlo (Onda
Verde) e Macedão (Bady
Bassitt) durante a Campanha
Nacional de Redução de Acidentes e Roubo de Cargas.
O profissionais do transporte receberam orientações
de prevenção contra à COVID-19, fizeram cálculo de
Índice de Massa Corporal
(IMC), teste de glicemia e
aferiram a temperatura e a
pressão arterial.
Além dos serviços gratuitos, os motoristas receberam
materiais promocionais da
Triunfo Transbrasiliana como
bonés, sacolinhas de câm-

Tatiana PIRES

Mulher passeando com
cachorro é assaltada
por dupla em moto

Tatiana PIRES

Caminhoneiros forma orientados na BR 153

bio e adesivos da Central de
Atendimento 0800 72 30
153.
A ação ocorreu de 10 a

12 de novembro, com o objetivo de alertar motoristas
profissionais do transporte
rodoviário de cargas e cami-

nhoneiros autônomos sobre a
importância do planejamento
das rotas para evitar roubo de
cargas e também acidentes.

Uma mulher de 47 anos foi
assaltada na noite desta quinta-feira (12) quando passeava
com o seu cachorrinho. O crime
aconteceu na rua Guanabara,
bairro Vila Goyos, em Rio Preto.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência,
por volta das 19h30, um casal
que estava em uma moto se
aproximou e exigiu que ela entregasse o celular. A dupla transitava com as luzes do veículo
apagadas.
A vítima contou à Polícia Civil
que quando hesitou em entregar
o celular, a mulher, que estava na
garupa, desceu da moto e, com
um cigarro aceso, tentou queimá-la. Depois de pegar o celular, a
dupla fugiu.
Os assaltantes, segundo a
descrição da vítima, aparentavam
ter 24 e 25 anos, eram magros e
de cor parda. O caso foi registrado
como roubo e será encaminhado
para o 3° Distrito Policial.

FALECIMENTOS

SIRLEI VANDA DA SILVA, natural
de Palmeira D’Oeste/SP, faleceu aos 63
anos de idade. Era solteira e deixa os
ﬁlhos Franklin Catan e Katiussa Catan.
Foi sepultada no dia 13/11/2020, às
15:00, saindo seu féretro do velório
da Capela do Prever para o cemitério
municipal de Monte Aprazível.

ARMANDO PETRYKOWSKI FIDLER, natural de Nova Prata/RS,
faleceu aos 88 anos de idade. Era
casado com a Sra. Alba de Almeida
Marques Fidler e deixa os ﬁlhos Helder,
Alberto e Helen. Foi sepultado no dia
13/11/2020, às 16:00, saindo seu féretro do velório municipal de Aparecida
do Taboado para cemitério municipal de
Aparecida do Taboado.

GENTIL CARLOS POLACHINI JUNIOR, natural de São José do Rio
Preto/SP, faleceu aos 88 anos de idade.
Era divorciado da Sra. Egiane Caliari
Fernandes Polachini e deixa os ﬁlhos
Lucas Polachini e Ana Gabriela Polachini. Foi sepultado no dia 13/11/2020,
às 16:00, saindo seu féretro do velório
municipal de Aparecida do Taboado
para cemitério municipal de Aparecida
do Taboado.

São José do Rio Preto, sábado
14 de novembro de 2020
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EM RIO PRETO

Saiba quais comorbidades mais
causam mortes associadas à Covid
Divulgação

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Secretaria de Saúde
de Rio Preto atualizou os
dados de Covid-19 no município nesta sexta-feira (13).
Foram cinco mortes contabilizadas, totalizando 755
óbitos pela doença. A taxa
de letalidade é de 2,7%.
Dentre as mortes registradas por coronavírus, a
cardiopatia aparece como a
principal comorbidade, sendo constada em 531 vítimas
da doença. Na sequência
aparecem diabetes (309),
obesidade (198), doenças
neurológicas (147), imunodepressão (36), asma (27)
e hepatopatia (18).
“É fundamental que todo
mundo entenda a gravidade
de um paciente cardiopata,
obeso e diabético que contrai Covid-19. Além disso,
nós notamos que a obesidade tem uma incidência de
43% em pacientes abaixo
de 60 anos”, explicou o
secretário de saúde Aldenis
Borim.
A média móvel de casos
confirmados está em 55,
uma diminuição de 63 casos
nos últimos 20 dias. Nesta sexta-feira (13), foram
141 casos confirmados,
sendo 132 por exame PCR
(infecção recente) e nove
por teste sorológico (infecção antiga). No total, são
27.399 casos confirmados
com 26.247 curados, o

SAÚDE FISIO

saude@dhoje.com.br

Neurociência e a
dor crônica
Divulgação

equivalente a 95,7%.
Rio Preto conta com 190
pacientes internados com
síndrome respiratória aguda
grave (SRAG), sendo 81 na
UTI e 109 na enfermaria.
Dentre esses casos, 99
foram confirmados com Covid-19, sendo 59 na UTI e
40 na enfermaria. A taxa de
ocupação de UTI no município está em 40%.
Aldenis ainda falou sobre
uma possível mudança de
fase da região. “A expectativa
está muito mais para irmos
para o verde do que recuar
para o laranja. Se dependesse apenas de Rio Preto, iriamos para o verde, mas não
sabemos como está a região
como um todo. Mas estamos
mais próximos da fase verde
do que da laranja”, afirmou
o secretário.

Aldenis Borin, secretário da Saúde

NA FUNFARME

Super-heróis invadem radioterapia para
alegrar crianças em tratamento
Divulgação

Camarim Radioterapia - John Riel Ferreira Carvalho
Vinicius LIMA

O setor de Radioterapia da
Funfarme em Rio Preto, em
parceria com ONG paulistana
DOAmor, começou a realizar a
ação “Camarim”, que disponibiliza fantasias de personagens
e super-heróis para as crianças
em tratamento no local. São

cerca de 80 fantasias disponíveis de personagens como
Homem de Ferro, Batman,
Chaves, Elsa, Cinderela, entre
outros.
“Temos modelos para
crianças de três até 18 anos
e elas podem escolher a fantasia, no qual elas levam após
o tratamento. Essa ação é im-

portante pois ajuda a diminuir
o estresse e o trauma desse
tipo de tratamento, além de
fazer a criança confiar mais
nos médicos”, explicou Jéssica
Ferreira dos Santos, líder da
radioterapia da Funfarme.
Denise de Lima, 9 anos,
está em tratamento desde o
ano passado. Ela foi diagnosticada com aplasia de medula
óssea, uma doença que faz
com que o corpo ataque as
células-tronco, que são as
responsáveis pela produção
de sangue. Nascida na cidade
de Ubajara no Ceará, ela e a
sua mãe foram transferidas
para Rio Preto, pois não havia
a possibilidade de fazer um
transplante na sua região de
origem.
“Quando eu recebi o diagnóstico da doença da minha
filha foi muito difícil. No começo me abalou muito, foi muito
doloroso descobrir. Ela encara
o tratamento com facilidade,
não reclama, e tem muita
autoestima”, afirmou a mãe
de Denise, Ivaneide Ricardo
De Lima.
Com a opção de utilizar
fantasias, Denise escolheu
se vestir de Minnie durante o

tratamento. “Eu acho muito
gratificante a criança poder
usar uma fantasia, sendo que
algumas vezes o tratamento
pode ser bem desconfortável.
Achei muito legal e minha filha
ficou muito feliz”, comentou
Ivaneide.
Antes de oferecer as fantasias, a Funfarme há dois meses oferecia moldes personalizados par crianças em tratamento de câncer. Foi o caso de
John Riel Ferreira de Carvalho,
10 anos, diagnosticado com a
doença em fevereiro deste ano
e que utilizou uma máscara do
Pikachu durante o tratamento.
“Quando iniciamos a radioterapia, eu pensei que seria
tranquilo, pois o que mais incomodava o John era a agulha na
quimioterapia. Mas ele entrou
em pânico, e acabo sendo
complicado, porque ele tinha
que permanecer imóvel. Como
ele falava e brincava muito de
Pokemon, a equipe deu uma
máscara toda personalizada.
Ele ficou muito feliz e eu mais
ainda, e tornou o tratamento
mais suportável. Para mim foi
uma iniciativa linda”, comentou a mãe de John, Gabriela
Ferreira Jorge.

HORÁRIO

UBS do solo deixará
de atender 24 horas

Da REDAÇÃO

Durante a live desta sexta-feira (13), o secretário de
saúde de Rio Preto, Aldenis
Borim, anunciou que UBS Solo
Sagrado deixará de atender
24h e passará a atender das
7h às 22h a partir da próxima
segunda-feira (16). As pessoas
que necessitarem de atendimento após o horário, devem
procurar a UPA Santo Antônio.

SAÚDE FISIO

Além da UBS Solo Sagrado, as UBS Caic/Cristo Rei e
Anchieta também funcionam
como unidades respiratórias.
Veja os horários de atendimento:- Anchieta, de segunda
a sexta-feira, das 7h às 19h;
Caic/Cristo Rei, de segunda a
sexta-feira, das 7h às 22h e
sábados e domingos das 7h
às 13h. Solo Sagrado: diariamente das 7h às 22h (a partir
do dia 16 de novembro).

Divulgação

Dor crônica é aquela que persiste ou recorre por mais de
3 meses, persiste por mais de 1 mês após a resolução de
uma lesão tecidual aguda ou acompanha uma lesão que não
se cura. As causas incluem doenças crônicas (p. ex., câncer,
artrite, diabetes), lesões por quedas , pancadas ou mesmo
Cerca de 30% dos brasileiros sofrem de dor crônica em
alguma região do corpo de acordo com dados da OMS .
Dividir a dor crônica em dois tipos, de forma mais geral:
a dor nociceptiva, ligada a uma lesão no tecido, e a dor
neuropática, que se relaciona a alguma lesão nos nervos.
Os últimos achados científicos da neurociência diz que
a dor crônica muito intensa pode não estar relacionadas a
nenhuma doença específica, então ela é a própria doença .
Em caso de dor crônica, o repouso excessivo é contraindicado, pois leva a um enfraquecimento dos músculos e
ligamentos, além de reduzir as atividades da pessoa, intensificando sentimentos de impotência e podendo levar a um
quadro de depressão.
Lidar com uma dor persistente é um desafio complexo e
será fundamental investir em uma vida saudável, desde os
aspectos nutricionais, com uma dieta balanceada, até as
atividades de lazer, manter uma vida mais ativa e significativa.
A neurociência e a dor crônica
O seu cérebro tem papel fundamental no controle da sua
dor. Como você se sente ou o que você está pensando sobre
sua dor tem impacto direto sobre o que irá ocorrer com o
sinal de dor na espinha dorsal – onde a dor é modulada – e
assim influencia enormemente quanta dor você irá sentir”.
Charles Argoff, em Defeat Chronic Pain
Neurociência é um campo de estudos multidisciplinar que
analisa o sistema nervoso para entender as bases biológicas
do comportamento.
Pesquisas forneceram evidências de que pacientes com
dor crônica apresentaram processamento cerebral anormal
da informação corporal e que estados emocionais negativos
podem alterar significativamente o funcionamento do cérebro
e amplificar o sofrimento associado à dor.
Existe uma modificações no sistema nervoso em pessoas
com dor crônica e, estas descobertas promove melhor compreensão deste fenômeno e a sua importância no raciocínio
durante a avaliação e tomada de decisão.
O movimento é essencial para o tratamento, a resposta
cerebral depende da informação eferente, por isso os exercícios e alinhamentos posturais são muito eficazes para quem
sente dor crônica , pois , paralisar o corpo em função de
uma dor pode piorar e agravar o problema .
O portador de dor crônica precisa então decidir o que
fazer. Uma opção é prosseguir a romaria atrás de profissionais capaz de aliviá-lo à moda antiga. Uma segunda opção
é descobrir um profissional da saúde qualificado no novo
conceito da dor crônica para agir dentro da plataforma intelectual pela Neurociência.
Um estudo de pesquisadores israelenses e canadenses
conclui que o estresse psicossocial agudo conduz ao descontrole da dor e isso pode prejudicar o organismo. Um
exemplo disso é ficar com raiva no trânsito quase todo dia
irá intensificar a dor que a pessoa vier a sentir depois por
qualquer motivo, seja no dentista, ou batendo a perna na
porta do carro.
Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta , especialista 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

UBS do Solo Sagrado não vai atender mais 24 horas
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COPA PAULISTA

Após goleada sofrida, Jacaré volta
a campo hoje contra o Marília

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Depois da goleada por seis
a um sofrida na última rodada
para o Botafogo de Ribeirão
Preto, o Rio Preto visita o
Marília neste sábado, às 17h,
tentando encerrar a sequência
de derrotas na Copa Paulista e
somar seus primeiros pontos.
O técnico João Santos
tentou motivar a equipe depois
da derrota. “Tivemos uma conversa para motivar os atletas.
Nossa equipe é muito jovem
e jogamos contra o Botafogo
que tinha um time muito experiente, com atletas reservas
da série B do Campeonato
Brasileiro”, comentou.
Para o duelo contra o Marília, a equipe deverá ter mudanças. Pablo deverá fazer
a lateral-esquerda no lugar
de Romão, enquanto Diego
forma a dupla de defensores

com Bruno Miguel. O atacante Luan, que veio do Vocem,
deverá fazer sua estreia com
a camisa do Jacaré, ocupando
a vaga de Billy.
Rio Preto e Marília neste
ano, pela série A3 do Campeonato Paulista. Na ocasião, o
jogo terminou empatado em
um a um. “Sabemos que eles
conseguiram manter a base da
série A3 e ainda reforçaram o
elenco. Será um jogo complicado, pois o Marília é muito
forte dentro de seus domínios,
mas nós trabalhamos duro
para corrigir as falhas e fazer
um bom jogo”, comentou o
treinador.
Também no sábado (14), o
líder do grupo Botafogo recebe
o Novorizontino às 15h. As três
melhores equipes do grupo
avançam para a próxima fase,
além do melhor quarto colocado de toda a competição

Muller Merlotto SILVA

Ficha técnica
MARÍLIA X RIO PRETO
COPA PAULISTA
DIA: 14/11
HORÁRIO: 17H
LOCAL: BENTO DE ABREU
SAMPAIO VIDAL –
MARÍLIA
TRANSMISSÃO:
MYCUJOO

Técnico João Santos, do Rio Preto

BRASILEIRO D

Mirassol vai ao Paraná enfrentar o Toledo hoje
Divulgação

O Mirassol visita o Toledo
neste sábado (14), às 15h30,
pela antepenúltima rodada da
primeira fase da série D do
Campeonato Brasileiro. O Leão
tenta acabar com o jejum de
vitórias fora de casa diante do
lanterna do grupo.
No último jogo, o Mirassol
bateu o Cascavel por cinco
a dois no Maião. Dentro de
casa, a campanha é quase
perfeita, com cinco vitórias e
um empate, incluindo placares
elásticos, como a vitória por
seis a zero contra o próprio
Toledo, e uma goleada por
oito a zero contra o Nacional.
Fora de seus domínios, o Leão
perdeu duas e empatou três.
“Acho que a maneira de
jogar não tem tanta diferença
nos jogos em casa e fora. Se
compararmos o jogo contra
a Ferroviária com o jogo do

Ficha técnica
TOLEDO X MIRASSOL
SÉRIE D DO
CAMPEONATO
BRASILEIRO
DIA:14/11
HORÁRIO: 15H30
LOCAL: ESTÁDIO MUNICIPAL 14 DE DEZEMBRO
– TOLEDO
TRANSMISSÃO:
MYCUJOO

Leão joga contra o Toledo hoje na casa do adversário

HOJE

Vinicius LIMA

Cascavel, a atuação foi muito
parecida. A grande diferença
foi que contra o Cascavel nós
conseguimos fazer o gol”,
afirmou o técnico Eduardo
Baptista.
Com 19 pontos na tabela
e na terceira posição, a situação do grupo 7 está bastante
embolada, com o Leão tendo
apenas um ponto de vantagem para o Cascavel (4°) e
três para Portuguesa (5°) e
Bangu (6°). Por outro lado,
a vice-líder Cabofriense está
apenas três pontos na frente
do Mirassol, enquanto a Ferroviária (1°) está com quatro
pontos de vantagem.
O Toledo tem apenas um
ponto na classificação e ocupa a lanterna do grupo. “É um
jogo que a gente tem que se
impor. Esse resultado pra gente é fundamental em termos
de classificação”, comentou
o treinador.

INTERNACIONAL

América precisa da vitória para ter
chances de classificação
Vinicius LIMA

O América realiza neste
sábado (14), às 15h, sua última partida no Teixeirão pela
primeira fase da Segunda Divisão do Campeonato Paulista
(Bezinha). O jogo é contra o
Andradina e o Rubro precisa
da vitória para se manter com
chance de se classificar.
A equipe rio-pretense vem
de derrota na última quarta-feira (11), quando foi superada por dois a um pelo
Tanabi. “Esse jogo foi uma
fatalidade. Sabíamos da força
da bola parada do Tanabi e
treinamos esse tipo de jogada.
Infelizmente acabamos cometendo erros na hora do jogo”,

Para esse jogo, o
único desfalque
será o zagueiro
Rodrigo

comentou o técnico Antônio
Lucas.
Atualmente, o América
ocupa a 4ª posição do grupo
1 com seis pontos, quatro a
menos que o vice-líder Andradina. Se perder o jogo, o
Rubro estará eliminado da
Bezinha, uma vez que não

conseguirá mais alcançar o
adversário na tabela. Se empatar, ainda terá chances de
brigar por uma das duas vagas
para os melhores terceiros
colocados, dependendo da
combinação de resultados.
Uma vitória mantém a equipe
viva na competição.
Para esse jogo, o único
desfalque será o zagueiro
Rodrigo, que foi expulso no
último jogo e terá que cumprir
suspensão nesta rodada. No
lugar dele, entrará o defensor
Marcão. “Ainda acredito na
classificação. Estamos tentando tirar proveito das lições do
confronto anterior para tentar
surpreender eles”, comentou
Antônio.

Vinicius LIMA

Ficha técnica
AMÉRICA X ANDRADINA
SEGUNDA DIVISÃO DO
CAMPEONATO PAULISTA
(BEZINHA)
DIA: 14/11
HORÁRIO: 15H
LOCAL: ESTÁDIO BENEDITO TEIXEIRA – SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO
TRANSMISSÃO:
MYCUJOO
América enfrenta o Andradina na última partida do grupo

Divulgação

Tenista Mateus Alves, que está na semifinal de torneio na Grécia

Tenista rio-pretense está na
semifinal de torneio na Grécia
Da REPORTAGEM

O tenista rio-pretense Mateus Alves, do centro de
treinamento Alves & Oliveira
Tennis, está na semifinal
do future de Heraklion, na
Grécia.
Mateus está em vivendo
um bom momento na competição. Antes de chegar nas
quartas de final do torneio,
ele passou pelo grego Petros
Tsitsipas, irmão do top-10 da
ATP, Stefanos Tsitsipas, por 2
sets a 0, parciais de 6/4 6/2.

O caso está
sendo
investigado
pela Delegacia
de Investigações
Gerais
Nas quartas de final, Mateus
bateu nesta sexta-feira (13) o
alemão Sebastian Fanselow,
também por 2 a 0, parciais

de 6/3 6/2.
Agora, na semi, neste
sábado (14), ele enfrenta o
vencedor do confronto entre
o romeno Cezar Cretu e Lucas Catarina, de Monaco. O
future distribui premiação de
15 mil dólares.
“Consegui ser bem agressivo nos meus jogos até aqui,
estou bem focado e espero
continuar com essa pegada
para sair daqui com o título”,
afirmou Mateus, que tem a
companhia no torneio do treinador Augusto Laranja.
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EDITAL

Câmara Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ENTIDADES
CONGREGADAS
DE
TRABALHADOR
ES EM GERAL

§2º O recurso será submetido à apreciação da Comissão de Vacância do Conselho Municipal de
Saúde juntamente com Parecer da Assessoria Jurídica, decidindo sobre a manutenção ou não do
indeferimento.
Art. 9º. As entidades eleitas titular e suplente deste Regulamento – deverão encaminhar, até 27 de
novembro de 2020 (sexta-feira), a indicação da pessoa física que representará a pessoa jurídica eleita
no Plenário do CMS, com cópias dos seguintes documentos:
I – Documento oficial com foto que tenha data de nascimento e os números do RG e CPF;
II – Dados pessoais com nome social, telefone fixo, celular e e-mail;
III – Certidão de antecedentes criminais estadual, emitido nos últimos 30 dias da data de inscrição;
IV – Comprovante de residência;
V – Procuração pública ou privada com firma reconhecida em que a entidade ou associação nomeia a
pessoa como sua representante no CMS e designa o vínculo desta com a entidade ou associação.

ASSOCIAÇÕES
DE
MORADORES
DE BAIRROS E
ASSOCIAÇÕES
COMUNITÁRIAS

Instituição
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
e Autárquicos de São José do Rio Preto e
Região
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Fabricação
de
Álcool,
Químicas
e
Farmacêuticas de São José do Rio Preto e
Região (SINDALQUIM)
Instituição
Centro de Tradições Nordestinas de São José
do Rio Preto e Região.
Associação
Comunidade
São
Marco
(ACOSAMA)

Classificação
TITULAR

CNPJ
49.066.269/0001-60

56.355.696/0001-23
SUPLENTE

Classificação
TITULAR

CNPJ
00.254.491/0001-05

SUPLENTE

24.415.213/0001-42

Nos termos do art. 22, do Edital de Eleições as entidades e associações, eleitas titulares e suplentes,
deverão encaminhar, até 20 de novembro de 2020 (sexta-feira), a indicação da pessoa física que
representará a pessoa jurídica eleita no Plenário do CMS, com a posse na Conferência Municipal de

Art. 10. Nos casos de omissão, descumprimento do presente ou impugnação de algum ato do
processo de escolha, caberá reclamação à Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde, que se
processará nos moldes do artigo 8º deste Regulamento.

Saúde juntamente com os representantes do Gestor Municipal de Saúde, titulares e suplentes, que
deverão ser indicados até 27 de novembro de 2020 (sexta-feira), mediante Ofício da Secretaria
Municipal de Saúde ao Conselho Municipal.

Art. 11. Antes do início da votação a urna será conferida pela Comissão Eleitoral quanto à sua
integridade e confiabilidade.

O presente resultado se encontra publicado no Diário Oficial do Município e disponibilizado no site
do CMS: http://www.cmsriopreto.com.br.

Art. 12. Na apuração dos votos, será lavrada Ata pela Assessoria Jurídica do CMS com descrição da
quantidade de votos e eventuais ocorrências durante a votação ou o procedimento de contagem dos
votos.
Parágrafo Único – As Atas serão assinadas pela Comissão de Vacância, integrantes da Mesa Diretora
e demais presentes no momento da apuração.

São José do Rio Preto, 13 de novembro de 2020.

Art. 13. O resultado final das eleições com indicação do Conselheiro titular e suplente eleito será
publicado no Diário Oficial do Município em http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-de-vacancia-cmsbienio-2020-2022/.

Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto

Art. 14. O presente Regulamento entra em vigor na data da sua publicação.
São José do Rio Preto, 13 de novembro de 2020.

Conselho Municipal de Saúde

Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490
Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br
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Comissão de Vacância do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto

Conselho Municipal de Saúde
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Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490
Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br

COMISSÃO ELEITORAL
EDITAL DE RESULTADO FINAL DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Secretaria Municipal de Saúde

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RETO

A Comissão de Vacância do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, no uso de suas
atribuições legais – conforme a Resolução CMS nº. 10, de 11/11/2020 – e nos termos do que dispõe a
Lei Municipal nº 8.567, de 10 de janeiro de 2002, a Lei Municipal nº 13.664, de 29 de outubro de
2020, Decreto Municipal nº. 18.073/18; e, a Resolução nº. 453, de 10/05/2012, do Conselho Nacional
de Saúde, CONVOCA para eleição do Conselho Municipal de Saúde, para o Biênio 2020/2022, no
segmento REPRESENTANTES DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAÚDE COM E SEM FINS
LUCRATIVOS, estabelecendo os seguintes critérios para o processo eleitoral:

Art. 2º. As inscrições para o segmento vacante elegível ocorrerá nos dias 16/11/2020 (segunda-feira)
e 17/11/2020 (terça-feira), através do site do Conselho Municipal de Saúde no endereço
http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-de-vacancia-cms-bienio-2020-2022/, conforme os requisitos e
condições da vaga.
§1º A lista com as inscrições e candidaturas aceitas e as indeferidas será publicada no Diário Oficial
do Munícipio de 19/11/2020 (quinta-feira) e disponibilizada na sede do CMS.
§2º A apresentação de recursos quanto ao indeferimento de inscrição será no dia 20/11/2020 (sextafeira), através do preenchimento do formulário de recursos, disponível no site do Conselho Municipal
de Saúde no endereço http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-de-vacancia-cms-bienio-2020-2022/.
§3º O resultado dos recursos será divulgado no dia 23/11/2020 (segunda-feira) juntamente com o
edital das inscrições deferidas através de publicação no Diário Oficial e afixação na sede do CMS.
§4º Todas as publicações e resultados quanto às eleições serão também divulgadas conjuntamente
em http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-de-vacancia-cms-bienio-2020-2022/.
§5º As inscrições devem ser realizadas pelo endereço eletrônico acima informado, devendo ser
preenchido todos os campos do formulário de inscrição e anexado todos os documentos obrigatórios
solicitados para o segmento.

II – REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Nome do Trabalhador
Classificação
Edenilson Euzébio
TITULAR
Elaine Boreli Gianini de Faria
TITULAR
José Robson Samara Rodrigues de Almeida Jr
TITULAR
Ana Cristina Viana da Silva
SUPLENTE
José Elias de Souza
SUPLENTE
Gisele Baptista Mantovani
SUPLENTE

ntantes do segmento
r e suplente, que vão

1

Art. 5º. As entidades (pessoas jurídicas) que desejarem concorrer às vagas destinadas aos

ormado,
devendo
sercom ou sem fins lucrativos, deverão preencher o formulário de
Prestadores de
Serviços de Saúde
inscrição para pessoa jurídica no site do Conselho Municipal de Saúde disponível no endereço
cumentos
obrigatórios
http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-de-vacancia-cms-bienio-2020-2022/,
anexando no mesmo a
cópia dos seguintes documentos:
§1°Representantes de Prestadores de Serviços de Saúde com e sem fins lucrativos:
I – Contrato Social ou Estatuto Social devidamente registrado;
II – Ata de eleição da atual diretoria;
III – Comprovante de inscrição no CNPJ;
IV – Ofício indicando a pessoa física que representará a entidade nas eleições do CMS;

uatro) Conselheiros de
eleição 1 (um) titular e

CNPJ
59.981.712/0001-81
59.986.224/001-67
CNPJ
-----

3.
GUILHERME CARNASSA SANTOS e TATIANA
PINHEIRO LORENÇO, sendo ELE ﬁlho de JULIO CESAR
GUARDIANO NUNES SANTOS e de POLIANA CARNASSA
e ELA ﬁlha de JUVENAL LORENÇO e de VILMA GOMES
PINHEIRO LORENÇO;

RG
33.958.917-6
32.415.664-9
47.900.822-X
20.094.865-9
13.712.951-8
43.362.847-9

4.
ISRAEL FASANELLI PETRECA e STÉPHANNIE
DANICCHELE LONGHI DA SILVA, sendo ELE ﬁlho de
WALDECIR NAT RODRIGUES PETRECA e de ADRIANA
FASANELLI PETRECA e ELA ﬁlha de LUIS CARLOS DA
SILVA e de ROSELI APARECIDA LONGHI DA SILVA;

1

TITULAR

61.410.825/0001-79

SUPLENTE
SUPLENTE

56.355.282/0001-02
59.847.798/0001-54

SUPLENTE

45.100.138/0001-09

V –ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS
Instituição
Classificação
Associação das Damas da Caridade (Lar de
TITULAR
Fátima)
Associação Operação Alegria
SUPLENTE
PESSOAS COM
Instituição
Classificação
DEFICIÊNCIA
Clube Amigos dos Deficientes (CADE)
TITULAR
Instituição
Classificação
Associação Geronto-Geriátrica de São José do
TITULAR
IDOSOS
Rio Preto (AGERIP)
Associação e Oficina de Caridade Santa Rita SUPLENTE
de Cássia
Instituição
Classificação
MULHERES
Comunidade Apostólica Novo Alvorecer
TITULAR
Instituto As Valquírias
SUPLENTE
Instituição
Classificação
PATOLOGIAS Associação dos Ostomizados da Região de Rio
TITULAR
Preto (AORP)
Casa de Apoio ao Paciente Adulto com Câncer SUPLENTE
(CAPACC)

tomarão posse formal
e Saúde.
Art. 7º. Cada inscrito, ao qual concorre à vaga vacante, terá direito de votar em 01 (um) único
vacante
candidato. dar-se-á por
§1º Dentre os inscritos e candidatos, aquele mais votado será eleito membro titular e o segundo mais
didatos,
votado será devidamente
eleito suplente.
§2º Em caso de empate, será declarada eleita a entidade com existência há mais tempo no Município
a partir do primeiro registro da mesma em cartório.

1

Art. 8º. Todas as inscrições, recursos e resultados serão analisados pela Comissão de Vacância que
publicará as decisões no Diário Oficial do Município, bem como as disponibilizará no site do CMS:
http://cmsrp.com.br/portal/eleicao-de-vacancia-cms-bienio-2020-2022/.
§1º As entidades que tiverem suas inscrições indeferidas terão os motivos e fundamentos divulgados
para fins de eventuais recursos.

Conselho Municipal de Saúde

Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado
de São Paulo.
Sindicato dos Médicos de São José do Rio Preto
Sindicato dos Odontologistas da Região de São José do
Rio Preto
Cooperativa de Trabalho Médico de São José do Rio
Preto (UNIMED)

ENTIDADES QUE
ASSISTAM
CRIANÇA OU
ADOLESCENTES

Art. 6º. A escolha das entidades que terão representação no CMS, no segmento Prestadores de
Serviços de Saúde com ou sem fins lucrativos, ocorrerá no dia 25 de novembro de 2020 (quartafeira), na sede do CMS.
§ 1º A eleição do representante de Prestadores de Serviços de Saúde com ou sem fins lucrativos
ocorrerá às 18h00.

Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490
Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br

2.
LEONARDO HENRIQUE DA SILVA BONOME e
FERNANDA SANTOS DA SILVA, sendo ELE ﬁlho de JOÃO
HENRIQUE BONOME e de JULIANA CRISTINA SILVA BONOME e ELA ﬁlha de LINDOMAR JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA e de SILVANA ALVES DOS SANTOS;

IV – REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS DAS REGIÕES DOS CONSELHOS LOCAIS DE SAÚDE
Classificação
Região
Nome do(a) Conselheiro(a)
RG
TITULAR
REPRESA
Ozória Franca da Silva
12.955.467-4
TITULAR
TALHADO
Neuza Maria Fiuza de Lima
14.841.901-X
SCHMITT
TITULAR
Juliana Marcari
46.223.676-6
TITULAR
HB
Roberto Luis Neves
42.158.999-1
TITULAR
BOSQUE
Denise Maria Ferreira
29.504.468-8
SUPLENTE
VILA TONINHO
Rodolfo Walter da Silva Garcia
19.232.295-3
SUPLENTE
CENTRAL
Fábio Crispim Cunha
24.232.569-5
SUPLENTE
CIDADE DA CRIANÇA
Benival da Silva Lopes
8.864.874-6
SUPLENTE
CEU
Bráz Ramos Martins
7.125.334-8
SUPLENTE
PINHEIRINHO
Márcia Garcia de Oliveira
19.240.701-6

I – REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE

II – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

04.897.478/0003-89

Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490
Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br

icada no Diário Oficial

Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490
Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br

CNPJ
60.003.761/0001-29

Conselho Municipal de Saúde

1 (um) suplente da categoria vacante.
§1º Os membros eleitos titular e suplente que integram a categoria vacante, tomarão posse formal
juntamente com os titulares e suplentes já eleitos, e os indicados pelo Gestor de Saúde.
§2º A eleição dos membros titulares e suplentes que integram a categoria vacante dar-se-á por
votação secreta mediante a deposição de cédulas com os nomes dos candidatos, devidamente

dia 20/11/2020 (sexta-Conselho Municipal de Saúde
do Conselho Municipal
rubricadas por algum integrante da Comissão Eleitoral, em urna lacrada fixa, conferida pela Comissão
nio-2020-2022/.
de Vacância conforme data neste Edital.
ra) juntamente com o
Art. 4º. Os requerimentos de inscrição que não atendam os requisitos fixados por este Edital, pela Lei
naMunicipal
sede nº.
do8.567/02
CMS.e pelo Regimento Interno do CMS serão indeferidos pela Comissão de
Vacância.
gadas conjuntamente

1.
JULIANO ALVARES e PAULA BATISTA LUIZE,
sendo ELE ﬁlho de FRANCISCO JOSÉ ALVARES e de
MARIA DE LOURDES NAVARRO ALVARES e ELA ﬁlha
de ANTONIO CARLOS LUIZE e de ARLETE BATISTA DO
NASCIMENTO LUIZE;

III – REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE QUALQUER CATEGORIA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Entidade
Classificação
CNPJ
Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio
TITULAR
45.097.250/0001-20
Preto.
Uniodonto São José do Rio Preto – Cooperativa de
TITULAR
53.206.108/0001-00
Trabalho Odontológico.

1/2020 (segunda-feira)
Saúde
no endereço
Art. 3º. O Conselho Municipal de Saúde é composto no total por 24 (vinte e quatro) Conselheiros de
Saúde titulares
e 24 (vinte e quatro)
orme
os requisitos
esuplentes, sendo que serão eleitos nesta eleição 1 (um) titular e

2

Conselho Municipal de Saúde

Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490
Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br

Editais de
PROCLAMAS

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

A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, no uso de suas
atribuições legais – conforme a Resolução CMS nº. 06, de 09/06/2020 – e nos termos do que dispõe a
Lei Municipal nº 8.567, de 10 de janeiro de 2002, Decreto Municipal nº. 18.073/18; e, a Resolução nº.
453, de 10/05/2012, do Conselho Nacional de Saúde, torna pública a relação dos eleitos para a
composição do Conselho Municipal de Saúde, biênio 2020-2022:

I – REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Classificação
Instituição
TITULAR
Fundação Faculdade Regional de Medicina
HOSPITAIS DE
de São José do Rio Preto (FUNFARME)
ENSINO
SUPLENTE Sociedade de Educação e Cultura de São
José do Rio Preto (Hospital Veterinário –
UNIRP)
Classificação
Instituição
HOSPITAIS
TITULAR
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de
FILANTRÓPICOS
São José do Rio Preto
SUPLENTE Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
PRESTADORES Classificação
Instituição
DE SERVIÇO
TITULAR
--COM FINS
SUPLENTE
--LUCRATIVOS

EDITAL DE VACÂNCIA PARA ELEIÇÕES
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Preto, no uso de suas
ermos do que dispõe a
de 29 de outubro de
doI –Conselho
DAS DISPOSIÇÕESNacional
GERAIS DAS ELEIÇÕES
Biênio
2020/2022,
Art. 1º. Ficam estabelecidas asno
normas para escolha das entidades representantes do segmento
vacante, Prestadores de Serviços de Saúde com e sem fins lucrativos, titular e suplente, que vão
COM
E
SEM
FINS
compor o Conselho Municipal de Saúde no próximo Biênio 2020/2022.

0

Jornal

CNPJ
60.001.161/0001-21
29.822.183/0001-02
CNPJ
06.299.349/0001-52
CNPJ
47.525.340/0001-08
51.855.864/0001-26
CNPJ
59.851.030/0001-54
29.106.314/0001-55
CNPJ
01.977.393/0001-50
02.655.458/0001-04

2

5.
RAFAEL PEREIRA CRISOSTOMO e GLAUCIA
CRISTINA DE OLIVEIRA, sendo ELE ﬁlho de ANESIO
CLAUDIO CRISOSTOMO e de ELOISA HELENA PEREIRA
CRISOSTOMO e ELA ﬁlha de RAIMUNDO DE OLIVEIRA e
de MARIA APARECIDA DOS SANTOS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel:
3202-9090). 13/11/2020.
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Detalhes

Roberto
Toledo

não tão pequenos...

REGINA LUCATO, empresára, está com a ﬁlhota Carol
Lucato e seu noivo Alan, curtindo sol e a brisa do mar em
Balneário Camboriú.
O ADVOGADO rio-pretense,
Dr. Homaile Mascarin, foi convidado para ministrar uma aula
no Blue Summit, considerado o
maior evento de empreendedorismo médico do País, que
acontece neste ﬁnal de semana
em São Paulo.
NO ÙLTIMO MINUTO do dia
11/11/ de 2020, quarta-feira
passada, nasceu Liz, ﬁlha do
fotógrafo Ricardo Boni e da
jornalista Fernanda Peixe. Parabéns e saúde a pimpolha Liz.
CUIDADO MOÇADA. O
Santos F.C. enfrenta um surto
de coronavírus no seu elenco.
Mais de sete jogadores foram
diagnosticados com Covid-19
– já são dez atletas, Jobson,
Alex, Jean, Mota, Vladimir,
Diego Pituca, Alison e Sandry,
se juntam a Lucas Veríssimo,
Madson e João Paulo.
MARIA CAROLINA Delboni Barbosa Araújo Cabrera,
Mirella Faria Muniz e Zelbina
(Bina) da Silva Bueno são as
aniversariantes deste sabadão. E no domingo, dia 15,
Proclamação da República,
asssopram velinhas, Fiﬁ Marques dos Santos, o empresário
Daniel Freitas, a arquiteta Cláudia Togni e Fuad Gattaz Filho.
SEM CONFIRMAÇÃO. O
PIX começa a funcionar na próxima segunda-feira e só 15%
das pessoas sabem como ele
funciona, segundo pesquisa
encomendada pela PayPal.
Mas 61% dos entrevistados
não gostam de pagar taxas de
DOC e TED.
ESSA ARTIMANHA que Donald Trump tenta fazer, de dizer
que houve fraude nas eleições
para desqualiﬁcar o resultado e
mascarar uma derrota, não é
novidade. Jair Bolsonaro usou
a mesma estratégia, criticando as urnas eletrônicas. Mas
Bolsonaro ganhou e ninguém
percebeu.

Jornal

Pérola do Dia
TUDO PASSA E O QUE NÃO PASSA, A GENTE PASSA POR CIMA. Sorria, beba
muita água e seja feliz!

bobtoledo@gmail.com

DiáriodoBob

A hora da verdade. Até ontem, a política partidária teve espaço. Até ontem, tinha campanha. A partir de hoje, não tem mais. A
partir de hoje, devemos pensar em nossa cidade. Você pode gostar
do partido A, seu amigo gostar do partido B e eu gostar do partido
C. Mas o que nenhum de nós gosta é de mentira. O que nenhum
de nós gosta é de quem quer o poder a qualquer custo. Por outro
lado, o que todos nós amamos é Rio Preto. Agora não é mais hora
de ficar batendo boca, de espalhar FAKE NEWS. Agora é hora da
verdade, de mostrar o currículo, a folha de serviços prestados, o
café no bule. O poder do voto. Às vezes, movidos pelo clima de
já - ganhou, o pessoal deixa de ir votar - seja por causa da pandemia, seja porque a multa pela falta é baixa...Tira dúvida. A mais
recente pesquisa que o nosso DHoje divulgou cravou que Edinho
Araújo tem 41,9% das intenções de voto, enquanto Coronel Helena
tem 19,5%. Todos os demais tem menos de 5%, alguns inclusive
beirando a zero. Parece que, no final, a disputa polarizou. Prós
e contras. Ao contrário do que se esperava, a corrida não ficou
entre o establishment x anti-establishment. Edinho, embora seja
o gestor da situação, aparece como alternativa entre candidatos
que se encontram à direita (Coronel Helena, Paulo Bassan, Casale
e Felipe Marchesoni) ou à esquerda (Marco Rillo, Celi Regina,
Carlos Alexandre, Carlos Arnaldo e Rogério Vinícius). Ninguém é
de ninguém. Nem Paulo Bassan, nem Casale. Quem conseguiu
emular Bolsonaro nestas eleições em Rio Preto foi a Coronel
Helena. Se isso foi uma boa idéia ou não, só sabermos amanhã
no começo da noite. Limpando a área. Tirando os entrevistados
que disseram que votarão em branco ou nulo e também os que se
dizem indecisos, a pesquisa do DHoje sugere que Edinho Araújo
pode levar a eleição no primeiro turno. Não seria a primeira vez: em
2016, também não teve segundo turno. Começo meio e fim. A
campanha eleitoral no rádio e na TV acabou ante ontem. Até hoje,
porém, segue nas ruas, principalmente no Calçadão. Surpresas de
última hora podem acontecer, mas dificilmente nesta magnitude.
Esquerda volver. Uma pena que a esquerda não tenha conseguido
se aglutinar e tenha se desmanchado em várias candidaturas que
não vingaram. A discussão política nesta eleições por causa disso
ficou capenga. As favas os princípios ideológicos! Sonhando com
um eventual segundo turno, entrando no clima de voto útil, gente
da esquerda tem conversado com bolsonaristas sem nenhum
pudor. O eleitor que não abra o olho, pois poderá levar gato por
lebre. Ponto e basta!

Fique Informado
Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822
Riopreto Shopping Center
Telefone: 3227-3211
Kiberamarp

Renato Liberman compõe o
time de docentes do NPP Núcleo Brasileiro de Pesquisas
Psicanalíticas, escola que
oferece cursos de formação e
especialização em Psicanalise,
há oito anos com uma unidade
aqui em Rio Preto. A escola
está com inscrições abertas
para uma nova turma para
o Curso de Formação em
Psicanálise, mais informações
no e-mail Nucleodepesquisas.
com.br atendimento@
nucleodepesquisas.com.br ou
pelo Whats (11) 96633-9986
e (11) 97680-6676.

Expandindo
RMFarma

Pouco tempo de inauguração
a Rede RM Farma, em Rio
Preto, no comando do casal
o empresário Renato Marão e
da farmacêutica Maria Laura
Costantini Marão, comemora
o sucesso da rede, que no
próximo mês de dezembro,
inaugura mais 2 unidades,
da Rede RM Farma, uma na
avenida Bady Bassitt, no Posto
de Gasolina Monte Carlo Bobs,
e a outra no Posto de Gasolina
Tropical em frente ao Georgina
Bussinese. Renato Marão
avisa que em 2021, serão
inauguradas mais 2 unidades
em Rio Preto, e 100 unidades
no Estado de São Paulo. Que
maravilha! Mais empregos para
a população.

Papai Noel

O Natal chegando no Riopreto
Shopping e para acompanhar o
clima desta época, os músicos
Maurício Zacarias e Esdras
Nunes farão um dueto de piano
com trombone de vara todas
as terças e quintas-feiras, das
16h às 18h, na Praça 1 de
Alimentação. Os shows terão
um repertório variado que vai
desde músicas de natal e Jazz,
a MPB e Bossa Nova.

Obras Inéditas do
ceramista

O Núcleo de Economia Criativa
da Acirp convidou o ceramista
Thadeu Guerra para expor a
“Obras na Quarentena”, desde
anteontem, na Praça 4 de
Eventos do Riopreto Shopping,
com visitação gratuita. O artista
exibe obras inéditas em formas
orgânicas e convida o público
a observar o sentimento na
hora da criação. Thadeu fez
pintura em tela e marchetaria,
mas foi pela cerâmica que
ele se apaixonou. O Riopreto
Shopping está funcionando de
segunda a sábado das 11h às
21h e aos domingos e feriados
das 14h às 20h.

SPOTlight

José Domingos e Berná M. Cocenzo sempre de bem
com a vida. Casal nota Ddez

Fique
Sabendo...

Com 13 food trucks e
shows ao vivo de quarta
a domingo o Quintal Food
Park está preparado para
receber toda a família.
O espaço reforça que
está seguindo todas as
normas recomendadas
pela OMS, e segurança
e
higienização
intensificada. O horário
de funcionamento é de
quarta a domingo, das
17h às 22h. Nas quartas
O boa pinta Dr. João Pedro
e quintas, a entrada
Pereira, dermatologista,
é gratuita. Sextas,
s á b a d o s , d o m i n g o s , ganhou idade nova no ﬁnal de
feriados e vésperas a semana. Filho do médico João
Carlos Pereira e Celia Cabrera.
portaria é R$3.
Parabéns!

Novo Presidente

Após dias de incertezas, o democrata Joe Baden vence Trump
e é eleito o novo presidente dos Estados Unidos. A derrota do
republicano Donald Trump, que tentava a reeleição, foi confirmada
após Biden ultrapassar os 270 delegados do colégio eleitoral.
Qual o impacto para o Brasil com a vitória de Baden? O que a
vitória de Biden significa para o resto do mundo???

O boato é uma lebre

A verdade, uma tartaruga. E que nem sempre, mesmo andando
devagar, chega ao destino. É sufocada pela mentira, pelas falsas
crenças. Quanta gente continua a acreditar que a Covid-19 não
carece de tantos cuidados; que o isolamento social não freia a
pandemia. Aproveitamos para lembrar que ainda há quem não
acredite que o homem pisou na lua. É barra agüentar a carga de
ignorância que fecha a mente dos radicais empedernidos.

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS,
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS
(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

(17) 99181-4336

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

São José do Rio Preto, sábado
14 de novembro de 2020

Jornal

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: EUROMEDICA COMERCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES
EIRELI
CONTRATO PRE/0063/20
Considerando o chamado Nº 28021, em aberto e que não
foi concluído. Considerando o previsto no Anexo I, Termo de
Referência, do edital do processo licitatório, item 6.2. DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem
como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar
pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a
reincidência implicará em rescisão contratual e penalidades
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para
apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A
inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no
agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: EUROMÉDICA COM. E MANUT. EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME
CONTRATO PRE/0152/17
Considerando o chamado em aberto nº 30814. Fica a contratada supramencionada NOTIFICADA a SOLUCIONAR
O PROBLEMA IMEDIATAMENTE, contado do recebimento
desta, de forma a dar real cumprimento ao processo licitatório. 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 apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. SMS – DADM
COMUNICADO
DECISÃO SOBRE REQUERIMENTO
Protocolo: 2020212461 - Preg. Eletr. 221/20
Processo 12.001/20 - ATA 0592/20
Interessada: Comercial João Afonso Ltda.
CNPJ: 53.437.315/0001-67
Após análise, decido pelo DEFERIMENTO do pedido da
empresa. O inteiro teor desta decisão estará encartado nos
autos do processo, à disposição dos interessados, junto à
Diretoria de Compras e Contratos. SMAA A. Pedro Pezzuto
Jr.
EXTRATO
12° Termo Aditivo Contratual
Pregão eletronico nº 335/15; Contrato: PRE/0204/15
Contratada: Alternativa Serv. e Terc. Em Geral Ltda
Nos termos do Interno 521/20/SME e o disposto do art. 78
XIV da LF 8666/93, ﬁca suspenso pelo prazo de 90 dias a
partir de 01/10/2020, o contrato supramencionado em razão
do Dec. Estadual 64881/20 e o Dec. Municipal 18554/20 e
18559/20. SME. Sueli P. A. Costa.
EXTRATO
4° Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 380/18- Contrato: PRE/0160/18
Contratada: Cisco Brasil Terceirização de Serviços Eireli
De acordo com a cláus. 6.5 do instrumento contratual, ﬁca
reajustado o valor atual do contrato supramencionado em
aproximadamente 2,73709%, correspondente ao IPC FIPE
apurado no período de Ago/2019 a Jul/2020. SMO. Sergio A.
Issas
EXTRATO
1° Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 42/19- Contrato: DIL/0040/19
Contratada: Ademir Paschoal e Maria Helena Vieira Pillon
Paschoal
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SME – Sueli P. A Costa
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos
inexigibilidade N° 08/20
Objeto: Aquisição de insumos para cumprimento de ação
judicial Proc.1018462-45.2019.8.26.0576 2ª – VFP.
Contratada: Medtronic Comercial Ltda– CNPJ:
01.772.798/0002-33 – Empenho nº 20585/2020 – R$
36.555,60 – Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2020
ATA Nº 0868/20
CONTRATADA: RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas – Valores
Unitários – Item 08 – R$19,3000; Item 09 – R$0,8500; Item
12 – R$0,0700 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2020
ATA Nº 0869/20
CONTRATADA: NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES-EPP
OBJETO: Fornecimento de prótese, órtese e meios auxiliares de locomoção – Valores Unitários – Item 02 – R$152,00;
Item 03 – R$260,00; Item 05 – R$21,00 Item 06 – R$36,00;
Item 07 – R$1.500,00; Item 08 – R$299,00; Item 10 –
R$879,00; Item 12 – R$858,00; Item 14 – R$894,00; Item 16
– R$1.848,00; Item 20 – R$18,90; Item 21 – R$77,00 Item 22
– R$76,00; Item 23 – R$63,00; Item 24 – R$174,00; Item 25
– R$159,00; Item 26 – R$109,00; Item 27 – R$319,00; Item
28 – R$219,00; Item 29 – R$479,00; Item 30 – R$144,00;
Item 31 – R$350,00; Item 32 – R$220,00; Item 33 – R$99,00;
Item 34 – R$9.400,00- SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2020
ATA Nº 0870/20
CONTRATADA: GILMED DISTRIBUIDORA LTDA
OBJETO: Fornecimento de prótese, órtese e meios auxiliares de locomoção – Valores Unitários – Item 01 – R$95,50;
Item 19 – R$26,40 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/2020
ATA Nº 0871/20
CONTRATADA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender
ações judiciais – Valor Unitário – Item 01 – R$1.860,000 SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 321/2020
ATA Nº 0872/20
CONTRATADA: ZAFOLON SOLUÇÕES HOSPITALARES
LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares ao COVID -19 – Valores Unitários – Item 04 – R$10,00; Item 05 –
R$24,00; - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/2020
ATA Nº 0873/20
CONTRATADA: MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios – Valores
Unitários – Item 08 – R$1,66; Item 09 – R$1,55 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 meses.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBSF DO
BAIRRO SOLIDARIEDADE (RUA ADRIELLE CAROLINE
AMARAL ESQ. AV. PEDRO PERLE) – SEC. MUN. SAÚDE - A Diretoria de Compras e Contratos REPUBLICA, por
incorreção, o Julgamento da Tomada de Preços nº 027/2020,
publicado no Diário Oﬁcial em 13/11/2020, em razão de erro
decorrente de processo de estereotipia, para fazer constar
o correto: Onde se lê: “Fica designado o dia 16/NOVEMBRO/2020 às 08:30 horas, para a sessão de abertura da
proposta ﬁnanceira”, Leia-se: “Fica designado o dia 16/NOVEMBRO/2020 às 09:30 horas, para a sessão de abertura
da proposta ﬁnanceira”.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 032/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A
EXECUÇÃO DE REFORMA/READEQUAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ESTORIL (RUA NUNO ALVARES PEREIRA – B. ESTORIL)
– SEC. MUN. ESPORTES. À vista dos autos e do parecer
técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Obras
(ﬂs.1107/1108), o qual é utilizado como razões de decidir e
passa a fazer parte integrante desta decisão, ﬁcam desclassiﬁcadas as propostas apresentadas pelas empresas SUSMAN CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA (não atendeu
aos itens 6.2.3 e 6.2.3.1 do edital) e ELIPSE PROJETOS
E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP (não atendeu aos itens
6.3.1 e 6.3.1.1 do edital). Prosseguindo, a Comissão Municipal de Licitações prolata a classiﬁcação das propostas: 1º
Colocado: MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA EPP

R$ 1.028.006,17 - 2º Colocado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA R$ 1.110.301,22 - 3º
Colocado: J. A. TINELI MARQUES & CIA LTDA EPP R$
1.126.294,75 - O inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição dos interessados.
Publique-se para ciência.
EXTRATO
EXTRATO DE SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 426/2020 – Processo n.º
13.570/2020
Objeto: Aquisição de materiais para confecção de estrutura
guarda corpo/gradil para o novo Terminal Urbano. Secretaria
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
O pregão eletrônico restou fracassado, uma vez que os valores ﬁnais alcançados ﬁcaram muito acima da estimativa do
edital, não representando vantagem para a Administração.
Lucia Helena Antonio - pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 331/2020 – Processo n.º
12.842/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de plantas ornamentais para manutenção de praças, jardins, canteiros e
demais locais do município. Secretaria Municipal de Serviços Gerais. Sessão pública realizada on-line com início dia
21/10/2020, sendo adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: Marily Comercio de Plantas Eireli - ME
(itens 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 10 , 11 , 12 , 13) e SÉRGIO FUNKE
ME (itens 1 , 7). Itens 08 e 09: 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 vislumbrar nenhuma irregularidade. Ulisses Ramalho de Almeida
- Secretário Municipal de Serviços Gerais.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 408/2020 – Processo n.º
13.431/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de concreto
usinado para reforma e construção de praças, jardins e
outros serviços. Secretaria Municipal de Serviços Gerais.
Sessão pública realizada on-line com início dia 09/11/2020,
sendo adjudicado o item 02 à empresa declarada vencedora: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES
LTDA. Item 01: Fracassado. 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 vislumbrar nenhuma irregularidade. Ulisses Ramalho de Almeida
- Secretário Municipal de Serviços Gerais.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 329/2020 – Processo n.º
12.840/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de
limpeza e higiene. Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. Sessão pública realizada on-line com
início dia 18/09/2020, sendo adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: AARON COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI (itens 1 , 29), DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA ME (item 30), ERICA APARECIDA
DE SOUZA LIMA EIRELI (itens 6 , 7), FLASH COMÉRCIO
DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI (item 22) e GS JORGE JUNIOR (itens 3 , 9 , 10 , 11 , 15 , 18, 26 , 27 , 31 , 33).
Itens 05, 08, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 32 e 34:
Fracassados. Itens 02, 04, 19 e 20: Cancelados. 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 vislumbrar nenhuma irregularidade. Amaury Hernandes - Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
REVOGAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 424/2020 – Processo n.º
13.562/2020
Objeto: Aquisição de maca hidráulica para as unidades de
pronto atendimento - DUE. Secretaria Municipal de Saúde.
Revogo este procedimento licitatório para adequação do
objeto às reais necessidades da Administração. Aldenis
Albaneze Borim – Secretario Municipal de Saúde.
LICITAÇÃO
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ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 474/2020, PROCESSO 13.774/2020, objetivando o
registro de preços para aquisição de toner para a Secretaria
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 27/11/2020, 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.
COMUNICADO
REDESGNAÇÃO DA DATA DA RETOMADA E HORA DA
SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 393/2020 – PROCESSO Nº 13.284/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos
de proteção individual. Secretaria Municipal de Assistência
Social. Fica redesignada a data e hora da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 17/11/2020 às 16:00hs
para continuidade dos trabalhos. Lucia Helena Antonio –
Pregoeira
AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATAS.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 475/2020 –
PROCESSO Nº 13.795/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos médicos hospitalares. Secretaria Municipal de Saude. Informamos que o edital foi retiﬁcado. Fica redesignada a
data de abertura da sessão, conforme segue: O recebimento
das propostas dar-se-á até o dia 27/11/2016, às 08h30min e
abertura a partir das 08h32min. O edital retiﬁcado e demais
informações, encontram-se à disposição dos interessados,
no Portal de Compras, no link: Edital Completo e Anexos.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO N° 001/2020
Dispõe sobre a instituição do Código de Ética e Integridade
na Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio
Preto.
O Conselho de Administração da EMURB - Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto, empresa pública do Município de São José do Rio Preto – SP, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, conferidas pelo Decreto
n° 18.110 de 18 de Setembro de 2018 (Estatuto Social), e
CONSIDERANDO que a Lei 13.303 de 30 de Junho de
2016, trouxe diretrizes a serem cumpridas para condução
das Estatais buscando a Ética e Integridade na condução
das empresas públicas nacionais;
CONSIDERANDO o dever das empresas públicas nacionais
de garantir mecanismos de proteção a seu patrimônio e
transparência na gestão pública de seus recursos, buscando
uma gestão ética de governança coorporativa através de
seus agentes públicos.
CONSIDERANDO que a realização das ﬁnalidades institucionais da EMURB incluem o permanente zelo com a conduta dos proﬁssionais (gestores, funcionários, contratados e
contratantes) inscritos em seus quadros;
CONSIDERANDO que as mudanças na dinâmica social
exigem a inovação na regulamentação das relações entre os
indivíduos, especialmente na atuação da Empresas Publicas
e seus agentes em defesa dos direitos do cidadão;
CONSIDERANDO a necessidade de modernização, dinamização e atualização das práticas éticas, disciplinares
e procedimentais, em consonância com a dinamicidade
das transformações sociais e das novas exigências para a
defesa efetiva dos direitos de seus agentes e usuários e da
ordem jurídica do Estado Democrático de Direito;
________________________
Beraldo José Ricci
Presidente
_________________________
Jorge Luis de Souza
Secretário
___________________________
Jair Moretti
Membro
_______________________________
Ulisses Ramalho de Almeida
Membro
__________________________________
Nicanor Batista Junior
Membro
ANEXO I - CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E INTEGRIDADE
DA EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ÍNDICE
CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E INTEGRIDADE DA
EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO
CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS
CAPITULO II - DOS PRINCIPIOS, VALORES, VISÃO E
MISSÃO
CAPITULO III - DAS CONDUTAS
CAPÍTULO IV - DOS CONFLITOS DE INTERESSE
CAPÍTULO V - DA COMISSÃO DE ÉTICA DA EMURB
CAPÍTULO VI - DOS PROCEDIMENTOS
CAPÍTULO VII - DOS CANAIS DE DENÚNCIA
CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
À integra deste documento esta disponível no endereço
eletrônico https://www.riopreto.sp.gov.br/ / Secretarias e
outros órgãos / EMURB – Urbanismo / Informações / Atos
Normativos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA N.º 34.563 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020
PROMOVE, por força de decisão judicial transitada em
julgado, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020,
em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do
Processo n.º 1003635-29.2019.8.26.0576, da 2ª Vara da
Fazenda Pública do Município de São José do Rio Preto, a
servidora RENATA CRISTINA FACCHINI, Guarda Municipal,
à classe de Subinspetor, nos termos dos artigos 26 e 27, parágrafo 1º, da Lei Complementar n.º 331 de 10 de dezembro
de 2010, com nova redação dada pela Lei Complementar n.º

Jornal
408 de 24 de março de 2014, e suas posteriores alterações,
combinado com os artigos 10 a 14 do Decreto n.º 16.919 de
14/10/2013, retroagindo os efeitos desta a 02 de junho de
2017.
PORTARIA N.º 34.564 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020
(Republicação por Incorreção)
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) VALTER LIBERATO DO AMARAL JUNIOR, Almoxarife, lotado(a) na
Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a conclusão
do procedimento administrativo de readaptação e com fulcro
nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar n.º 05/90. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) estatutário(a) deverá ser readaptado(a), passando a realizar serviços compatíveis com
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade laborativa,
devendo prestar serviços na Secretaria Municipal de Saúde,
podendo ser remanejado(a) de acordo com as necessidades
da secretaria através de termo de transferência interna, pelo
período de 01 (um) ano, surtindo os efeitos desta a partir de
24/11/2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário Municipal de Administração
DECRETO Nº 18.727
DE 13 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 atribuições e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.369, de 29 de
novembro de 2019;
D E C R ETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 219.884,76
(duzentos e dezenove mil, oitocentos e oitenta e quatro
reais, setenta e seis centavos), para reforço de dotação
orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 133
R$ 13.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.36.05 – Outros serviços de
terceiros pessoa física
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
Ficha 552
R$ 200.000,00
Programa 17 – Modernização da mobilidade urbana e segurança
18.002.26.244.0017.2001.3390.30.03 – Material de consumo
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 114
R$ 6.884,76
Programa 2 – Suporte administrativo
10.001.15.122.0002.2001.3390.93.02 – Indenizações e
restituições
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o artigo 1º decorrem do superávit ﬁnanceiro veriﬁcado
no Balanço Patrimonial do exercício de 2019, nos termos do
que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal
nº 4.320/64.
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 156
R$ 13.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.39.05 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
Ficha 554
R$ 200.000,00
Programa 17 – Modernização da mobilidade urbana e segurança
18.002.26.244.0017.2001.3390.39.03 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 517
R$ 6.884,76
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.001.15.451.0004.1004.4490.51.02 – Obras e instalações
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias –
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores
deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 13 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 ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado
por aﬁxação na mesma data e no local de costume e pela
Imprensa local.
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – CONTRATO nº
58/2019 - DISPENSA nº 03/2019 – PROC. SeMAE nº
125/2019 – Contratada: FUNDAÇÃO LIBERO BADARÓ DE
ENSINO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL - FULBEAS.
Objeto: Prorrogação de contrato sem reajuste de preços
referente à prestação de serviços de operacionalização de
programa de estágio para estudantes de nível médio e superior no SeMAE.
Valor Total do Contrato: R$ 31.368,00 Prazo: 12 meses
Data da Assinatura: 13.11.2020
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2020 – PROC 80/2020
Objeto: Aquisição de bombas submersas para bombeamento de água de poços profundos exploratórios do aquífero
Guarani (PTG).
Foi credenciada a licitante WILO INDUSTRIA, COMÉRCIO
E IMPORTAÇÃO LTDA. A empresa foi desclassiﬁcada para
o item 1 por não atendimento ao Edital referente ao rendimento mínimo global. Após a fase de negociação ﬁcaram

aceitas pelo pregoeiro as propostas de R$ 221.500,00 para
o item 02, R$ 574.000,00 para o item 03 e R$ 351.000,00
para o item 04. Após análise dos documentos de habilitação
pelo pregoeiro e representante da gerencia gestora foi declarada vencedora do processo a licitante WILO INDUSTRIA,
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. O representante da
empresa declinou do direito de recurso. A empresa declarada vencedora ﬁcou notiﬁcada para que, no prazo de até
2 (dois) dias úteis, apresente sua proposta de acordo com
o valor ofertado na sessão. S. J. R. P., 13.11.2020 – Alan
Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS nº 09/2020 – PROC. nº 72/2020
Objeto: Realocação de Adutoras em ferro fundido para
mudança de traçado das redes Urano e Diniz e instalação
de estrutura metálica para suporte e manutenção, incluindo
fornecimento de todos os materiais, mão de obra, máquinas
e equipamentos necessários à execução dos serviços.
Após a análise dos documentos e fundamentados nos
pareceres das Gerências Gestora do Processo e Administrativo-Financeira a Comissão de Licitações decidiu HABILITAR
as licitantes CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA e CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA por
terem atendido ao requerido no Edital. Decorrido o prazo
recursal sem que haja impedimento legal ﬁca designado o
dia 24/11/2020 às 9h00 no mesmo local para a abertura das
propostas comerciais. S.J.R.Preto, 13.11.2020 Sonia Maria
Franco da Silva Gomes – Presidente da CL.
Extrato de Portaria nº 069 de 12/11/2020 – RESOLVE:
Designar, em caráter de substituição, José Roberto Biroli, lotado como Diretor de Gestão para responder pela Gerência
de Operação e Manutenção - Água do SeMAE, a partir de 16
de novembro de 2020, enquanto durar a ausência da titular.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
S. J. Rio Preto 13.11.2020 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA Nº 23/2020, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020.
Substituição de Gestora de Parcerias celebrada entre a
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS e
Organizações da Sociedade Civil - OSC para execução de
Serviços, Programas e/ou Projetos de Assistência Social.
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, nos
termos do Decreto nº 17.703 de 03 de fevereiro de 2017.
Considerando o artigo 2º, inciso VI 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 alterações posteriores.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar a servidora pública Flaviane Medeiros
Maia, Gestora das parcerias elencadas no art. 3º da Portaria
nº 09/2020 de 01 de junho de 2020, em substituição a servidora pública Rita de Cássia Moraes Leme Ribeiro.
Art. 2º - A servidora deverá acompanhar e ﬁscalizar a execução da referida parceria.
Art. 3º - A presente Portaria, entrará em vigor na data de sua
publicação, com efeito a partir de 16 de novembro de 2020,
revogados as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Portaria será publicada no Diário Oﬁcial do
Município, bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Municipal de Assistência Social de São José do Rio
Preto, Estado de São Paulo.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi
CRESS nº 25.455
Secretária Municipal de Assistência Social.

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DECLARAÇÃO
Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Gestor do
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, DECLARAMOS para os devidos ﬁns que aprovamos o Relatório
de Gestão referente ao Exercício do ano de 2019.
São José do Rio Preto - SP, 14 de outubro de 2020.
Fabiana Zanquetta de Azevedo - PRESENTE
Presidente do Conselho Municipal de Habitação
Paulo Henrique de Lima Balduino - PRESENTE
Representante – Titular Secretaria Municipal de Habitação
Amanda Vigna - PRESENTE
Representante – Suplente Secretaria Municipal de Habitação
Adriana Romero Barbosa Benjamin
Representante – Titular Secretaria Municipal de Obras
Elton Braga do Carmo - PRESENTE
Representante – Suplente Secretaria Municipal de Obras
Adão da Costa Morais - PRESENTE
Representante – Titular Empresa Municipal de Construções
Populares
Sandra El Hassan
Representante – Suplente Empresa Municipal de Construções Populares
Giovanni Rocha Martins - PRESENTE
Representante – Titular Serviço Municipal Autônomo de
Água e Esgoto
Carla Cristina Bernardo
Representante – Suplente Serviço Municipal Autônomo de
Água e Esgoto
José Anésio Colombo Júnior
Representante – Titular Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência e Tecnologia
Wanessa Sardinha
Representante – Suplente Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência e Tecnologia
Maria Sonia dos Santos Miele - PRESENTE
Representante – Titular Secretaria Municipal de Assistência
Social
Renata Correa Leite de Oliveira
Representante – Suplente Secretaria Municipal de Assistência Social
Luís Carlos Basso
Representante – Titular Secretaria Municipal da Fazenda
Erivaldo Maciel de Melo
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Representante – Suplente Secretaria Municipal da Fazenda
Valdemir Jairo Lisos - PRESENTE
Representante - Titular Sociedade Organizadora e Administradora Condomínio de Chácaras Estância São Miguel
Arcanjo
Gesilene Martins
Representante – Suplente Sociedade Organizadora e Administradora Condomínio de Chácaras Estância São Miguel
Arcanjo
Wanderlídia da Silva Araújo
Representante – Titular Associação de Amigos e Moradores
da Estância Santa Clara
Denise Maria Ferreira
Representante – Suplente Associação de Amigos e Moradores da Estância Santa Clara
Belarmino Caldeira da Silva Neto
Representante – Titular Associação dos Moradores do Bairro
Duas Vendas
Maria Neide Gomes Jardim
Representante – Suplente Associação dos Moradores do
Bairro Duas Vendas
Sérgio de Castro Pereira
Representante – Titular Associação de Moradores do Residencial Nova Esperança
Edna Turubia
Representante – Suplente Associação de Moradores do
Residencial Nova Esperança
Fábio Fernandes Villela - PRESENTE
Representante – Titular IBILCE/UNESP – Campus de São
José do Rio Preto
Dinael Marcos Marques
Representante – Suplente IBILCE/UNESP – Campus de São
José do Rio Preto
Sueli Aparecida Levorato Peixoto da Silva
Representante – Titular Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB)
Juliana Bosquetti Oliveira
Representante – Suplente Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB)
César Antônio Vessani
Representante – Titular Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de SJRio Preto
Rogério Custódio Azevedo Souza
Representante – Suplente Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de SJRio Preto
João Paulo Penteado - PRESENTE
Representante – Titular Empresa de Construção Civil (SINDUSCON)
Jamil Nassif - PRESENTE
Representante – Suplente Empresa de Construção Civil
(SINDUSCON

Art. 4º Após inclusão da área ao perímetro urbano, o empreendedor terá o prazo de 60 (sessenta)
meses a contar da aprovação da Lei Complementar, prorrogável por 24 (vinte e quatro) meses, para a
aprovação do Alvará e a conclusão das obras de infraestrutura, com a expedição do Termo de
Recebimento do loteamento ou empreendimento, nos termos da legislação vigente.
Art. 5º Para fins de aplicação dos artigos 9º e 10 da Lei nº 5.135, de 24 de dezembro de 1992 (Lei de
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo), a área descrita no artigo 1º desta Lei Complementar fica
classificada como ZONA 04 (quatro), exceto as avenidas e marginais, que ficam classificadas como
ZONA 06 (seis).
Art. 6º Vetado.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 12 de novembro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida publicada por afixação na mesma data e
local de costume e, pela Imprensa Local.

ocasião do pedido de aprovação do alvará do loteamento, deverá apresentar a proposta de
acesso a área juntamente com a autorização do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura e
Transportes.
Art. 3º Em conformidade com o Decreto nº 18.365/2019 de 02/08/2019 e 18.454 de 13/11/2019, o
empreendedor deverá depositar no Fundo de Desenvolvimento Sustentável , o valor de R$ 4.457.308,00
( Quatro Milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil e trezentos e oito reais) parcelado em até 12
(doze) vezes iguais iniciando-se a partir do 13º mês da publicação desta lei corrigido após o período de
12 meses pelo IPCA, que teve a base de cálculo estabelecida com a fórmula:

§ 1º A base de cálculo para o cumprimento da contrapartida social será estabelecida da seguinte forma:

IVAN CAMARGO LOPES FILHO

2020219508

JADER FERREIRA CAMPOS
2020218810

JEAN DA SILVA QUEIROZ

2020249007

JESSE VICENT DA COSTA LIMA
2020249864
2020224727

JESSICA DOS SANTOS ARAUJO
JESSIKA ARAUJO DE ALMEIDA

2020167225

JEYSON AMADIO
2020227141

JOACI BATISTA MOREIRA
2020255082

2020239407

JOAO AUGUSTO DA SILVA SAHDO
JOAO FORTINI DE SOUZA

2020230480

JOAO PAULO POSSEBON
2020256554

JOAO VICENTE COSTA

2020246646

JOEL GARCIA DOS SANTOS NETO

CASSIO LASSIMAR PERILLO

2020261238

CENTRO INTEGRADO DE ORTOPEDIA E REABILITACAO FISICA S/S LTDA

2020234820

2020243971

COMERCIAL ESPERANÇA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA

2020240475

2020240901

DANIELA VANESSA TORRES

2020223971

2020250897

DROGARIA SÃO PAULO S/A

2020240859

JOSE CARLOS SAMPAIO PINTO

FLAVIO POCE CABRAL JUNIOR

2020255699

JOSE FAVARON

2020231870

2020249215

GRAFICA DACOR LTDA ME

2020242737

HELOISA MARIA D ALLA TORRE

2020250170

KIMITROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME

2020234731

MARIA CECILIA SANCHES SCACIOTTI

2020247427

POLIPLAS SELANTES E ADESIVOS LTDA

2020243126

ROMES BERNARDES DE OLIVEIRA

2020233912

VALQUIRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

2020247751

VL E JJF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

2020233247

ADRIANA CARLA MARSSO

2020252877

AGUIMAR REZENDE BERNARDES
ALESSANDRO DE RE PERES

2020234357

ALEXANDRE CELSO DE BARROS

2020219190

ALEXANDRE GOMES SILVA
2020232324

ALINE GREGIO AGUIAR ROCHA

2020206825

ALINE MARCHINI RODRIGUES

2020231036

ALLANA RENATA AVELINO
2020233961

JOSE CARLOS ALVES FERREIRA
JOSE CARLOS FERRARI

JOSE PAULA DE CAIRES
JOSE ROBERTO DOS SANTOS MEDEIROS

2020256522

JOSE SILVIO DE FREITAS

2020241462

JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA

2020229453

JOSINEY FERREIRA DE LIMA
2020257978
2020247571

KATIA FRANCELINA DA SILVA
L D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
LEANDRO BONVINO MADI

2020143143

2020239037

LERIANE LEMES DE CARVALHO

2020239039

LERIANE LEMES DE CARVALHO

2020246691

LIGIE HELENA MOREIRA BRITO

2020239721

LILIAN DAMIANO DE MOURA SEGURA

2020181726

2020212871

JULIANA ISMAEL FRADE PIMENTEL
JULIO CESAR SIQUEIRA NAVES

2020212213

2020256546

2020227138

2020212876

LILIANE CRISTINA DA SILVA
2020230156

LOPES FARINHA & FILHOS
EMPREENDIMENTOS LTDA

2020212881

LOUZINIANA MARTIN DE CARVALHO

2020246727

LUAN CARVALHO RATERO

2020241029

LUANA APARECIDA BARBOSA

2020229469

LUANA COSTA AMADO
2020246702

LUCCAS DO NASCIMENTO AGUILAR

2020232674

LUCELIA NERES DA FONSECA

AMARILDA DONIZETE DA SILVA ALEXANDRE

2020231441

LUCIANA VOLPON SOARES SOUZA MARIN

ANA GABRIELA FERREIRA PRESTES

2020239318

LUIZ ANTONIO BOLONHIN

2020248492

ANA MARIA MARQUES DE ARAUJO

2020222060

2020245621

ANA MARIA MONTREZOR

2020218133

LUIZ OTAVIO FAVA

ANA PAULA SILVA SOUZA

2020233360

MARCELO APARECIDO AMATO

2020221810
2020245620

2020240479

2020247200

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
São José do Rio Preto, 13 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

2020233957

JOSE BOMFIM DE SOUZA
2020240478

2020188512

Camila Ascencio Bertazzoni
Secretaria Municipal de Obras

2020189476

JORGE ABIB ESPOLIO

2020233295

2020245045

2020247613
2020239755

ANDERSON CARLOS DE OLIVEIRA
2020240317

2020236247

ANDRE LUIZ FAGGIAN
2020232663

LUIZ FERNANDO TEIXEIRA

2020233293

MARCELO APARECIDO GARCIA
2020235842

ANDRE LUIS BELON

MARCELO CERON ANDREU

2020244122

ANELIR MARIA DA COSTA

MARCELO RODRIGUES PEREIRA
2020240433

ANGELA SILVEIRA GAGLIARDO CALIL

2020240436
2020257194

MARCIA APARECIDA BYZYNSKI SOARES
MARCIA CRISTINA RODRIGUES FAGIAO

2020214646

ANTONIO ADOLFO GEREMIAS CANDIDO

2020213905

MARCIA RIBEIRO BAIAO OLIVEIRA

2020207569

ANTONIO ADRIANO RABESCO ISQUI

2020226938

MARCIO APARECIDO DE SOUZA

2020229353

ANTONIO ADRIANO SILVA DA CUNHA

2020246639

2020248134

ANTONIO ALVARENGA

2020227091

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
2020247472

2020243006
2020158030

2020158055

2020158062

ARLINDO PEREIRA

2020158059

ARLINDO PEREIRA

2020232142

MARCO ANTONIO PEREIRA
2020241884

BARBARA FERNANDES

MARIA ANTONIA JUVITO ZACARON

2020234838

MARIA DE FATIMA POSSIDONIO
2020252145

ANTONIO SPINETI
APARECIDO JOÃO FALOPPA

2020242990

MARIA EDUARDA PODBOY COSTA
JUNQUEIRA
MARIA INES CRUSCHIA PENARIOL

2020224255

2020224262

2020242915

MARIAMELIA DAHER BATISTA PINCELI
MARIO DA SILVA LEME

2020246737

MATHEUS LOPES DA COSTA FERREIRA

2020233399

BEATRIZ CRISTINO DE FONTES SOUZA

2020243228

BEATRIZ MODOLO FERRARI

202046513

BENEDITO MANIERO

2020238190

MILENA FERNANDES

2020230515

BRBENS CORRETORA DE SEGUROS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA EPP

2020215498

MURILO MARCHESI SALIN

2020226838

NADIA ALICE CAPELETTI DOMENEGHETTI

2020210280

NATALIA CAZOLI DA SILVA

2020236715

NAYARA SANT ANA DO PRADO

2020240553

BRUNO ALEX PIMENTEL TEIXEIRA

2020217708

CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR
2020218127

CELSO DONIZETTI DOS REIS

2020184808

CELSO HENRIQUE TRIZOTTO SILVEIRA

2020224786

CELSO MATHEUS

2020210197

MAURICIO SANTOS DA SILVA
2020249138

2020237527

METALURGICA LEIROM LTDA

NELSON LUJAN
2020254749

NEUZA MARIA CARAM

2020203249

NILSA KITAMURA

CELSO MATHEUS

2020210307

NILZA ALEXANDRE DA SILVA DEL NERO

CLAUDIA RODRIGUES

2020237836

OCTAVIO FREIRE DE PONTES

2020193876

CLAYTON ANDRE FRANÇA

2020246326

ORLANDO LEANDRO PEREIRA

2020240679

CLEIDE ROBERTA DA SILVA

2020234540

ORLANDO ROGERIO ANTONIAZZI AZEVEDO

2020244218

OSNIR SERGIO SOARES DA SILVA

2020224806
2020193809

2020210026

CLEITON CARDOSO QUEIROZ

2020214115

CONSTRUMAM CONSTRUTORA LTDA

2020217681

CRISTIANO NASSIB WILLIAM

2020207537

DANILO SIQUEIRA GUEDES
2020256456
2020250456

2020241695

DIRCE CUNHA ROCHA

2020245598

DOMINGOS APARECIDO PEREIRA JUNIOR

2020236896

DYANA DE CASSIA REZENDE DA SILVA
SARANBELI

2020209688

EDSON FERREIRA DA SILVA

2020213151

EDVIRGEM PEREIRA DELGADO

2020237613

ELISIANE LEMOS FERNANDES
2020248121

EMERSON DE MORAIS
FABIO BRUNO MARQUES

2020243071

FABRICIO DIAS AMATE

2020243076

FABRICIO DIAS AMATE

FLORINDA ZANCHETTA BENITO

2020222353

FRANCIELE RODRIGUES

2020215591

GABRIELA RAMOS RIBEIRO

2020192330

GBRP ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI

2020237461

GEISINARA FERNANDA BUSQUETI DIAS

2020239718

GERSON MARCONATO

1,00%

0,8659

1,7316

3,00%

1,7317

2,5974

5,00%

2,5975

3,4632

7,00%

3,4633

4,3290

10,00%

2020207239

4,3291

5,1948

13,00%

5,1949

6,0606

16,00%

2020242374

6,9264

20,00%

2020192090

2020218987

2020218989

GILMAR FERREIRA DA SILVA

2020232340

GILMAR FERREIRA DA SILVA

2020207240

GRAZIELA GRIPE MARTINS PESSOA
GRAZIELI PELICER TORRES
2020248232

GUILHERME DA SILVA NEILLY

2020243942

HETE FELTRIN DE FREITAS

RENATO PERPETUO DA SILVA
2020192372

RESIDENCIAL SÃO JOSE SPE LTDA

2020192374

RESIDENCIAL SÃO JOSE SPE LTDA

2020190268

RICARDO ANTONIO LUZZI

2020241850

RICARDO DE CARVALHO LORGA

2020251102

RICHARD DOUGLAS BARBOSA FERREIRA
DA SILVA
2020254090
2020254089

RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME

2020253884

RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FREITAS
RIVALDO DONIZETE FERRI
RIVERLEI DA CRUZ ANDRADE

2020244094

RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

2020250737

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

2020230889

RODOLFO DEL ARCO

2020234764

RODOLFO GRELLA TOSCHI
2020243032

FERNANDO MARCIEL DA SILVA VILELA
2020240493

0,00%

RENATA DO AMARAL SILVA PEREIRA
2020191078

FARIA VEÍCULOS LTDA

2020240494

0,8658

RAMSES ROSSINI MAGRO

2020208449

FAJ NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

2020240491

PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA
RAFAEL CAVASSANA

2020230066

2020236828

FLORINDA ZANCHETTA BENITO

0,4329

2020188524

FABRICIO JUNIO DE ALMEIDA

2020240602

0,4330

PEDRO HENRIQUE BRAMBATTI
2020249644

2020191083

PAULO ROBERTO DIAS
PAULO VERGINIO DA SILVA

2020240608

2020192103

2020240597

0,0000

2020240782

2020219974

2020240591

PAULO JOSE MENDES PASSOS
2020253042

FABRICIO FILIPIN

FELIPE PONCHIO GARCIA

OSVALDO ROBERTO DE SOUZA

2020245297

2020229433

2020235183

ATÉ

OSVALDO LEME
2020218192

DIMAS LUIS DE FARIA
2020246212

DE

2020222837

DENIS EURICO DE OLIVEIRA MENEZES
DIEGO MONTEIRO MALIMPENSE

2020251424

25,00%

IGOR MATEUS NEVES SANCHES

2020215484

2020230695

2020246137
2020246142

acima de 6,9265

IDINEU JOSE PERIN JUNIOR

2020212949

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS
DIAS

2020181504

6,0607

IAN DE OLIVEIRA BRIGEL

2020237882

2020219217

2020243069

PERCENTUAL (Z)

HUMBERTO LUIZ EUZEBIO DA SILVA

2020226634

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
São José do Rio Preto, 13 de novembro de 2020.
Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS:
PROTOCOLO
INTERESSADO

2020234842

INTERVALO DO VALOR VENAL

2020181499

1

2020229963
LEI COMPLEMENTAR Nº 641
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020.
Inclui no perímetro urbano do Município de São José do Rio
Preto áreas de propriedade de Setímio Sala de Oliveira e s/m,
objeto das matrículas nºs 27.267, 94.889, 104.975 e 16.396,
do 1º ORI.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona
e promulga a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica incluída no perímetro urbano do Município de São José do Rio Preto, a área abaixo descrita,
conforme Memorial Descritivo e Levantamento Planialtimétrico que integram esta Lei Complementar:
MATRÍCULAS 27.267, 94.889, 104.975 e 16.396 - 1º C.R.I. – Propriedade de Setímio Sala de Oliveira
e S/M – Inicia-se no ponto 1, localizado entre a Rodovia Transbrasiliana – BR153 e o imóvel da
matrícula 24.260, daí segue confrontando com o imóvel da matrícula 27.260 com os seguintes azimutes
e distâncias: 237º44’16” e distância de 691,33 metros, até o ponto 2, 237º43’53” e distância de 244,65
metros, até o ponto 3, daí segue confrontando com a Estância Santo Antônio com os seguintes azimutes
e distâncias: 237º43’53” e distância de 149,53 metros, até o ponto 4, 238º13’12” e distância de 181,41
metros, até o ponto 5, 236º43’32” e distância de 31,62 metros, até o ponto 6, 238º27’05” e distância de
166,75 metros, até o ponto 7, daí segue pela margem direita do Córrego da Anta, sentido jusante, tendo
com confrontando do outro lado o imóvel da matrícula 27.262 com os seguintes azimutes e distâncias:
340º50’25” e distância de 47,73 metros, até o ponto 8, 38º17’15” e distância de 10,74 metros, até o ponto
9, 329º21’09” e distância de 42,52 metros, até o ponto 10, 336º32’21” e distância de 83,78 metros, até o
ponto 11, 301º56’36” e distância de 29,92 metros, até o ponto 12, 322º13’44” e distância de 41,79
metros, até o ponto 13, 282º10’43” e distância de 44,88 metros, até o ponto 14, 304º43’25” e distância de
44,89 metros, até o ponto 15, 325º43’58” e distância de 37,79 metros, até o ponto 16, daí segue
confrontando com o imóvel da matrícula 27.263 com azimute de 37º21’07” e distância 365,96 metros, até
o ponto 17, daí segue confrontando com o imóvel da matricula 64.287 com azimute de 37º16’03” e
distância de 143,30 metros, até o ponto 18, daí segue confrontando com o imóvel da matrícula 35.978
com azimute de 37º28’08” e distância de 87,92 metros, até o ponto 19, daí segue confrontando com o
imóvel da matrícula 28.483 com os seguintes azimutes e distâncias: 71º41’50” e distância de 18,75
metros, até o ponto 20, 75º05’27” e distância de 41,65 metros, até o ponto 21, daí segue confrontando
com o imóvel da matrícula 31.472 com azimute de 75º09’04” e distância de 122,47 metros, até o ponto
22, daí segue confrontando com o imóvel da matrícula 42.496 com os seguinte azimutes e distâncias:
74º59’18” e distância de 117,92 metros, até o ponto 23, 349º11’59” e distância de 21,22 metros, até o
ponto 24, 352º53’31” e distância de 339,38 metros, até o ponto 25, daí segue confrontando com a
Estrada Municipal SJR-355 com os seguintes azimutes e distâncias: 87º47’58” e distância de 48,07
metros, até o ponto 26, 87º20’35” e distância de 126,96 metros, até o ponto 27, 87º48’38” e distância de
213,57 metros, até o ponto 28, 86º59’54” e distância de 113,69 metros, até o ponto 29, 87º01’44” e
distância de 136,59 metros, até o ponto 30, daí segue confrontando com propriedade de Pedro Luiz
Figueiredo com os seguintes azimutes e distâncias: 178º49’13” e distância de 120,19 metros, até o ponto
31, 87º20’03” e distância de 168,13 metros, até o ponto P7, daí segue confrontando com imóvel da
matrícula 162.884 com os seguintes azimutes e distâncias: 188º17’24” e distância de 73,20 metros, até
o ponto P6, 181º37’00” e distância de 21,94 metros, até o ponto P5, 173º24’45” e distância de 127,75
metros, até o ponto P4, 87º45’47” e distância de 34,58 metros, até o ponto P3, daí segue confrontando
com a Rodovia Transbrasiliana – BR153 com azimute de 177º42’54” e distância de 110,09 metros, até o
ponto 1, ponto inicial desta descrição, encerrando uma área de 856.727,65 metros quadrados ou
85,672765 ha.
Art. 2º A inclusão ao perímetro urbano da área mencionada no artigo 1º desta Lei Complementar deverá
respeitar as exigências contidas na análise realizada previamente e contempladas nas Certidões de
viabilidade respectivas, expedidas pelo Grupo de Análise de Projetos Urbanísticos (GRAPROURB) e
obedecidas as diretrizes a serem expedidas pelas Secretarias e Autarquias municipais que compõem o
GRAPROURB, nos termos de Decreto nº 17.896/2017, alterado pelo Decreto nº 18.002/2018. Por

B-3

2020237565

RODRIGO ALVES DE SOUZA

2020237566

RODRIGO GRANDIZOLI
2020250942

2020243991

ROSELY APARECIDA DE OLIVEIRA E SOUZA
SANDRO RODRIGUES GOULART

2020242337

SERGIO ROBERTO MEDEIROS

2020211890

SILVANI TOLEDO EL CHAMY

2020179950

SIMONE DE ALMEIDA MALUMBRES

2020234815

TAINA SOUZA DA SILVA
2020220404

TANIA THEODORO DE CARVALHO

2020231917

TATIANA BENITEZ GOMES MANOEL
2020251659

TEMA PRINCIPAL CONSTRUÇÕES
PARTICIPAÇOES E ADMINISTRAÇÃO S/A

2020224760

VAGNER CORREIA DE BRITO

2020242995

VALDELINA EVANGELISA OLIVA

2020236809

VALDENIR PERPETUO SAGRADIN
2020234175

VALDIR BATISTA DA SILVA

B-4

São José do Rio Preto, sábado
14 de novembro de 2020

Jornal

2020237900

VALDIVINO JOSE DOS SANTOS

2020202477

VERA LUCIA DE SOUZA BISPO
2020247675

VICTOR HUGO MUNHOZ

WAGNER PRATES DOS SANTOS

NAZIR ELIAS CHALELA AYUB

379850

2020233118

INDEFERIDO

WALMIR ALVES DA SILVA

MARY ISABEL MUSSI ME

1288110

2020247548

INDEFERIDO

WANDERLEI ANTONIO PERISSINI

NAZIR ELIAS AYUB

3201270

2020243825

INDEFERIDO

MENDES E MENDES DISTRIBUIÇÃO DE
PECAS PARA VEÍCULOS LTDA

3242470

2020234088

INDEFERIDO

60900

2020247469

INDEFERIDO

WELLINGTON JOSE BARBOSA CARVALHO
2020254805
2020254800

WILSON DONIZETE DO NASCIMENTO

Camila Ascencio Bertazzoni
Secretaria Municipal de Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
São José do Rio Preto, 13 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
2020105171

ABDS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA

2020245223

ADRIANO APARECIDO TAVERA

2020237107
2020232937

2020232944

AGROCAVE INDÚSTRIA DE NUTRIÇÃO
ANIMAL E FERTILIZANTES EIRELI

2020255049

ALEX FABIANO RAMALHO DAVOGLIO

2020151799

APARECIDA TOBIAS

2020207536

APARECIDA TOBIAS

DESPACHO

São José do Rio Preto, 13 de novembro de 2020.
Celso Henrique Fazan Branco
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / Semfaz

EMPRO
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

AURIMIDES ANTUNES DE ALMEIDA

2020151942

AURIMIDES ANTUNES DE ALMEIDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020

2020197324

BRZ EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES S/A

2020223660

BRZ EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES S/A

2020174350

CASSIA FERNANDA PEREIRA DE LIMA

2020218574

CELSO DONIZETTI DOS REIS
CELSO DONIZETTI DOS REIS
DAVID JOSE DOS SANTOS
DAVISON OLIVEIRA LIMA

2020233825

2020231725

DAVISON OLIVEIRA LIMA

2020234401

DENISE DE FATIMA GODOY CAPRIO

2020253262

DERIMAR PINHEIRO DE ALCANTARA

2020246212

DIRCE CUNHA ROCHA

2020245598

DOMINGOS APARECIDO PEREIRA JUNIOR

2020190203

FRED CARLOS BIBRIES
2020238505

2020125202

GISELE MARIA AMATO VELOSO
VETORAZZO

Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.
br, o Pregão Eletrônico Empro nº 020/2020, Processo nº
7535/2020 objetivando a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Telefonia Móvel (Celular) com aparelhos celulares e modens em comodato, para
operação de transmissão Dados e Voz, de acordo com as
normas e regulamentos expedidos pela Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL, destinados a EMPRO Tecnologia e Informação, conforme Termo de Referência, anexo I,
deste Edital. O recebimento das propostas dar-se-á até dia
26/11/2020, às 9h30 e abertura a partir das 9h32. O edital na
íntegra e demais informações encontram-se à disposição dos
interessados no Portal de Compras. São José do Rio Preto/
SP, 13 de novembro de 2020. Fernando Geromel Prette –
Pregoeiro.

GRACIELE CLAUDINO DE OLIVEIRA
2020243052

GUI.HERME THEODOSIO DE FERNANDO

2020234829

J D VITAGLIANO IMÓVEIS LTDA

2020243336

JAMIL DOMINGOS FERNANDES
2020244468

JOÃO DA SILVA

2020149653

JOAO PRESTES

2020235478

JOAO VICTOR FRANCO

2020112141
2020231868

JOSE DUARTE CARDOSO FERREIRA

2020252048

JOSÉ LUIZ ZILLI

2020238127

LOURIVAL MARQUES DE SOUZA

2020241205

LUIS GUSTAVO ZITO DE MORAES

2020184621

MANOEL INACIO CALADO

2020225611

2020225613

2020225617

MARCOS GABRIEL NAKAYAMA
MARCOS GABRIEL NAKAYAMA

2020246195

MARIA APARECIDA DANIEL DA COSTA

2020246197

MARIA APARECIDA DANIEL DA COSTA
2020237687

MAURÍCIO JOSÉ HORVAT ZEQUIM

2020149549

MAYARA TASINAFO DE PAULA
2020231548

MIRELA FAVA FERNANDES

2020232272

NANCY CHADDAD

2020239733

NEUSA DE OLIVEIRA
2020236272

2020244044

2020248942

EXTRATO DO ADITIVO

5° TERMO ADITIVO N° 029/2020
CONTRATO ORIGINÁRIO Nº: 045/2016
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: COPY TECH BRASIL – EIRELI - ME
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço de manutenção, suporte técnico e suprimentos para impressora Ricoh Afício MP 1350, conforme
especiﬁcação técnica do Anexo I, deste Edital.
VALOR: R$ 137.477,21 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos)
VIGÊNCIA: 17 de novembro de 2020 a 17 de novembro de
2021
DATA DO CONTRATO: 09 de novembro de 2020
São José do Rio Preto/SP, 13 de novembro de 2020. João
Pereira Curado Junior – Diretor-Presidente.

OSVALDO BRANDI FILHO
PAULA ROBERTA DA SILVA PINOTTI

2020248936
2020244110

REINALDO ORLANDI MALUF
RENATHA OLIVEIRA AJALA

2020232154

2020232159

RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

2020232120

2020232121

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

2020257420

ROSA BARBOSA BELARDINUCCI

2020234019

ROSANA DE LOURDES MACEDO ROCHA

2020192280

SERGIO ALESSANDRO GUIMARAES
2020242346

SERGIO ROBERTO MEDEIROS

2020242342

SERGIO ROBERTO MEDEIROS

2020168999

TACIANE EVELLYN LEDESMA DE SOUZA
2020234370

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

(Pregão Presencial 015/2016)

JOSE CARLOS SILVA DE ALMEIDA

2020231877

2020234368

A

INFORMAÇÃO

2020151754

2020231739

2020234022

2020193605

EXTRATO - AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

2020225149

2020247632

3058970

ASSOCIAÇÃO PARQUE RESIDENCIAL
DAMHA V

2020218570

2020237683

SANDRA CRUZ SARDIN ME

TEMPO

ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO
2020207540

2020238958

2020246191

REQUERIMENTO PARCIALMENTE DEFERIDO
O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPA
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
INCRIÇÃO
PROTOCOLO
CONTRIBUINTE
MUNICIPAL

ANA CRISTINA RIBEIRO CURY
2020247410

2020238125

São José do Rio Preto, 13 de novembro de 2020.

ALEXANDRE MATEUS PERIN

2020247632

2020233823

MARIA IZABEL MARTINEZ

AGNALDO SIMÃO MONEZZI

2020234348

2020218577

DESPACHO

2020250073

2020236844

2020232931

A

VITOR HUGO MOURA BERTOLINI

2020257839

2020245221

TEMPO

2020236729
2020246516

2020105159

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
REQUERIMENTO INDEFERIDO
O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPA
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
INCRIÇÃO
CONTRIBUINTE
PROTOCOLO
MUNICIPAL

2020234371

TIAGO RODRIGO ANTONIO

Camila Ascencio Bertazzoni
Secretaria Municipal de Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL DE PRDUTO
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
AUTO
SOLER COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
02470/20
AIP-P-F 000060
EDITAL DE TERMO DE INTERDIÇÃO DE PRODUTO
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
SOLER COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
02470/20

TRM
TRM-P-F 000276

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO EDITAL REFERENTE AO DIA
11/11/2020. ONDE CONSTOU:
EDITAL DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
PROCESS
RAZÃO SOCIAL
VALOR
NOTIFICAÇÃO
O
CRISTIANE APARECIDA
607,42 (SEISCENTOS E SETE REAIS E
CALAMARI ANTUNES
02426/16
NRM-A-N 000112
QUARENTA E DOIS CENTAVOS)
21291735860
DEVE CONSTAR:
EDITAL DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
PROCESS
RAZÃO SOCIAL
VALOR
NOTIFICAÇÃO
O
CRISTIANE APARECIDA
607,42 (SEISCENTOS E SETE REAIS E
CALAMARI ANTUNES
02624/16
NRM-A-N 000112
QUARENTA E DOIS CENTAVOS)
21291735860
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO EDITAL REFERENTE AO DIA
10/11/2020. ONDE CONSTOU:
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
VALOR
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
AUTO
40 UFM
AIP-A-LF
ZELINDA CASAGRANDE IOCA ME
01060
000136
DEVE CONSTAR:
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
VALOR
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
40 UFM
ZELINDA CASAGRANDE IOCA ME
01060/20

AUTO
AIP-A-LF
000136
São José do Rio Preto, 14 de Novembro de 2020.
Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente da Vigilância Sanitária

Editais de
CITAÇÃO
Edital De Citação - Prazo De 30 Dias. Processo Nº 1016458-35.2019.8.26.0576. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Roberto Zaidan Maluf, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
Ulisses Ricardo Lourencetti, Brasileiro, Casado, RG 413543791, CPF 316.039.998-25, que lhe foi proposta uma ação de
Requerimento de Apreensão de Veículo - Obrigação de fazer por parte de Nrp Distribuidora Ltda Me, para recebimento de
R$ 22.007,18 – abr/2019, objetivando rescisão do contrato de compra e venda com reserva de domínio firmado em
01.10.18, com a reintegração do veículo Fiat/Palio Fire, ano/mod. 16/16, cor branca, placas GGk 8069, chassi
9BD171227G7601331, Renavam 1097053420, na posse da autora, em razão do inadimplemento do réu, bem como o
pagamento das multas (R$ 1.060,93) e o valor relativo a depreciação do veículo. Foi deferida a tutela de urgência
determinando a apreensão do referido veículo (cumprida em 16.05.19 – fls. 88). Estando o réu em lugar ignorado, foi
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo de 30 apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
K-14e15/11
passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 29 de setembro de 2020

Editais de
PROCLAMAS

Oficiais do
Registro de Imóveis
ERRATA - Por um erro de diagramação, o edital abaixo não
foi publicado na data correta, dia 13 de novembro de 2020.
Segue a publicação:

