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Divulgação

Ladrões levam 800 peças preciosas
e relógios de joalheria em shopping
Uma joalheira no Riopreto
Shopping foi furtada na noite
deste domingo (13). Ladrões
levaram cerca de 800 peças
sendo vários relógios e joias. .

Imagem mostra
supeito deixando
o shopping logo
após o furto;
bandidos levaram
toda mercadoria

As imagens de monitoramento
do shopping flagraram parte da
ação. “É lamentável. É doloroso.
É assustador como uma atitude
destas possa vir de outros seres

humanos em um ano que tanto
nos foi roubado”, disse o empresário Walter Carrazzone Junior.
Segundo ele, o prejuízo ainda
está sendo contabilizado. Pág.A4

BARES E RESTAURANTES

Sindicato aciona Justiça contra fechamento
e proibição de bebidas alcoólicas após 20h
Divulgação

A Justiça deve decidir nesta terça-feira (15) se aceita
ou não o pedido feito pelo
Sinhores (Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e
Similares de Rio Preto e Região) que ingressou com ação
contra as medidas impostas
pelo município como fecha-

mento de bares e proibição
de servir bebidas alcoólicas
em restaurantes após às 20
horas. A ação foi impetrada no
fim de semana, mas o juiz de
plantão negou inicialmente a
liminar e mandou distribuir o
pedido para a Vara da Fazenda
Pública.
Pág.A2

Empresários do setor
criticam restrições
Fechamento de bares ás 20h, proibição de bebidas alcoólicas e mesas na calçada geram revolta

A revolta é geral dos proprietários de bares e restaurantes
de Rio Preto que questionam
a nova deliberação e restrições impostas pela Prefeitura
de Rio Preto para conter a
proliferação da Covid-19 em
Rio Preto. “Tanto nós quanto

Vigilância tem 12 denúncias e uma atuação
Pág. A5
Divulgação

Fim de semana
violento nas
estradas mata
6 pessoas

AMBIENTAL

Seis pessoas morreram,
entre elas uma criança de três
anos, em quatro acidentes em
rodovias da região durante o
final de semana. Uma colisão
no trecho de Icém da BR 153
matou uma família inteira no
domingo.
Pág.A4

Polícia faz operação
estadual e na região
apreendeu galos de
briga e aves silvestres
durante flagrantes
nesta segunda-feira.
Pág.A4

Balcão de Empregos
começa semana
com 526 vagas

Pág. A2

Atual presidente é
reeleito para novo
mandato no Palestra

Pág. A2

nossos clientes ficamos surpresos com esta atitude, pois
as aglomerações continuam
existindo nos ônibus, calçadão,
bancos, supermercados”, desabafa o empresário Marcelo
Lima, dono de um restaurante
em Rio Preto.
Pág.A2

Diplomação
de eleitos
começa nesta
quinta-feira
A diplomação do prefeito
Edinho Araújo (MDB) e seu
vice Orlando Bolçone (DEM) e
dos 17 vereadores de Rio Preto
acontece na próxima quinta-feira (17) às 11 horas no Fórum
de Rio Preto. Na sexta-feira,
cartórios fazem a diplomação
dos eleitos na região. Pág.A3

Prefeito indica
presidente tucano
para Secretaria
de Habitação
Pág. A3
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APÓS 20 HORAS

Sindicato pede na Justiça anulação
de decreto que proíbe bar e bebida

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

A Justiça deve decidir nesta
terça-feira (15) se aceita ou
não o pedido feito pelo Sinhores (Sindicato dos Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares de Rio Preto e Região) que
ingressou com ação contra
as medidas impostas pelo
município como fechamento
e proibição de servir bebidas
alcoólicas.
Nesta segunda-feira (14)
o processo foi remetido para
o Cartório Distribuidor Local
e, segundo site do Tribunal de

Justiça do Estado de São Paulo,
deve ser distribuído nesta terça
a um juiz.
A entidade ingressou com a
ação no último sábado (12) no
dia que entraram em vigor as
novas restrições que obrigam
bares a funcionar até as 20
horas e proíbem a venda de
bebidas alcoólicas em restaurantes entre as 20 e 22 horas.
O pedido de liminar foi inicialmente negada.
O juiz Marcelo Eduardo de
Souza analisou o pedido e
decidiu no domingo (13) não
conceder liminar para a entida-

de, destacando que a decisão
deverá ser proferida pelo juiz
titular da Vara da Fazenda
Pública de Rio Preto em tramite normal do processo, não
em caráter liminar no plantão
judiciário.
A ação do sindicato é contra
a Prefeitura de Rio Preto que
estabeleceu no regramento de
restrições para o setor tendo
como base o agravamento do
quadro de infecções por Covid-19 no Estado de São Paulo.
Em trecho da sua decisão
o juiz salienta que “sobreveio
manifestação ministerial pelo

Reclamação é
generalizada entre
empresários do setor

Sérgio SAMPAIO
Janaína PEREIRA

A revolta é geral dos proprietários de bares e restaurantes
de Rio Preto que questionam a
nova deliberação e restrições
impostas pela Prefeitura de Rio
Preto para conter a proliferação
da Covid-19 em Rio Preto.
Desde o último sábado
(12) estes dois setores, mais
as lojas de conveniências tiveram restrições impostas pelo
Comitê de Enfrentamento ao
Coronavírus de Rio Preto que
seguindo orientação do governo do Estado obrigou bares a
fecharem suas portas às 20
horas e restaurantes e lojas de
conveniência podem funcionar
até as 22 horas, porém a partir
das 20 horas os mesmo ficam
proibidos a vender bebidas
alcoólicas.
Rio Preto foi além do decreto estadual – proibindo localmente que mesas e cadeiras
sejam colocadas nas calçadas
dos estabelecimentos.
Segundo Marcelo Lima, proprietário da Tamareira Fábrica
Bar que fica na Vila Santa Cruz
em Rio Preto, parar de servir
bebidas alcoólicas às 20 horas
não vai prevenir as pessoas de

se contaminarem, de gastarem
e beberem em locais públicos,
ou transferir esta aglomeração
para as casas e chácaras, diminuindo, assim, a percepção
de pessoas circulando. “Pararemos de servir bebidas alcoólicas
às 20h e fecharemos as portas
às 22h. No entanto, tanto nós
quanto nossos clientes ficamos
surpresos com esta atitude,
pois as aglomerações continuam existindo nos ônibus, calçadão, bancos, supermercados,”
salientou Lima.
Para Ronaldo Castro Couto,
que representantes do Vila
Dionísio e do Chico Barrigudo,
o primeiro que fica no Centro
e o outro no Jardim Yolanda, o
setor de bares e restaurantes
está entre os mais castigados
desde o início da pandemia.
Ele ainda salienta que tem
convicção que os bares e restaurantes que trabalham corretamente não são os responsáveis pelo aumento dos casos.
E caso haja falhas e abusos,
elas devem ser punidas pontualmente e não prejudicando
todo o setor. “Quanto às novas
restrições, entendemos serem
totalmente equivocadas com
relação ao nosso setor, mesmo
assim, acatamos imediatamen-

indeferimento da liminar, antes
ao menos de se colher manifestação da autoridade impetrada. Relatados na essência,
decido. Inicialmente, importa
considerar que a impetração,
em se cuidando de atividade
jurisdicional exercida em regime
de plantão de finais de semana e feriados, não comporta
condições de ser analisada,
isso porque limitada, agora, a
análise de situações que se
adéquem ao quanto previsto no
artigo 1º, da resolução 597/97,
do Conselho Superior da Magistratura, entre as quais, diga-se,

te as novas medidas”, afirmou
Couto.
Já Charles Henrique Lopes
Silva, proprietário do Cabral Bar
e Espetos no Jardim Valquíria,
afirmou que vai ser muito difícil
trabalhar e orientar os clientes
em relação a proibição da venda
de bebidas alcoólicas até após
as 20 horas. Silva salientou que
orientou os funcionários e garçons para pedir a colaboração
dos clientes e fizeram banners
e adesivos com orientações.
“Muitas empresas do ramo
entrou em falência, temos famílias que dependem da nossa
empresa, temos alimentos
perecíveis que precisam de giro
pra venda, temos 13° pra pagar,
e infelizmente sem faturamento,
não vamos conseguir,” finalizou
o empresário.
Prefeitura – sobre as reclamações vindas do setor empresarial a Prefeitura não quis se
posicionar. Por sua vez no que
diz respeito a uma possível mudança no atual regramento imposto na última sexta-feira (11)
em nota a Prefeitura salientou
que “As avaliações do Plano São
Paulo, conforme anunciou o governador João Doria, acontecem
de 7 em 7 dias”.

Charles Henrique

Associados reelegem Valter Dias presidente
Os associados do Palestra
Esporte Clube definiram neste
domingo (13) o próximo presidente no segundo turno das
eleições. Com 220 votos recebidos, a chapa “Palestra de
Coração” da atual administração foi reeleita para comandar
o clube no biênio 2021/2022.
A chapa vencedora é encabeçada por Valter Dias, mais
conhecido com Vartão da Sauna. Junto com ele foram eleitos
Valdomiro Alcaine como 1°
vice-presidente e Ademir PiaValter Dias foi
reeleito presidente
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duramente atingido por novas
medidas de restrições para o
desenvolvimento de suas atividades. Em outro trecho eles
salientam que “Matar um setor
tão importante economicamente, não resolve o problema
de saúde pública e cria novos
problemas, como desemprego
e retração da economia local”,
finaliza a entidade.
O DHoje também solicitou
ontem no início da noite uma
posição da Prefeitura de Rio
Preto, mas não obteve retornou até o fechamento desta
edição.
Fotos: Divulgação

PALESTRA
Vinicius LIMA

não está incluído o Mandado de
Segurança”.
Em outro trecho o juiz plantonista salienta que sendo que
“na noite de hoje, domingo,
sendo que amanhã a questão
poderá ser analisada por um
dos Magistrados Titulares das
Varas da Fazenda Pública, gerará risco de prejuízo grave ou
de difícil reparação, a autorizar
sua análise em sede de Plantão
Judiciário, me parece injustificável” finaliza trecho de despacho.
Posições - Em nota a entidade salienta que o setor se
vê injustiçado e mais uma vez

cente como 2° vice-presidente.
A outra chapa que estava na
disputa era “Renovação Palestrina”, que tinha João Paulo
Vilella como candidato a presidente. Ele recebeu 158 votos.
Reeleito, Valter afirmou que
a prioridade neste novo mandato é concluir a negociação da
sede do clube. “O comprador
se comprometeu a pagar os R$
60 milhões da venda, sendo
R$ 5 milhões de entrada, mas
o valor nunca chegou a ser
pago. A situação financeira é
muito ruim e não vejo outra
saída senão sentar e negociar
com essa empresa para que o
Palestra receba”, afirmou.
Ele também citou que a
pandemia agravou a crise
financeira no clube. “O forte
Cidades da região e Distrito
onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady
Bassitt, Cedral, Guapiaçu,
Mendonça,
Mirassol, Mirassolândia,
Monte Aprazível, Nova Granada, Olímpia, Potirendaba,
Tanabi, Ubarana, Uchôa
Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista

do nosso clube sempre foi o
futebol, com o pessoal vindo
fazer rachas nos campos. No
entanto, com as restrições
da pandemia, muito deixaram
de pagar a mensalidade e
voltaram a efetuar pagamento
só agora no mês de dezembro para poder votar. Nossa
arrecadação caiu de R$ 120
mil para R$ 40 mil, ficamos
meses sem energia no clube
de campo, que chegou a ficar
quase totalmente penhorado”,
comentou o presidente.
A dívida do Palestra está
em R$ 35 milhões. Segundo
Valter, o clube conta atualmente com pouco mais de
600 sócios e 60 funcionários,
sendo que muitos estão com
férias atrasadas.
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

Marcelo Lima

EMPREGO

Balcão tem 526 vagas
nesta semana
Vinicius LIMA

O Balcão de Empregos
de Rio Preto está oferecendo
526 vagas de trabalho nesta
segunda-feira (14). Entre as
principais delas estão: vendedor (50), consultor de vendas
(39), mantenedor de produção
(28), mecânico de produção
(20), soldador (12), operador
de caixa (11), manicure (8),
entre outros.
Há também oportunidades
de estágio disponíveis. As principais são: atendimento (29),
administração (4), engenharia
civil/mecânica (3), designer
gráfico (2), redator (1), social
media (1) e ciências contábeis

(1). Há ainda 34 oportunidades
de estágio para jovens que
buscam o primeiro emprego.
Os interessados podem
se cadastrar por meio do site
www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos. Por ele, os
trabalhadores podem enviar
currículos e se candidatar às
vagas, assim como os contratantes podem anunciar as
oportunidades.
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RIO PRETO E REGIÃO

Diplomação dos eleitos
começa nesta quinta-feira
Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

A diplomação do prefeito
Edinho Araújo (MDB) e seu
vice Orlando Bolçone (DEM)
e dos 17 vereadores de Rio
Preto acontece na próxima
quinta-feira (17) às 11 horas
no salão do júri no Fórum de
Rio Preto.
Segundo o chefe do ZE
125ª, Leila Sandra Mineiro,
a solenidade será somente
para autoridades eleitorais
e os eleitos, a determinação acontece para evitar
aglomerações e por conta
das restrições impostas pela
pandemia da Covid-19. O
juiz eleitoral da ZE 125,
Paulo Roberto Zaidan Maluf
autorizou a entrada de um
convidado por eleito.
Caso o candidato não
compareça o mesmo poderá
retirar o diploma por meio
do site do TER-SP (Tribunal
Regional Eleitoral de São
Paulo).
Na região - A diplomação será na sexta-feira (18)
para os prefeitos da região
eleitos pela 312ª Zona
Eleitoral. Prefeitos seus vices e os vereadores destes
quatro municípios da região
recebem o diploma na sexta-feira (18) no período da
manhã na sede o Cartório
Eleitoral, no Jardim Panorama. A diplomação será feita

Prefeito indica tucano

O presidente do PSDB, Manuel Gonçalves Dias, (foto), foi a
grande novidade anunciada ontem para ocupar cargo de primeiro
escalão, no futuro governo Edinho Araújo (MDB). Gonçalves vai
ocupar a Secretaria da Habitação, substituindo Fabiana Zanquetta. Com a indicação do tucano, o prefeito cumpre acordo
político, firmado antes das eleições, para receber o apoio do
PSDB na disputa pela reeleição, em novembro. A indicação
de Helena Marangoni para a Secretaria da Assistência Social
também foi novidade. Helena vai substituir a atual secretária
Patrícia Lisboa, que é funcionária de carreira. A nomeação de
Pedro Nimer para ocupar a presidência da Empresa Municipal de
Construção Popular (Emcop) também foi uma surpresa. Nimer,
que é presidente do MDB, no atual exercício atua como subprefeito do distrito de Talhado. O prefeito já fez 18 indicações para
ocupar cargos no primeiro escalão. As novas nomeações, num
total de 12, devem acontecer ainda nesta semana.
Diplomação dos eleitos começa nesta quinta-feira, no salão do Júri do fórum de Rio Preto

pelo juiz eleitoral Evandro
Pelarin. O cronograma será
o seguinte: Cedral (9h30),
Guapiaçu (10h00), Ipiguá
(10h30) e Uchôa (11h00).
A solenidade estará aberta
apenas para os eleitos e as
autoridades eleitorais.
Uchôa - O prefeito eleito
pelas urnas foi Cláudio Martins (MDB) com 49,01% dos
votos – o questionamento diz
respeito ao seu vice Jú (Jurandir Ferrarez do DEM) que
teve seu nome vetado pela
justiça eleitoral. Que aguar-

da a resolução é o segundo
colocado o atual prefeito professor Will (PSDB) que teve
44,16% dos votos válidos.
Segundo o juiz eleitoral no
caso especifico de Uchôa só
serão diplomados os vereadores (nove ao todo) “Até o
momento, não nos chegou
nenhuma decisão do TRE
autorizando a diplomação de
prefeito e vice”, salientou Pelarin. Ele salienta que existe
um pedido de separação de
chapa, pois quem foi declarado inelegível foi o vice.
126ª ZE – por sua vez os

prefeitos e seus respectivos
vices além dos vereadores
das cidades de Bady Bassitt,
Nova Aliança e Potirendaba
não terão a diplomação presencial – segundo determinação do juiz da ZE Adilson
Araki Ribeiro.
Segundo Juliana Freire
dos Santos, chefe do ZE
126ª a recomendação do
TER-SP é que a decisão
ficaria a cargo de cada juiz.
“Aqueles que prestaram contas poderão emitir o diploma
diretamente do sistema”,
salientou Juliana.

1º ESCALÃO

Edinho nomeia mais nomes para secretários

Sérgio SAMPAIO

O prefeito Edinho Araújo
(MDB) anunciou nesta segunda-feira (14) mais três nomes
para ocupar os cargos do
primeiro escalão do seu novo
governo que começa no dia 1º
de janeiro.
Sendo que dois novos são
para a Secretaria de Habitação, o presidente do PSDB,
Manoel de Jesus Gonçalves
assume o cargo. Por sua vez
a outra novidade é para a Secretaria de Assistência Social

que terá no comando Helena
Marangoni. Ela seria uma indicação do vice-prefeito Orlando
Bolçone (DEM).
A última indicação deste
começo de semana é do
atual subprefeito de Talhado
e presidente do MDB, Pedro
Nimer Filho, que vai assumir a
presidência da Emcop (Empresa Municipal de Construções
Populares).
Participaram da solenidade
o vice-prefeito, do presidente
do DEM Rio Preto, Roberto
Toledo e do deputado federal
Geninho Zuliani (DEM).

VEJA OUTROS NOMES JÁ INDICADOS:
Chefe de gabinete: Zeca Moreira
Secretaria de Planejamento: Orlando Bolçone
Secretaria de Obras: Israel Cestari Júnior
Secretaria de Saúde: Aldenis Borim
Semae (Serviço Municipal Autônomo de Água e
Esgoto): Nicanor Batista Júnior
Secretaria de Administração: Adilson Vedroni
Procuradoria Geral do Município: Luiz Roberto
Thiesi
Empro (Empresa Municipal de Processamentos
de Dados): Ângelo Bevilacqua
Secretaria da Fazenda: José Martinho Ravazzi
Neto
Secretaria de Comunicação: Mário Soler
Secretaria de Governo e Riopretoprev: Jair Moretti
Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Jorge
Luís de Souza
Secretaria de Cultura: Pedro Ganga
Secretaria de Agricultura: Pedro Pezutto Júnior
Secretaria do Meio Ambiente: Kátia Penteado
Casimiro

TURVO E GRANDE

Comitê Hidrográfico completa 25
anos hoje com evento online

Da REDAÇÃO

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e
Grande (CBH-TG) completa
25 anos nesta terça-feira (15
de dezembro). Em comemoração, a instituição realizará
um evento on-line para tratar
de um dos temas prioritários
para o trabalho do comitê nos
próximos anos, que é a recomposição de matas e florestas
na região da Bacia.
O objetivo do CBH-TG é ser
um instrumento de desenvolvimento e proteção ambiental,
sendo composto por 54 membros em uma gestão tripartite
entre estado, município e
sociedade civil. O grupo soma
esforços técnicos no enfrentamento das problemáticas
ligadas à Bacia Hidrográfica
dos Rios Turvo e Grande, que
contempla 66 municípios, incluindo São José do Rio Preto,
Catanduva, Fernandópolis, Mi-

rassol, Olímpia e Votuporanga.
De acordo com o presidente
em exercício do CBH-TG, Germano Hernandes Filho, o Comitê da Bacia Hidrográfica dos
Rios Turvo e Grande investiu na
melhoria da qualidade da água
e no tratamento de esgoto sanitário na região da Bacia. Como
resultado, a região elevou o
índice de abastecimento de
água de 93,6%, em 2010, para
99,3%, em 2018. No caso do
índice de esgotamento sanitário, o percentual de esgoto
tratado passou de 79,2%, em
2011, para 94,4%, em 2019.
“Esses dados conquistados são
compatíveis com os de países
desenvolvidos”, destacou Germano. “Além de essa realidade
favorecer a saúde da população, é fundamental para tornar
nossa região mais atrativa para
investimentos”.
O presidente também aponta a gestão do próprio comitê
como uma importante conquis-

ta desde sua criação, pois toda
a distribuição de recursos é
feita dentro de uma parametrização técnica. “Nas discussões
quanto aos planos para a Bacia
dos Rios Turvo e Grande, não
há espaço para ‘eu acho’. Com
a contribuição de diferentes
frentes da sociedade de forma
objetiva, compartilhamos as
decisões para o nosso futuro”,
afirmou.
Online - No evento on-line
em comemoração aos 25 anos
do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande,
dois pesquisadores convidados
falarão sobre a importância do
reflorestamento para manutenção dos recursos hídricos
na Bacia. Esse tema, ao lado
da reciclagem de materiais, é o
principal foco do planejamento
para os próximos anos de trabalho do Comitê.
A palestra “O ciclo hidrológico e as florestas, uma relação

vital” será ministrada pelo
cientista Antônio Donato, do
Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe) e do Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). Já o pesquisador
Ricardo Ribeiro Rodrigues, do
Departamento de Ciências
Biológicas da ESALQ/USP, falará sobre a priorização da
Restauração Florestal da Bacia
dos Rios Turvo e Grande, que se
trata de um projeto pioneiro entre todos os Comitês do estado
de São Paulo, que está em fase
de implementação.

Serviço
Evento: Webinar comemorativo aos 25 anos do CBH-TG
Data: 15 de dezembro de
2020
Horário: 14h às 17h
Inscrições gratuitas: www.
bit.ly/cbh-tg

Esporte

A expectativa é que o vereador Fábio Marcondes (PL)
seja indicado para ocupara
a Secretaria de Esporte,
pasta mais cobiçada pelos
políticos. O vereador eleito
Bruno Moura (PSDB) flertou
com a pasta, porém, com a
indicação do tucano Manuel
Gonçalves para a Habitação,
a chance de Moura zerou.
O vereador Zé da Academia
(Patriota) também tinha
interesse no Esporte, mas
pelo andar da carruagem
não será contemplado. MDB
e PSDB já foram contemplados. Ainda faltam cinco
partidos que vão ter cargos
no primeiro escalão.

Complicado

Faltou estrutura
O candidato a prefeito
derrotado Rogério Vinicius
dos Santos reclamou que o
seu fraco desempenho nas
últimas eleições foi porque a
direção do DC não ofereceu
estrutura para fazer uma
campanha com visibilidade.
Sobre o seu futuro político,
Rogério antecipou que pelo
DC está descartado, no
entanto, diz que está conversando, com o também
candidato derrotado para
prefeito Carlos Alexandre
(PCdoB), a fim de fazer uma
parceria. Será que Rogério
vai sair de um partido de direita para aderir à esquerda?
A conferir!

Perdido

O trânsito no trecho entre
Mirassol-Rio Preto está cada
dia mais complicado. No horário de pico, das 7h às 8h,
os congestionamentos se
sucedem dia após dia e não
se vê nenhuma ação da Polícia Rodoviária Estadual para
tentar melhorar o fluxo. Com
o comércio funcionando por
mais tempo, tudo promete
piorar. Ainda sobre a ação
da PRE, nos fins de semana, quando o trânsito flui, é
comum ver os agentes com
radar multando motoristas
que excedem um pouco na
velocidade. Quando está
congestionado não precisa,
tudo para.

Parlamentares de oposição defenderam a pressão
feita pelo STF ao Ministério
da Saúde para a elaboração
de um plano de vacinação
contra a covid-19. O ministro do STF Ricardo Lewandowski deu 48h para que
o governo esclareça qual a
previsão de início e término
da vacinação e quais serão
as fases planejadas. Para o
deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), o STF tomou
uma decisão consciente. “O
mundo já começou a vacinar
e o Brasil está mais perdido
que cachorro quando cai
do caminhão de mudança”,
comparou o pedetista.

Diante do caos registrado
no dia a dia que prejudicada a população da região,
portanto, não é nenhum
exagero a reivindicação do
prefeito Edinho Araújo (MDB)
ao cobrar do governo do estado a construção de mais
uma faixa de rolamento na
rodovia Washington Luís,
entre Rio Preto Mirassol. A
obra é cara, mas necessária
para reduzir o tempo perdido
e proporcionar mais conforto
aos motoristas. O governador João Doria (PSDB) prometeu viabilizar a execução
da terceira faixa, mas tem
de ser breve… chega de
blá-blá-blá!

O diretor do Instituto
Butantan, Dimas Covas,
informou que está produzindo 1 milhão de doses por
dia, portanto, se o governo
federal não tivesse torcendo o nariz para a vacina
Coronavac, em breve boa
parte da população estaria
imunizada. Agora, essa birra
envolvendo o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) e o
governador de São Paulo,
João Doria (PSDB), quem
sai perdendo é a população.
Com 119 anos de experiência na produção de vacinas,
os cientistas do Butantan
merecem respeito e o povo
que o mantêm, mais ainda.

Sem exagero

Respeito

Audiências na sexta

A Mesa Diretora da Câmara decidiu ontem que as audiências
públicas para debater com a população, o projeto do Novo Plano Diretor da cidade, serão promovidas na próxima sexta-feira.
O presidente Paulo Pauléra (PP) diz que a primeira começa às
19h e a segunda às 20h. As audiências seriam promovidas na
última sexta-feira, porém, a juíza Tatiana Viana Santos, 2ª Vara
da Fazenda, suspendeu atendendo pedido da Defensoria Pública,
que alegou a falta de publicidade para chamar a população, a
fim de participar dos debates. “As audiências vão ser realizadas
de acordo com o que a juíza determinou”, diz o presidente. Para
tanto, está divulgando propaganda na mídia convocando a população para participar das audiências. Pauléra destacou ainda que
o número de participantes será de 40% do espaço existente na
Câmara por causa da pandemia. Com lotação máxima, a galeria
abriga 220 pessoas. Pauléra disse ainda que não está definido a
data para votar o projeto, que vai definir o crescimento da cidade
para os próximos 10 anos.
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Ladrões furtam 800 peças
de joalheira em shopping

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

A Carrazone Joalheiros no
Riopreto Shopping foi furtada
na noite deste domingo (13).
Ladrões levaram cerca de 800
peças sendo vários relógios e
joias. O valor do prejuízo ainda
não foi calculado pelos proprietários.
As imagens de monitoramento do shopping flagraram
parte da ação, quando um dos
suspeitos - um homem que
usava camisa vermelha e calça
preta com mala bag laranja,
com aproximadamente 1,80
metro de altura - deixa ao local.
Imagens sugerem que ele teve
ajuda de outras pessoas no
furto. Para acessar a joalheira
eles usaram de uma outra loja
que está em reforma ao lado.
Os bandidos conseguiram
acessar a joalheria e furtar as
joias através do forro e subtrair
as peças e os relógios.
Ainda pelas imagens de
monitoramento do shopping
é possível ver que mais duas
pessoas estariam envolvidas

TRÂNSITO

na ação, dois homens altos
um deles trajando calça branca
e camisa azul listrada e outro
calça branca e camisa azul.
Nas imagens inclusive mostram
os quatro indivíduos sentados
na praça de alimentação do
shopping antes do crime.
Os suspeitos ainda não foram identificados e saíram do
shopping com as joias e relógios
por volta das 20h20 pela saída
principal, mas não foi possível
visualizar se eles estavam com
algum veículo para fuga.
Policiais Militares do 17° Batalhão foram acionados via Copom para verificar a ocorrência
no local dos fatos. O delegado
de plantão Jairo Garcia Pereira
solicitou uma perícia no local.
A assessoria de imprensa
do Riopreto Shopping enviou
nota sobre o ocorrido. “O Riopreto Shopping informa que
as Polícias Militar e Civil estão
apurando todos os detalhes
referentes à ocorrência citada
pela reportagem. O Shopping
ainda reforça que está colaborando com as autoridades
competentes sobre o caso”.

Divulgação

Divulgação

Imagens de segurança mostram suspeitos no corredor
deixando o shopping após o furto

Um final de semana violento
nas estradas da região deixou
um saldo de seis mortes, entre as vítimas uma criança de
apenas 3 anos. Neste acidente
envolvendo um carro e uma
carreta que matou três pessoas
da mesma família na noite deste
domingo (13), na BR-153, trecho de Icém.
De acordo com a PRE (Polícia
Rodoviária Estadual), a colisão
frontal ocorreu no quilômetro
14, por volta das 23 horas, entre
uma carreta e um Honda Civic,
com placas de Palestina.
Com o impacto da batida, o
casal, mulher de 35 anos e o
marido de 37 anos, não resistiu
aos ferimentos e morreu no
local. Já a criança, de 3 anos,
chegou a ser socorrida, mas
morreu a caminho do hospital.

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, natural de Miguelópolis/SP faleceu aos 81 anos
de idade. Era casada com Sr. José Antonio
Molina e deixa os ﬁlhos Isabel, Cecilia, José
Carlos, Diva Aparecida e Maria do Parto.
Foi sepultada no dia 11/12/2020, às 17:00,
saindo seu féretro do velório da Capela do
Prever para o cemitério São João Batista.

ROSITA MARGARIDA DA SILVA DE
ARAUJO, natural de São Paulo/SP faleceu
aos 54 anos de idade. Era casada com
o Sr. Damião Otaviano de Araújo e deixa
os ﬁlhos Natália e Tarcisio. Foi sepultada
no dia 12/12/2020, às 17:00, saindo seu
féretro do velório da Capela do Prever para
o cemitério São João Batista.

SAMUEL DE LIMA TAVARES NIZ, natural de São José do Rio Preto/SP faleceu aos
0 anos de idade. Era solteiro. Foi sepultado
no dia 11/12/2020, às 16:00, saindo seu
féretro do velório da Ercília para o cemitério
São João Batista.

JOAQUIM TEIXEIRA DOS SANTOS,
natural de Caetité/BA faleceu aos 87 anos
de idade. Era viúvo da Sra. Isaura de Oliveira
Santos e deixa os ﬁlhos Jesus Teixeira,
Leonice, Roseli, Márcia, Ana Maria, Neuzeli,
José Teixeira dos Santos (falecido), Clarice
(falecida) e Valdemar (falecido). Foi sepultado no dia 13/12/2020, às 13:00, saindo
seu féretro do velório da Capela do Prever
para o cemitério São João Batista.

PEDRO DORIVALDO BUSSIOLI, natural
de Paraiso/SP faleceu aos 75 anos de
idade. Era casado com a Sra. Mara Silvia
Rodrigues Busssioli e deixa os ﬁlhos Alessandro Silvio, Luciana Perpétua, Adriano
Marcio, Pedro Bussioli Jr e Maria Aparecida. Foi sepultado no dia 11/12/2020,
às 16:30, saindo seu féretro do velório
dda Capela do Prever para cemitério São
João Batista.
ALICE FERREIRA DA SILVA, natural de
Uchoa/SP faleceu aos 88 anos de idade.
Era casada com o Sr. Carolino Gonçalves
da Silva e deixa os ﬁlhos Aparecido, Alecir, Maria Aparecida, Ana Lúcia, Isabel,
Dalva Terezinha, Laercio José, Lucineide,
Marciano e Luciane. Foi sepultada no dia
12/12/2020, às 11:30, saindo seu féretro
do velório de Cedral para cemitério municipal de Cedral.
GUIOMAR MARQUES FERREIRA, natural de Alvares Florence/SP faleceu aos 74
anos de idade. Era solteira e deixa os ﬁlhos
Moises, Matheus e Julio Cesar. Foi sepultada no dia 12/12/2020, às 14:00, saindo seu
féretro do velório da Capela do Prever para
o cemitério Parque Jardim da Paz.

Moto - Um homem de 32
anos morreu e outros dois ficaram gravemente feridos em
um acidente entre uma moto
e uma van, na rodovia Cezario

José de Castilho (SP-321), em
Catanduva, na noite deste domingo (13).
De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motociclista
transitava pela via no sentido
Catanduva a Itajobi, quando
invadiu a pista contrária e bateu
de frente com a van.
Com o impacto da batida, o
motociclista morreu no local. Já
o passageiro da moto e o motorista da van foram socorridos,
em estado grave, e encaminhados ao Hospital Padre Albino.
Euclides - Duas pessoas
morreram e outra ficou ferida
em um acidente na rodovia Euclides da Cunha, em Santa Fé
do Sul, na noite de sábado (12).
O motorista que causou o acidente foi preso em flagrante por
homicídio culposo na direção de
veículo automotor e embriaguez
ao volante.
Segundo informações da
Polícia Rodoviária Estadual, um
carro BMW seguia sentido Santa
Fé do Sul a Jales, quando bateu
na traseira de outro veículo,

Hyundai Tucson. O motorista que
causou o acidente saiu ileso. Já
um homem de 58 anos, e uma
das passageiras de 85 anos,
que estavam no outro carro, não
resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outra passageira
da Tucson, uma mulher de 61
anos sofreu ferimentos graves e
foi socorrida por uma equipe do
Samu (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência) para a Santa
Casa de Jales.
De acordo com a polícia, o
motorista apresentava sinais de
embriaguez, mas se negou a
fazer o teste do bafômetro. Ele
foi encaminhado à delegacia de
Jales e preso em flagrante.
No domingo (13), um homem
ficou ferido ao se envolver em
um acidente na rodovia Prefeito
Éttore Bottura, que liga Santa Fé
do Sul a Santa Rita d’Oeste e Ilha
Solteira. A suspeita é de que ele
teria feito uma ultrapassagem
quando bateu em outro veículo.
O motorista foi socorrido e encaminhado, com ferimentos leves,
para a UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) de Santa Fé do Sul.

LATROCÍNIO

FALECIMENTOS

JOSÉ ROBERTO SIMON, natural de
Novo Horizonte/SP faleceu aos 64 anos
de idade. Era solteiro e deixa os ﬁlhos Luciano Roberto Simon. Foi sepultado no dia
11/12/2020, às 17:30, saindo seu féretro
do velório do Jardim da Paz para cemitério
Parque Jardim da Paz.

Procurado por nossa reportagem, o empresário Walter
Carrazone Junior disse que
não tinha calculado o valor
do prejuízo. O boletim de
ocorrência foi registrado nesta
segunda-feira (14). No final da
tarde a assessoria de imprensa
do empresário enviou nota
oficial dizendo que lamenta o
ocorrido, afirmando que toda
a mercadoria da loja foi furtada por assaltantes que ainda
não foram identificados pela
Polícia Civil. “É lamentável. É
doloroso. É assustador como
uma atitude destas possa vir
de outros seres humanos em
um ano que tanto nos foi roubado”, comenta o empresário
Walter Carrazzone Jr. Ainda
não foi avaliado o prejuízo em
ouro, joias e pedras preciosas,
finaliza a nota.

Fim de semana violento nas estradas
mata cinco e uma criança de 3 anos
Tatiana PIRES

Acidentes em rodovias da região mataram seis pessoas,
entre as vítimas uma criança de 3 anos

“É lamentável
doloroso,
assustador”, diz
empresário

APARECIDA RAMOS HERMES, natural
de Tanabi/SP faleceu aos 77 anos de idade.
Era viúva do Sr. Sebastião Hermes e deixa
os filhos Kátia Maria, Carla Aparecida,
Luiz Sebastião (falecido) e Cassia Maria
(falecida). Foi sepultada no dia 13/12/2020,
às 10:30, saindo seu féretro do velório da
Capela do Prever para o cemitério São
João Batista.
MAFALDA TRIDICO ANTUNES, natural
de Monte Aprazível/ SP, faleceu aos 88 anos
de idade. Era viúvo do Sr. Dirceu Antunes
e deixa os ﬁlhos Fátima Aparecida, Luis
Antonio, Edson Aparecido, Egídio Roberto,
Floripes, Evandro e Everaldo Foi sepultada
no dia 14/12/2020, às 13:00, saindo seu
féretro do velório Capela do Prever para
cemitério São João Batista.
WELLITON LOPES, natural de São
José do Rio Preto/SP, faleceu aos 34 anos
de idade. Era solteiro. Foi sepultado no dia
14/12/2020, às 17:00, saindo seu féretro
do velório da Capela do Prever para o
cemitério São João Batista.
CAROLINE DA MOTTA BRAZ, natural
de São José do Rio Preto/ SP, faleceu aos
30 anos de idade. Era solteira. Foi sepultada
no dia 14/12/2020, às 17:00, saindo seu
féretro do velório Capela do Prever para
cemitério municipal de Cedral.

Motorista de aplicativo é morta a facadas
Tatiana PIRES

A motorista de aplicativo
Luciana Cordioli, 41 anos, foi
morta a facadas na tarde deste
domingo (13), após atender
a solicitação de Jovanilson
Soares Nogueira, de 18 anos,
para fazer uma corrida de
Urânia com destino a Fernandópolis. O jovem foi preso em
flagrante por latrocínio - roubo
seguido de morte - ao pedir

ajuda quando o carro da vítima
parou.
Durante o trajeto, ele anunciou o assalto e Luciana teria
reagido, parando o carro às
margens da rodovia, sendo
esfaqueada dentro do carro.
Segundo informações da
Polícia Militar, o jovem seguiu
até Fernandópolis com o carro
da vítima, onde deixou o corpo
dela em um local afastado.
Depois de ter se livrado do

corpo, o veículo parou de funcionar e o rapaz pediu ajuda.
Ele estava com as roupas sujas
de sangue e contou que tinha
sido assaltado.
Socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência) acionaram a Polícia
Militar. Encaminhado à delegacia, ele acabou confessando
o crime e deve ser transferido
para a cadeia de Santa Fé do
Sul.

AGRESSÃO

Foragido se envolve em briga
com esposa e acaba preso

Tatiana PIRES

Um auxiliar de serviços
gerais de 32 anos foi preso
na noite deste domingo (13),
após agredir e esfaquear a
mulher, uma faxineira de 34
anos, no bairro Vila Ideal, em
Rio Preto. Embora a vítima não
quisesse representar contra o
marido, ele foi preso devido a
um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal.
Após a agressão, foi o próprio agressor que socorreu e
levou a vítima até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento)
Tangará. A Polícia Militar foi
acionada para comparecer a
unidade de saúde. O auxiliar

de serviços gerais confessou
ter golpeado o ombro da mulher
com uma faca, alegando que
motivada por ciúmes, a mulher
pegou a faca e partiu para cima
dele, que a desarmou. Ela teria
flagrado uma conversa dele
com outra mulher e também
rasgou o colchão da cama do
casal.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência,
o homem bateu com o cabo
da faca, por diversas vezes,
na cabeça dela, deixando bem
dolorida, mas sem lesões aparentes. Arrependido, o homem
pediu perdão e a socorreu. O
ombro da vítima precisou ser
suturado com cinco pontos.

Encaminhado à Central de
Flagrantes, ele foi preso e encaminhado para a carceragem
da Deic (Divisão Especializada
de Investigações Criminais). O
boletim de ocorrência foi registrado como violência doméstica, lesão corporal e captura de
procurado.

Faxineira
acusada de dar
facada na atual
mulher do ex
Tatiana PIRES

Uma faxineira de 44 anos
foi presa após esfaquear a atual do ex, uma merendeira, de
25 anos, neste domingo (13),
no bairro Residencial Gabriela,
em Rio Preto.
Segundo as informações
do boletim de ocorrência, a
faxineira invadiu a residência
do casal e enquanto a vítima
dormia desferiu dois golpes de
faca. O ex-marido, um comerciante de 29 anos, percebendo
a agressão, segurou a mulher
por trás para impedir que ela
desferisse mais facadas na
vítima.
Mesmo ferida, a merendeira pegou o filho de 4 anos e
fugiu do local. A vítima permaneceu em observação na UPA
(Unidade de Pronto Atendimento) Norte.
Após desarmar a faxineira,
o homem foi atrás da mulher.
A Polícia Militar foi acionada e
prendeu a faxineira em flagrante por tentativa de homicídio.
Ainda de acordo com o
registro policial, o comerciante
disse à polícia que a ex-mulher
apresentava sinais de embriaguez e estava muito transtornada, acreditando que se não a
impedisse, ela mataria a atual
mulher dele.
A agressora foi encaminhada à UPA Norte, onde foi medicada e liberada. Em seguida,
ela foi conduzida à Central de
Flagrantes e alegou que foi até
a casa do ex- companheiro
para conversarem e ocorreu
uma briga entre os dois e foi
agredida. Na versão dela, o
comerciante pegou uma faca
e, na confusão, um tentava
tirar a faca do outro. A faxineira
disse, durante o interrogatório,
que não viu o momento em
que a merendeira foi atingida,
afirmando que sua intenção
não era matar ou ferir ninguém.
A faxineira permaneceu
presa à disposição da Justiça.
Divulgação
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Homem morre
atropelado
em vicinal

Tatiana PIRES

Um homem morreu após
ser atropelado por um carro na
estrada vicinal Horácio Neves
de Azevedo, durante a noite
deste domingo (13), em Rio
Preto. O acidente aconteceu no
quilômetro 6 mais 500 metros.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência,
o motorista de 42 anos seguia
em um Fiat Strada, acompanhado da mulher e da filha
dele. Ninguém ficou ferido.
À polícia o motorista disse
que seguiam para comprar um
lanche e que, em determinado
momento, foi procurar a máscara dentro do carro e não viu
o pedestre. Ainda segundo seu
relato, a mulher dele deu um
grito, mas não houve tempo de
evitar o atropelamento. Após
o acidente, o motorista parou
o carro para prestar socorro à
vítima.
Equipes do Resgate e do
Samu (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência) estiveram
no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.
O motorista permitiu a retirada de amostra de sangue
para o teste de alcoolemia.
Registrado como homicídio
culposo na direção de veículo
automotor, o caso será investigado pelo 5º Distrito Policial.
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FIM DE SEMANA

Vigilância
recebe
SAÚDE
E SEXUALIDADE

12
denúncias e autua bar

Divulgação

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Vigilância Sanitária de
São José do Rio Preto, junto
com a Guarda Civil Municipal
(GCM), recebeu 12 denúncias
por aglomerações em bares
durante o fim de semana.
Destas denúncias, apenas
uma foi procedente e resultou
na autuação de um bar no
bairro Jardim Anielli por aglomeração de clientes. A multa
pode ultrapassar os R$ 6 mil.
Ainda no fim de semana,
a GCM dispersou uma festa
no Terras de São Lucas. Na
sexta-feira (11), o Comitê de
Enfrentamento ao Coronavírus
atualizou as regas para funcionamento de estabelecimentos
comerciais. Entre elas a proibição de venda de bebidas
alcóolicas depois das 20h,
atender na área externa do
estabelecimento e entrar com
acompanhantes em estabelecimentos comerciais.
“Não constatamos nenhum
estabelecimento com mesas
e cadeiras do lado de fora e
nenhum bar aberto depois das
20h. Sabemos que no começo
as pessoas tendem a seguir

Andreia Negri, da Vigilância Sanitária: de doze denúncias apenas uma procedente
mais as determinações, mas
depois passam a desrespeitar.
Nós seguiremos fiscalizando
para que isso não ocorra”,
afirmou a gerente da vigilância
sanitária, Miriam Wonk. Ainda
de acordo com ela as aglomerações e festas seguem sendo
o principal problema.
Desde o dia 24 de março

foram lavrados 1340 autos
de infração, com 605 penalidades, sendo 24 advertências e 581 multas. O valor
arrecadado com as multas
não foi divulgado, pois cada
estabelecimento recebeu um
valor diferente, variando de
11 UFESP (Unidade Fiscal do
Estado de São Paulo) a 400

UFESP, de acordo com o porte
da empresa, quantidade de
irregularidades e reincidência.
Cada UFESP equivale a R$
27,61.
As denúncias podem ser
feitas à Vigilância Sanitária por
meio da Ouvidoria, pelo telefone 0800 770 58 70, ou para
a Guarda pelo telefone 153.

UBS fica dois dias fechada após furto de fiação
Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

UBS Anchieta estará fechada nesta terça, furto de fios
impossibilita funcionamento da unidade

VACINA

Estudo clínico da
Coronavac só dia 23,
diz Doria

O Governador João Doria
confirmou nesta segunda-feira
(14) que o estudo clínico conclusivo da vacina do Instituto
Butantan contra o coronavírus
será divulgado no dia 23 de
dezembro.
“Os brasileiros querem agilidade, querem as vacinas e sua
proteção. Não aguentam mais
viver em meio a uma pandemia
que mata, hoje, mais de 600
brasileiros por dia”, afirmou
o Governador. “Quanto mais
rápido vacinarmos de forma
segura e planejada, mais vidas
serão salvas no Brasil. Vamos
vacinar imediatamente, começando em janeiro. É possível
com as vacinas que estiverem
disponíveis, não importa a sua
origem”, acrescentou Doria.
A decisão atende a uma
recomendação do comitê internacional independente que
acompanha a pesquisa desenvolvida em parceria entre o
Butantan e a biofarmacêutica
Sinovac Biotech. O instituto
brasileiro e a empresa chinesa
decidiram encerrar a fase três
do estudo clínico no país nesta semana, já que o patamar
ideal de 154 voluntários com
diagnóstico positivo de coronavírus foi superado.
O estudo é conduzido pelo
Butantan em 16 centros de
pesquisa espalhados por sete
estados e o Distrito Federal.

SAÚDE E SEXUALIDADE
saude@dhoje.com.br

ANORGASMIA, PORQUE
AS MULHERES TEM
DIFICULDADES DE CHEGAR
AO ORGASMO
Divulgação
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Cerca de 11 mil profissionais
de saúde concordaram em
participar da pesquisa. No teste duplo-cego, metade deles
recebeu duas doses da vacina,
enquanto os demais tiveram a
aplicação de placebo.
Atualmente, a fase 3 do
Butantan registra 170 voluntários contaminados. O estudo
conclusivo vai medir a taxa de
eficácia do imunizante comparando quantos receberam a
substância inócua e quantos
tomaram a vacina. A taxa
mínima recomendada pela
própria Anvisa é de 50% como
parâmetro de proteção.
A expectativa do Governo de
São Paulo é obter o registro da
vacina do Butantan até o final
deste ano. O Plano Estadual
de Imunização prevê início da
campanha em 25 de janeiro,
com a autorização da Anvisa ou
de órgãos internacionais equivalentes, conforme previsto na
legislação brasileira.

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto informou nesta segunda-feira (14) que devido
a um furto de fiação durante
a madrugada a UBS Anchieta
que atende funcionando como
unidade respiratória ficou impossibilitada de realizar os
atendimentos.
Ainda de acordo com a
Secretaria de Saúde por causa do furto, a UBS Anchieta
permanece temporariamente
fechada. Os profissionais da
unidade serão remanejados
hoje e amanhã (15) para as
unidades da Caic - Cristo Rei
e Solo Sagrado, que também
estão funcionando como uni-

dades respiratórias.
Segundo a nota, toda a fiação da rede de luz e internet foi
roubada e a rede de oxigênio
foi danificada. Um boletim de
ocorrência foi registrado e a
pasta já está providenciando a
reposição dos materiais.
Quem necessitar de atendimento para síndromes respiratórias leves hoje ou amanhã
deve procurar uma dessas
unidades. Veja o horário de
funcionamento: Caic/Cristo
Rei: de segunda a sexta-feira,
das 7h às 22h, e sábados e
domingos das 7h às 13h e
Solo Sagrado: diariamente,
das 7h às 22h.

COVID

Mais 423 novos casos e
oito mortes em 3 dias

Vinicius LIMA

A Secretaria de Saúde
atualizou nesta segunda-feira
(14) os dados da Covid-19 no
município. Entre sexta-feira
(11) e domingo (13) foram
contabilizados 423 casos,
sendo 404 por exame PCR (infecção recente) e 19 por teste
sorológico (infecção antiga).
No total são 31.532 casos
confirmados, sendo 2.928 em
profissionais da saúde.
Também no fim de semana
foram registrados oito óbitos
pela doença, sendo cinco no
domingo e dois na sexta-feira
(não foram registrados mortes
no sábado). São 843 mortes
desde o início da pandemia,
com uma taxa de letalidade
de 2,6%.

Com relação ao número
de recuperados, foram contabilizados 213 curados nos
últimos três dias, chegando
a marca de 29.397 altas, o
equivalente a 93,2% dos casos. São 125.861 notificações
de sintomas gripais e 110.248
testes. O coeficiente de incidência 6.844 para cada 100
mil habitantes.
Atualmente são 267 pacientes internados com síndrome respiratória aguda grave
(SRAG), sendo 108 na UTI e
159 na enfermaria. Dentre esses casos, 150 já foram diagnosticados com coronavírus,
com 80 na UTI e 70 na enfermaria. A taxa de ocupação de
UTI em Rio Preto está em 54%.
Na região, a ocupação dos
leitos de UTI está em 52,4%.
Divulgação

Muitas mulheres relatam ter dificuldade em atingir o orgasmo,
relaxar na cama e sentir prazer
Para comemorar um ano de minha coluna resolvi falar de um
assunto que é tabu entre a sociedade ORGASMO FEMININO .
. Segundo estudo do Pro Sexo - Programa de Assistência
Sexual do Hospital das Clínicas de São Paulo, 78,8% das brasileiras relatam insatisfação com a vida sexual. No Brasil, 8,2%
das mulheres queixam-se de ausência completa de desejo sexual; 26,2% não chegam ao orgasmo; 26,6% têm dificuldade
para despertar e 17,8% têm dispareunia (dor durante a relação
sexual). A maioria das mulheres conseguem atingir o orgasmo
por meio da estimulação clitoriana, masturbação ou sexo oral,
mas não pela penetraçãovaginal. Também há casos de mulheres
que nem sabem se chegaram ao orgasmo
Eu posso garantir uma coisa que se você não sabe se já
teve ou não um orgasmo, é bem provável que você nunca tenha
chegado lá, quando você conseguir, pode ter certeza que você
vai saber o como é.
O ciclo da resposta sexual de uma mulher tem 3 fases:
desejo, excitação e finalmente orgasmo. Você precisa investigar e entender em qual estágio está o bloqueio, uma mulher
que sofre de anorgasmia não sofre necessariamente de baixa
libido ou falta de excitação. Portanto, o autoconhecimento e a
auto-observação são fundamentais, você só conseguirá eliminar
bloqueios se descobrir o que realmente está bloqueando você.
Muitas mulheres relatam culpa e preocupação quando não têm
orgasmo, algumas até dizem que seus parceiros as culpam por
isso, o que é um grande erro! Quanto mais uma mulher tenta
atingir o orgasmo, mais difícil é alcançá-lo, chegando ao ponto
em que ela perde o interesse pelo sexo com o tempo, começa
a evitar relacionamentos e perturba o relacionamento. É importante aliviar a pressão, relaxar e, o mais importante, se conhecer.
Fique atenta aos fatores que podem ser responsáveis pela
fato de orgasmo como :
Fingir orgasmo .
Fingir orgasmo é uma péssima ideia, primeiro porque o seu
parceiro pode achar que esta fazendo certinho e maravilhosamente bem e continua da forma errada ou ele acaba percebendo
e fica magoado com você o que pode gerar um desconforto na
relação e quando você fingi, você fortalece a crença de que você
é incapaz de chegar ao orgasmo, ou seja, o seu cérebro passa
a acreditar de que você não pode de ter um orgasmo, e se o
seu cérebro acreditar nisso, vai ficar quase impossível de você
liberar o fluxo que permite o orgasmo acontecer.
• Apego a tabus
A educação rígida e a repressão sexual geram profundos
obstáculos ao sexo, que começa a ser percebido como algo
ruim e sujo, certamente bloqueia o prazer e tira a concentração
da mulher no momento presente.
Estresse
O estresse e as preocupações cotidianas bloqueiam o relaxamento e impedem as mulheres de se concentrar no momento
presente. Sexo é um ato físico e emocional, para que o prazer
flua, seu corpo físico deve funcionar bem, mas fatores psicológicos também são fundamentais.
. • Falta de atratividade
Esse fator é mais constante em mulheres que sofrem de
anorgasmia secundária, ou seja, mulheres que atingiram o
orgasmo facilmente no passado, mas agora estão tendo dificuldade de atingir o pico de prazer. É natural que toda a química
e o desejo de iniciar um relacionamento esfriem com o tempo,
mas será difícil chegar ao orgasmo a menos que você guarde
o sentimento de atração por seu parceiro. Noites românticas,
surpresas eróticas e notícias na cama são ótimas estratégias
para despertar o desejo de um relacionamento.
• Vagina flácida
A área íntima consiste em uma estrutura muscular chamada
assoalho pélvico. Essa estrutura começa a desaparecer após os
20 anos. Isso significa que, em média, a partir dos 20 anos, as
mulheres que nunca exercitaram os músculos vaginais tendem
a apresentar flacidez vaginal. Quando a vagina está mais flácida,
a sensação de penetração do pênis é menos intensa, tanto para
o homem que percebe essa flacidez quanto para a mulher. Com
o canal vaginal mais largo, a penetração é menos agradável.
A ginástica íntima também é uma ótima prática para tratar e
prevenir esse problema
No meu curso de pompoarismo que é todo on-line você terá
a oportunidade de transforma sua vida sexual .
Saiba que você é merecedora do prazer e da felicidade e
não deixe que nada interfira na sua realização afetiva e sexual
Beijos ate a próxima
Mirna Zelioli – Formada em pedagogia e sexóloga em
formação e palestrante em vendas. Gestora comercial,
sensual coach, empresária do mercado erótico, criadora do
projeto SAT (Sexualidade Amor pra Todos), Projeto de Inclusão, projeto CEL (Coragem e Empoderamento e Libertação).
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Detalhes

Roberto
Toledo

não tão pequenos...

PAULO EMÍLIO Azevedo
Marques levou a esposa Livia
Costantini Marques, mais os
ﬁlhos e a sogra Mariângela
Abreu Costantini para mini
temporada de sol e mar curtindo as maravilhas da Bahia.
Eles retornaram super bronzeados no último domingo.
GILBERTO Scandiuzzi,
ao lado da eterna namorada Teresa Scandiuzzi, dos
ﬁlhos, noras e netos, comemorou mais um aniversário,
no domingo, com todos os
cuidados da sáude.
ALAÉRCIO BELLON,
empresário da Bioage, e a
requisitada dermatologista
Dra. Miriam Delbem Bellon,
passaram o ﬁnal de semana
visitando o ﬁlho advogado Dr.
Gabriel Delbem Bellon, em
São Paulo.
MARIÂNGELA DEL Campo Maset e o marido Ângelo
aproveitaram o ﬁnal de semana para sessão relax total na
cidade maravilhosa Rio de
Janeiro.
DR. ELIAS KASSIS e
Martha Patriani D`Andrea,
esposa do médico Sidnei
D´Andrea, foram os aniversariantes do último domingo,
recebendo os cumprimentos
e mensagens dos amigos e
familiares.
FALECEU no último domingo dona Zenaide Tapparo
Vacari, mãe do cantor rio-pretense Cristiano, que faz dupla
sertaneja com Zé Neto. Meus
pésames aos familiares.
ESTE ANO, O NATAL do
Plaza Avenida Shopping
será diferente. Com o tema
“É Momento de Compartilhar”, o centro de compras
e entretenimento vai doar
cinco toneladas de alimentos
em cestas básicas para a
Associação Renascer que,
em meio à pandemia, está
assistindo 113 famílias de
alunos carentes que não
estão frequentando as aulas
na instituição. O presente do
Plaza este ano é para quem
realmente precisa.

SOCIAL

Jornal

Pérola do Dia
O PRIMEIRO A SE DESCULPAR É O MAIS CORAJOSO. O PRIMEIRO A PERDOAR É
O MAIS FORTE. O PRIMEIRO A ESQUECER É O MAIS FELIZ!. Sorria, beba muita
água e seja feliz!

bobtoledo@gmail.com

DiáriodoBob

Negocio fechado. Como sou um jornalista de princípios e
porque a fonte me pediu sigilo absoluto nos valores, estão sendo
assinadas hoje, toda documentação que confirma a venda do
Clube de Campo do Automóvel Clube. Com o montante, o
presidente Jesus Martim, vai liquidar dívidas bancárias e ainda
dizimar alguns processos trabalhistas. De vagarinho, o slogan de
campanha do atual mandatário vai se perpetuando: “Só Jesus
pode salvar o Automóvel Clube”. Na área negociada, a COPLAN
vai edificar um condomínio de alto nível. Mas não é só. Alocado
para empresários do setor de alimentação, o Restaurante Panorâmico, voltara a funcionar ainda neste final de ano com um
serviço de padrão internacional. Querem mais? O salão social
já em reforma será remodelado e voltara a promover grandes
eventos, inclusive com abertura de parte do mezanino. Fora
o lado de fora. Quem for hoje na área aberta da sede social
vai encontrar uma piscina de luxo, quadras de tênis de padrão
internacional e uma jardinagem palaciana. E pra terminar um
vaticínio. O centenário ACEANO que deveria ser comemorado
em maio deste ano vai ser repensado e será um ato de honra
da atual diretoria. Viva Jesus! Ação Social. Helena Marangoni
que já foi secretária do Bem Estar Social está de volta a pasta.
Edinho Araújo, pela experiência política que tem e com o 4º
mandato a cumprir como prefeito fez a indicação ontem, ao lado
do deputado federal Geninho Zuliani, do vice-prefeito Orlando
Bolçone recém nomeado Secretário de Planejamento e de seu
principal assessor Tarso Baglioni de Jesus. O líder dos Democrata
e vice Governador de São Paulo Rodrigo Garcia, por telefone fez
uma saudação aos presentes ao ato. Novo presidente. O Palestra está de parabéns pela realização democrática e ordeira das
eleições para a nova diretoria do clube, realizadas no domingo.
Três chapas concorreram às eleições, mas a vencedora foi do
candidato a presidente Valter Dias. Ponto e basta!

SPOTlight

Dia da diplomação

A cerimônia de diplomação
dos candidatos eleitos será
realizada somente para os
candidatos (que poderá levar um
acompanhante). Aqueles eleitos
que não puderem comparecer,
poderão obter o seu diploma no
cartório eleitoral das 13 às 17
do dia 17 ao dia 18/12. (alguém
do partido ou indicado poderá
retirar pelo candidato). Para os
suplentes os diplomas estarão
disponíveis pelo site do TRE SP.

35 Anos de Formatura

A médica Beatriz Noelma
Antunes completou no
último domingo, 35 anos de
formatura pela Faculdade de
Medicina de Catanduva. Dra.
Beatriz Antunes cada vez mais
buscando conhecimentos e
especializações na área da
medicina. Parabéns!

Nova Unidade???

Rolou titititis... em roda social
no último final de semana, que
o hipermercado Pão de Açucar
vai construir uma nova unidade
nos arredores do Shopping
Iguatemi São José do Rio Preto
em 2021.

Fique Sabendo...

A Central Judicial Leilões
coloca a venda 260 imóveis
residenciais e 39 imóveis
comerciais hoje, dia 15, 22
e 29 de dezembro, em dois
leilões e duas licitações de
disputa aberta realizadas pela
Caixa Econômica Federal.
Somente em Rio Preto são 11
imóveis. Dois lotes disponíveis
chamam a atenção, um
imóvel residencial e outro
comercial. O imóvel comercial
está desocupado e fica na rua
General Glicério e tem 748
metros de área total. A casa
está localizada no Condomínio
Damha IV e tem 295 metros de
área total.

A elegante empresária Livia Costantini Marques,
arrasa no bronzeado, depois de semanas com
familiares na Bahia

Ajudando I

Dando continuidade ao projeto “Combustível pra Vida”, a Rede
de Postos Monte Carlo, no comando do diretor da rede Eduardo
Munhoz Lino de Almeida, doará 1,7 mil quilos de produtos de
limpeza e higiene ao Instituto Educacional Francisco de Assis.
Para participar, basta os clientes abastecerem em uma das
unidades da Rede de postos.

Ajudando II

O projeto já beneficiou o Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina de Marília – HCFAMEMA e o Hospital de Base de
Rio Preto com doações de dois mil litros de álcool 70% para
auxiliar na higienização dos espaços dos hospitais. O Instituto
As Valquírias - Gerando Falcões recebeu a doação de duas
toneladas de alimentos no mês passado.

Sirlene Zanovelo com os ﬁlhos gêmeos Pedro e
Rodrigo assumiram seus 17 anos dias atrás

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

henriforne@gmail.com

Tel. (17) 3233-4888

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822
Riopreto Shopping Center
Telefone: 3227-3211
(17) 99181-4336

Kiberamarp
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OLÍMPIA

Corpo de Bombeiros recebe
viatura de combate a incêndio

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

O Corpo de Bombeiros da
Estância Turística de Olímpia
agora conta com uma nova
viatura Auto Bomba para salvamento e combate a incêndio.
Na manhã desta segunda-feira (14) o prefeito Fernando Cunha, acompanhado do
deputado federal olimpiense
Geninho Zuliani, recebeu as
chaves do caminhão para o
Tenente Coronel João Henrique Coste, comandante do 9º
Grupamento dos Bombeiros.
O novo veículo, avaliado
em R$ 850 mil, foi adquirido
pelo Governo do Estado de São
Paulo. O caminhão é equipado com alta tecnologia, mais
moderno e com sistema automático. No total, o Estado de
São Paulo adquiriu 29 novas
viaturas para reforçar a frota do
Corpo de Bombeiros em todo o
Estado, com um investimento
de R$ 16.479.400.

O Tenente Coronel Coste
falou sobre a importância do
novo veículo para o município.
“Eu gostaria de agradecer a
atuação do prefeito Fernando
Cunha e do deputado federal
Geninho Zuliani para que pudéssemos receber a viatura
de tamanha importância para
o município de Olímpia. Foram
poucas viaturas que vieram
para o interior e essa é uma
delas, graças ao esforço de
ambos. É uma viatura que
vai fazer muita diferença para
o município porque hoje é o
veículo de combate a incêndio
mais atualizado que a gente
tem no Estado. Então, o Corpo
de Bombeiros só tem a agradecer por todo o empenho
para essa conquista”, disse o
comandante.
“Para mim, é uma alegria
poder estar aqui hoje não só
ajudando Olímpia, mas toda
a nossa região”, destacou o
deputado federal, Geninho
Zuliani.

IBIRÁ

Polícia multa em
R$ 9 mil criador de
aves sem registro

Janaína PEREIRA

Nesta segunda-feira (14)
durante Operação de Força
Ambiental realizada em todo
estado viaturas atenderam
uma ocorrência no município
de Ibirá, após denuncia de que
aves estariam em cativeiro.
Na blitz eles encontraram
19 gaiolas com sete canários
da terra, um tico tico , dois
tiziu, três coleirinhos, um curió,
um azulão , um tico tico rei
cinza, dois pintassilgo, um tico
tico rei, uma coleirinha sem
anilha e os demais pássaros

anilhados todos exemplares
da fauna silvestre nativa, sem
nenhum tipo de documentação
à respeito.
De acordo com a Policia
Ambiental o proprietário foi autuado e pelo fato de estar mantendo as aves em cativeiro sem
nenhuma licença e responderá
pelo crime ambiental com pena
prevista de detenção de seis
meses a um ano e multa.
O valor da multa é de R$
9.500 reais por ter em cativeiro
espécimes da fauna silvestre
nativa. As aves e gaiolas foram
apreendidas.
Divulgação

Para o prefeito Fernando
Cunha, a nova viatura reforça o
compromisso da administração
pública com o Corpo de Bombeiros. “Nós temos trabalhado
para ter essa retaguarda que,
às vezes, é um trabalho que
não tem grande visibilidade,
mas é fundamental para todo
olimpiense. Essa viatura representa o que tem de mais
avançado no Estado de São
Paulo e até no Brasil. Temos
um bombeiro atuante. Por isso,
só temos agradecer e dizer para
os olimpienses que podem ficar seguros porque temos um
Corpo de Bombeiros da melhor
qualidade em Olímpia”, finalizou o prefeito Fernando Cunha.
Participaram também da
solenidade de entrega o Tenente Frank Andrade, comandante
do Posto de Bombeiros de
Olímpia, o Sargento Alexandre Zanetti, responsável pelo
expediente local, o secretário
de Governo, Guto Zanette e os
bombeiros da prontidão.

Divulgação

Corpo de Bombeiros de Olímpia recebe viatura de combate a incêndio em cerimônia
com autoridades

ESTRELA D´OESTE

Flagrante encontra galos de rinha machucados
Divulgação

Janaína PEREIRA

A Polícia Ambiental de Rio
Preto durante fiscalização nesta segunda-feira (14) no Sítio
Santa Vergília no município de
Estrela D’Oeste flagrou ato de
maus tratos a onze galos.
Um homem foi preso pois
os galos se encontravam em
péssimas condições físicas,
machucados, sem alimentação, em local inadequado,
apresentando características
de que são utilizados em rinhas.
O Boletim de ocorrência
foi registrado na Delegacia
de Polícia de Estrela d’ Oeste,
onde o delegado de plantão
autuou o acusado por crime
de maus tratos no artigo 32
da Lei Federal 9.605/98 e terá
que pagar multa no valor de R$
33 mil reais.
Os galos foram apreendidos
e destinados a Vigilância Sanitária do Município de Estrela
d’ Oeste.

Animais estavam machucados e acomodados em péssimas condições

Editais de
PROCLAMAS

Gaiolas apreendidas durante a operação em Ibirá
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO)
MÓDULOS DE GAVETAS (03 MÓDULOS CONVENCIONAIS E 01 MÓDULO ESPECIAL) NO CEMITÉRIO SÃO
JOÃO BATISTA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP – SEC.
MUN. DE OBRAS. A Comissão Municipal de Licitação, após
análise dos recursos administrativos e acolhendo o parecer
técnico da Secretaria Municipal de Obras, que é utilizado
como razões de decidir e passa a fazer parte integrante deste julgamento e, tendo em vista o princípio de vinculação ao
instrumento convocatório, resolve manter a decisão proferida
no julgamento do dia 19/11/2020 (publicado na imprensa
oﬁcial no dia 20/11/2020). DESPACHO DA AUTORIDADE
SUPERIOR: 1 – Analisando os autos, bem como as razões
e as contrarrazões recursais, acolho e ratiﬁco integralmente
o Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Obras (ﬂs.
523/524) e a decisão da Comissão Municipal de Licitação
(ﬂs. 525/532), utilizando os argumentos neles expostos
como razões de decidir, e nego provimento ao recurso administrativo que foi apresentado pelas empresas MADRI ISKI
CONSTRUÇÕES EIRELI e MLS GERENCIAMENTO DE
OBRAS LTDA mantendo a inabilitação dessas empresas no
certame licitatório. 2- Posto isto, designo o dia 16/DEZEMBRO/2020 às 08:30 horas para a realização da sessão de
abertura dos envelopes contendo as propostas ﬁnanceiras. 3
– Publique-se, por extrato, para conhecimento dos interessados e para que surta os devidos efeitos legais, dando regular
andamento ao processo licitatório. As formalidades legais.
Sergio A. Issas - Secretário Municipal de Obras. O inteiro
teor da decisão se acha encartada nos autos do processo a
disposição dos interessados.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 478/2020 – Processo
13.814/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais
elétricos em atendimento das Unidades Escolares da Rede
Municipal. Secretaria Municipal de Educação.
Sessão pública realizada on line com início dia 02/12/2020,
sendo declaradas vencedoras as empresas A. C. LOPES
ELÉTRICA ME (itens 4, 5, 6, 8, 9 e 10), INDÚSTRIA DE
MÓVEIS V.V. LTDA. ME (itens 3, 13 e 14), K9 AUTOMOCAO
INDUSTRIAL LTDA (itens 1, 2, 7, 11 e 12) e R.D. VELANI ELÉTRICA ME (item 15). Não houve manifestação de
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no
“Portal de Compras” – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Sueli Petronilia Amancio Costa
- Secretária Municipal de Educação
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 467/2020 – Processo
13.761/2020
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de
tapeçaria com fornecimento de materiais para mobiliários em
geral. Secretaria Municipal de Saúde.
Sessão pública realizada on line com início dia 26/11/2020,
sendo declarada vencedora a empresa INDÚSTRIA DE
MÓVEIS V.V. LTDA. ME (itens 1, 6 e 9). Os itens 2, 3, 4, 5, 7,
9 e 10 foram desertos. Não houve manifestação de intenção
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de
Compras” – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Municipal de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 500/2020 – Processo
13.894/2020
Objeto: Aquisição de kit Upgrade em atendimento as Unidades Escolares. Secretaria Municipal de Educação.
Sessão pública realizada on line com início dia 14/12/2020,
sendo declarada vencedora a empresa BELA BELI STORE
LTDA (itens 1 e 2). Não houve manifestação de intenção de
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de
Compras” – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.

HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Sueli Petronilia Amancio Costa
- Secretária Municipal de Educação
AVISO
DECISÃO DE RECURSO, EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 473/2020 – Processo
13.771/2020
Objeto: Aquisição de kit de alimentos Kit 1 para os alunos da
rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Agricultura
e Abastecimento.
Sessão pública realizada on line com início dia 20/11/2020,
sendo declarada vencedora a empresa COMERCIAL JOÃO
AFONSO LTDA (item 1). A empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA realizou interposição de
intenção de recurso, não houve apresentação de razões recursais a recorrente renunciou do recurso. A pregoeira manteve a decisão prolatada na sessão do Pregão. O processo
foi encaminhado ao Sr. Secretário Municipal de Agricultura
que ratiﬁcou a decisão da pregoeira, negando provimento ao
recurso. Eloísa Sestini da Cunha - Pregoeira.
ADJUDICO o item do pregão à empresa COMERCIAL JOÃO
AFONSO LTDA conforme proposta declarada vencedora e
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar qualquer irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Junior
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento. O
inteiro teor encontra-se a disposição dos interessados no
Portal de Compras e nos autos do processo.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 533/2020, PROCESSO 14.074/2020, objetivando
o registro de preços para aquisição de materiais elétricos
para o setor de manutenção predial. Secretaria Municipal
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia
05/01/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 532/2020, PROCESSO 14.073/2020, objetivando o
registro de preços para aquisição de materiais odontológicos.
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 05/01/2020, às 08:30h. e abertura a
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações,
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 539/2020, PROCESSO 14.089/2020, objetivando
o registro de preços para aquisição de copos descartáveis
e guardanapos de papel destinados aos Departamentos
e Secretarias que compõe a Administração Direta Municipal. Secretaria Municipal de Administração. O recebimento
das propostas dar-se-á até o dia 30/12/2020, às 08:30h. e
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais
informações, encontram-se à disposição dos interessados,
no Portal de Compras.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRAO
PRETO EPP
EMPENHOS 5988/20 E 5432/20
Notiﬁco o representante legal da contratada, para recolher
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do
recebimento desta, a totalidade dos itens que não foram
solicitados pertencentes aos empenhos em epígrafe. O não
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. –
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: EUROMEDICA COMERCIO E MANUTEN-

ÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES
EIRELI
CONTRATO PRE/0063/20
CONTRATO PRE/0152/17
CONTRATO PRE/0137/17
CONTRATO PRE/0104/17
Considerando edital do processo licitatório quanto à regularidade ﬁscal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”,
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.4.
Fica o representante legal da empresa supramencionada
NOTIFICADO para apresentar a Certidão de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, nesta S. M.
Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados do recebimento
desta, de forma a dar real cumprimento ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação das penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar na rescisão
unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 05 dias úteis
para a empresa em querendo, apresentar o contraditório, em
atendimento aos ditames constitucionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LUCIANA COELHO GOMES 35201367836
EMPENHO 12905/20
Notiﬁco o representante legal da contratada, para entregar
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. –
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA
EMPENHO 20098/20
CONTRATADA: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
EMPENHO 11591/20
Notiﬁco Derradeiramente os representantes legais das contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos
empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos
ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO
1° Termo Aditivo Contratual
Pregao Eletronico N.º 36/20; ATA N.º 0273/20
Contratada: Luz Led Industria e Comércio Ltda
Fica alterado o preâmbulo da ata registro de preços supramencionada. SMA – Luis R. Thiesi
EXTRATO
1° Termo Aditivo Contratual
Pregao Eletronico N.º 07/20; ATA N.º 0137/20
Contratada: JLP Construtora e Comercio Ltda
Fica alterado o preâmbulo da ata registro de preços supramencionada. SMA – Luis R. Thiesi
EXTRATO
2° Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 340/19 – Contrato: PRE/0271/19
Contratada: Metabit Sistemas para Gestão publica ltda
Nos termos da cláus. 3.4, ﬁca o contrato supramencionado
reajustado em aproximadamente 2,4383%, correspondente ao índice IPCA (IBGE) apurado no período de Set/19 a
Ago/20. SMF -Angelo B. Neto
EXTRATO
1° Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 448/19 – Contrato: PRE/0435/19
Contratada: Lavebras Gestão de Texteis S.A.
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato
supramencionado. SMS
EXTRATO
1° Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 46/19 – Contrato: DIL/0041/19
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato
supramencionado. SMO – Sergio A. Issas
EXTRATO
2° Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 44/18 – Contrato: DIL/0032/18
Contratada: Laurita Ribeiro Nunes
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato
supramencionado. Gabinete Prefeito – José Roberto Moreira
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 389/2020
ATA Nº 0994/20
CONTRATADA: LOTUS COMERCIO DE MERCADORIS
LTDA-EPP
OBJETO: Fornecimento de dispensers de parede e frascos
borrifadores – Valor Unitário – Item 01- R$7,00 – SMAS –
Patricia Lisboa R. Bernussi - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 414/2020
ATA Nº 0995/20
CONTRATADA: RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE
COLCHOES LTDA
OBJETO: Fornecimento colchão hospitalar adulto e pediátrico e colchonetes – Valores Unitários – Item 01- R$330,00;
- Item 02- R$150,00 ;- Item 03- R$180,00 – SMS - Prazo de
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 416/2020
ATA Nº 0996/20
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender
ações judiciais – Valor Unitário – Item 13- R$114,200 – SMS
- Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 416/2020
ATA Nº 0997/20
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender
ações judiciais – Valores Unitários – Item 14- R$4,888;- Item
17- R$3,000;- Item 18- R$175,000;- Item 26- R$29,710 –
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 416/2020
ATA Nº 0998/20
CONTRATADA: TCA FARMA COMERCIO LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender
ações judiciais – Valores Unitários – Item 08- R$1,140;- Item
09- R$1,430;- Item 15- R$3,220 – SMS - Prazo de vigência:
12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 420/2020
ATA Nº 0999/20
CONTRATADA: MARCOS OTAVIO VIOTO ME
OBJETO: Fornecimento de materiais pedagógicos para
alunos da rede municipal – Valores Unitários – Lote
02- R$202.000,00;- Lote 3- R$163.496,50;- Lote 9R$428.000,00 – SME – Sueli Petronilia A. Costa - Prazo de
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 425/2020
ATA Nº 1000/20
CONTRATADA: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados
REMUME – Valor Unitário – Item 06- R$4,700 – SMS - Prazo
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 425/2020
ATA Nº 1001/20
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados
REMUME – Valor Unitário – Item 06- R$4,400 – SMS - Prazo
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 306/2020
CONTRATO PRE/0146/20
CONTRATADA: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA
EIRELI
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de
postos de serviços terceirizados de eletricista, encanador,
jardineiro, pintor, pedreiro, serralheiro, serviços gerais e
trabalhador de manutenção de ediﬁcações- Lote 1 – SMS Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$1.033.045,68

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA N.º 34.629 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) JULIO
CESAR SANTANA, Guarda Municipal, lotado(a) na Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, nos
termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo
os efeitos desta a partir de 12 de dezembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.630 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020
DESIGNA, LUCIMARA PERPETUA DOS SANTOS BENATTI
para substituir o(a) servidor(a) PATRICIA MAURA QUATTI
– ocupante da função de conﬁança gratiﬁcada – Chefe de
Centro de Referência Especializado de Assistência Social
- CREAS - FG.101.1, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a
partir de 14/12/2020.
PORTARIA N.º 34.631 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020
DESIGNA, CAROLINE DA SILVA VISSECHI para substituir
o(a) servidor(a) VANESSA GIMENEZ FERREIRA – ocupante
da função de conﬁança gratiﬁcada – GERENTE NÍVEL II –
FG.101.3, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar
n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de
09/12/2020.
PORTARIA N.º 34.632 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020
DESIGNA, JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA para substituir o(a) servidor(a) JOSE CARLOS FLORIANO ocupante
do cargo em comissão – CORREGEDOR – CD. 101.3, nos
termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de 07/12/2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário Municipal de Administração
LEI Nº 13.679
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020.
Denomina “João Carlos Caldeira da Silva” a Rua localizada
no bairro Loteamento Egydio Zani, previamente denominada
Rua Projetada 37.
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:

Jornal
Art. 1º Passa a denominar-se Rua João Carlos Caldeira da
Silva a Rua Projetada 37, no bairro Loteamento Egydio Zani.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei,
incluídas a confecção e a colocação das placas denominativas, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 de dezembro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa
Local.
Autógrafo nº 15.159/2020
Projeto de Lei nº 342/2020
Autoria da propositura: Ver. Marco Antônio Rillo

LEI Nº 13.680
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020.
Altera a Lei nº 13.611, de 19 de agosto de 2020, alterada
pela Lei nº 13.656, de 14 de outubro de 2020, que dispõe sobre a criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico de
São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 8º da Lei nº 13.611, de 19 de agosto de 2020,
passa a vigorar alterado com a seguinte redação:
“Art. 8º Os recursos necessários à abertura do crédito de
que trata o artigo 7º
decorrem da anulação parcial da
ﬁcha 455 – 14.002.23.695.0016.2.001.339039.03 no
valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) no exercício de 2020,
nos termos do que dispõe o
inciso III do §1º do artigo 43,
da Lei Federal nº 4.320/64.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 de dezembro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por
aﬁxação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
EXTRATO DE DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
TOMADA DE PREÇOS nº 09/2020 – PROC. nº 72/2020
RECORRENTE: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA
RECORRIDA: CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA
Considerando a manifestação do Gestor do processo, bem
como da Diretoria Jurídica, a qual acolho e adoto como
razão de decidir, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO interposto por CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA a ﬁm manter a decisão recorrida.
S.J.Rio Preto, 10.12.2020. Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE TERMOS DE CONCESSÃO DE CRÉDITOS
MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– CHAMADA PÚBLICA 02/2020 – PROC. nº 79/2020
Objeto: Credenciamento de instituições ﬁnanceiras para
concessão de empréstimos aos SERVIDORES ativos do
SeMAE, nas condições aprovadas pelo Banco Central do
Brasil, para pagamento através de descontos consignados
em folha de pagamento, conforme Decreto Municipal nº
18.543/2020 e suas eventuais alterações.
TERMO DE CONCESSÃO DE CRÉDITOS MEDIANTE
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO Nº 01/2020
Concessionária: BANCO DO BRASIL S/A data da assinatura
09.12.2020
TERMO DE CONCESSÃO DE CRÉDITOS MEDIANTE
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO Nº 02/2020
Concessionária: BANCO BRADESCO S.A data da assinatura 14.12.2020
TERMO DE CONCESSÃO DE CRÉDITOS MEDIANTE
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO Nº 03/2020
Concessionária: CAIXA ECONOMICA FEDERAL data da
assinatura 04.12.2020
TERMO DE CONCESSÃO DE CRÉDITOS MEDIANTE
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO Nº 04/2020
Concessionária: ITAÚ UNIBANCO S.A., data da assinatura
14.12.2020
TERMO DE CONCESSÃO DE CRÉDITOS MEDIANTE
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO Nº 05/2020
Concessionária: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A data
da assinatura 04.12.2020
Prazo: até 23.10.2025.
S.J.R.P 14.12.2020 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
S. J. Rio Preto 14.12.2020 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.

Secretaria Municipal da Fazenda
Diretoria da Administração Fiscal e Tributária
Departamento de Tributos Imobiliários
Edital de Notificação 47/2020
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária –
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário
Municipal Lei n° 3359/83, art. 202, III, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, do lançamento efetuado do IPTU –
Imposto Predial Territorial Urbano – revisto administrativamente referente ao exercício de 2015, que incide sobre
o imóvel de cadastro imobiliário nº 02.18640/000, via edital, tendo em vista que a notificação via correspondência
foi devolvida pelo Correios porque frustrada a entrega após 03 tentativas (nos dias 11/11/2020 às 11:59h,
13/11/2020 às 11:30h e 17/11/2020 às 10:28h).
Esclarecemos que o tributo apurado deverá ser recolhido no valor e vencimento indicados no Demonstrativo de
Arrecadação Municipal a ser retirado junto aos Postos de Atendimento Municipal localizados no Poupatempo
São José do Rio Preto ou no Ganha Tempo Cidadão no Shopping Cidade Norte.
O prazo para a impugnação é de 30 dias a partir da data desta publicação.
Por fim informamos que o protocolo em que foi apurado o imposto supramencionado, encontra-se arquivado no
Departamento de Tributos Imobiliários.
INTERESSADO

PROTOCOLO

ESPÓLIO DE GERSIMINO BRAZOLIN

2020000248078
São José do Rio Preto (SP), 14 de dezembro de 2020.

Pedro Facuri Junior
Auditor Fiscal Tributário Municipal
Diretor da Administração Fiscal e Tributária – SEMFAZ

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

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio Preto
EXTRATO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2018
Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto –
RIOPRETOPREV.
Processo Administrativo:
34/2018.
Modalidade:
Cotação de Preços nº 30/2018 (Cotação 30/2018).
Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva no Elevador instalado na
Objeto:
sede da Autarquia (um elevador hidráulico de três paradas), dentro da
melhor técnica e recomendação do fabricante.
D+C ELEVADORES LTDA. EPP.
Fornecedor:
Documento (CNPJ):
15.754.612/0001-47.
Valor Anual Estimado:
R$ 2.760,00 (dois mil, setecentos e sessenta reais).
Vigência:
12 meses, de 18/12/2020 até 17/12/2021.
Data de Assinatura:
15/12/2020.
*** Publicado no Diário Oficial do Município, no site e afixado no mural da recepção da RIOPRETOPREV.
Órgão:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
VALOR
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
100 UFM
ADRIANA DE FÁTIMA SOUSA
00829/18
30 UFM
ALDERNANE MACHADO DA SILVA ME
01985/20
20 UFM
ANA CAROLINA DE ABREU RAIA ME
01054/20
20 UFM
CARLOS VIEIRA RUIZ 11582877807
01167/20
20 UFM
CAROLINE SELMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
01059/20
CONFECCOES TROPICAL LTDA EPP
DUO JK
E FERNANDES ACADEMIA ME

01052/20
02128/20
01674/20

E. M. DE FARIAS & CIA LTDA ME

01177/20

EDU VEICULOS LTDA

01126/20

ELIANA CORREA DE MACEDO

01063/20

ELIETE RODRIGUES DA SILVA FERREIRA 18183695833

01066/20

ELISANGELA CRISTINA NOBILI ZILI ME

02775/17

EMERSON CAMPISI ME
FELIPE FRAGA PEREIRA DE OLIVEIRA
FERNANDA LUCIA ALVES
GIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS RIO PRETO LTDA ME
GUI PRESENTES LTDA
JANAINA COELHO DE MENEZES 35611579809

01299/20
01249/20
01314/20
01170/20
00987/20
01391/20

JOSÉ CARLOS PAGANI

02091/20

LAURO CALIXTO DE LIMA
LEONICE DA SILVA 03564416870

01893/20
01202/20

LETICIA MELO SILVA 41472552806

01128/20

LUISA APARECIDA COSTA MINI MERCADO ME

00995/20

LUIZ RODRIGUES GOULART
M. M. NOGAROTO BOIATE RIO PRETO LTDA
MARIANE BISCASSE

01900/20
00708/17
01662/20

MARRY BABY COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI ME

01047/20

MAYOR PNEUS – CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
PERES & PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS DE
COLCHOARIA LTDA
RODRIGO GOMIERO ALVES
SHOPPING NOTA 10 LTDA
VALDEIR GINO LEMES – MINIMERCADO E AÇOUGUE –
EIRELI
VERDEPLAN PAISAGISMO LTDA

01278/20
02082/20
00827/18
01015/20
01053/20
02081/20

20 UFM
45 UFM
20 UFM
20 UFM
20 UFM
20 UFM
20 UFM
150
UFESP
20 UFM
20 UFM
20 UFM
20 UFM
20 UFM
20 UFM
40 UFM
20 UFM
20 UFM
20 UFM
45 UFM
20 UFM
60 UFM
20 UFM
20 UFM
20 UFM
30 UFM
20 UFM
25 UFM
45 UFM
20 UFM

AUTO
AIP-S-H 000128
AIP-P-H 000032
AIP-A-M 00219
AIP-P-C 000088
AIP-A-LF
000164
AIP-A-M 00218
AIP-P-C 000106
AIP-P-C 000097
AIP-A-LF
000166
AIP-P-C 000087
AIP-A-LF
000165
AIP-A-M 00220
AIP-S-F 000033
AIP-P-H 000031
AIP-A-M 00221
AIP-P-C 000094
AIP-P-C 000089
AIP-P-C 000092
AIP-P-C 000095
AIP-A-LF
000176
AIP-P-C 000098
AIP-P-C 000090
AIP-A-M
000086
AIP-A-LF
000174
AIP-P-C 000099
AIP-A-N 000258
AIP-P-C 000096
AIP-A-LF
000163
AIP-P-C 000093
AIP-P-A 000159
AIP-S-H 000127
AIP-P-C 000091
AIP-A-LF
000175
AIP-P-A 000158

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO EDITAL REFERENTE AO DIA
27/11/2020. ONDE CONSTOU:
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
VALOR
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
20 UFM
EDIMIR RUIZ BOVI
00448/20
DEVE CONSTAR:
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
VALOR
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
20 UFM
EDEMIR RUIZ BOVI
00448/20
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
ARIANE IRENE MARQUES 38422160846
02842/20
CASA DE REPOUSO DONZELINI LTDA
02831/20
CLARO S/A
02844/20
CLAUDIO DE SOUZA LADEIA
02824/20
CLINICA ODONTOLOGICA SIRIANI S/S
02826/20
DEJOCAR VEICULOS LTDA
02830/20
ESMALTERIA UNHAS DE MADAME LTDA
02839/20
FABIO RODRIGUES MASSON 29844958881
02823/20
FELIPE BALISTA 38046312827
02828/20
HAVAN S/A
02836/20
HENRIQUE MARTINS SEIDL VEICULOS
02832/20
KWUS STORE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EM
02838/20
FRANCHISING LTDA
KWUS STORE COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EM
02827/20
FRANCHISING LTDA
LEANDRO AUGUSTO TONELLI
02841/20
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
02834/20
LUISA APARECIDA COSTA SUPERMERCADO ME
02843/20
SAMUEL H DE SOUZA AUTOMOVEIS ME
02825/20
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
02837/20
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
02835/20
SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA
02833/20
VERDEPLAN PAISAGISMO LTDA
02840/20

AUTO
AIP-A-LF
000161

AUTO
AIP-A-LF
000161

AUTO
AIF-S-H 000215
AIF-S-V 000085
AIF-P-H 000014
AIF-P-A 000212
AIF-S-H 000209
AIF-S-H 000212
AIF-S-H 0000216
AIF-P-H 000094
AIF-S-H 000210
AIF-A-N 000290
AIF-S-H 000211
AIF-A-LF 000190
AIF-A-LF 000189
AIF-S-H 000214
AIF-A-N 000287
AIF-A-LF 000191
AIF-P-A 000210
AIF-A-N 000288
AIF-A-N 000289
AIF-A-N 000286
AIF-S-H 000213

São José do Rio Preto, 15 de Dezembro de 2020.
Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente da Vigilância Sanitária

Prefeitura Municipal de

BADY BASSITT

Jornal
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b) cópia da carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido por
instituição de ensino, pública ou privada, ou entidade de representação discente.
2.3.2 – Para solicitar a redução da taxa de inscrição, o candidato deverá acessar o site eletrônico
www.beneriopreto.com.br, imprimir, preencher e assinar o formulário (Anexo II deste Edital
disponível para tal fim) que deverá ser entregue pelo interessado pessoalmente, com os
documentos comprobatórios que constam no item 2.3 e 2.3.1 deste edital, na Secretaria da
Comissão de Residência Médica, com o Sr. Anderson - Associação Portuguesa de
Beneficência – Hospital Infante D. Henrique, 1º Subsolo – COREME – sito a Rua Luiz Vaz
de Camões, 3150, Bairro Redentora – (17) 2139-1800- São José do Rio Preto CEP: 15.015750, dás 15:30h às 16:30h de segunda-feira à quinta-feira. Não serão aceitos documentos
pelo Correio, ou qualquer outra forma de encaminhamento. O formulário e o
comprovante da condição de estudante deverão ser entregues, para efeito de protocolo.
2.3.4 - No caso de emprego de fraude, pelo candidato beneficiado pela redução, serão adotados os
procedimentos previstos pela Lei 12782, de 20/12/2007 e, se confirmada à presença de
ilícito, fica o candidato imediatamente excluído do processo seletivo e o Ministério Público
será comunicado sobre o fato.
2.3.5 - Em 29/12/2020, a partir das 16 horas o candidato deverá acessar o mesmo site eletrônico
www.beneriopreto.com.br, para verificar se a sua solicitação de isenção de 50% foi
deferida.
2.3.6 - Em 30/12/2020, o candidato que teve o pedido de redução de taxa de inscrição indeferido
poderá protocolar recurso contra o indeferimento PESSOALMENTE, cuja a documentação
deverá ser entregues pelo interessado, no mesmo endereço indicado no item 2.3.2 deste
Edital.
2.3.7 – Em 30/12/2020, a partir das 16 horas o candidato deverá acessar site eletrônico
www.beneriopreto.com.br para verificar o resultado do recurso.
3- PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
2.3.8.- O candidato cujo pedido da redução da taxa de inscrição foi deferido deverá efetuar um
depósito bancário no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais na conta relacionada abaixo.
Para os candidatos de Anestesiologia o valor da inscrição deve ser depositado na seguinte conta
bancária:
BANCO BRADESCO, Agência 2152, Conta Corrente 3837-7, em favor de Serviço de Anestesia Rio
Preto LTDA, CNPJ: 51.836.872/0001-25

Editais de
CONVOCAÇÃO

2.3.9- Os candidatos que não solicitaram redução da taxa de inscrição poderão efetuar o depósito,
no valor de R$ 400,00 (quatrocentos) reais na conta mencionada no item anterior e realizar
sua inscrição no período de 28 de dezembro de 2020 à 11 de janeiro de 2021.

“COMUNICADO DE APLICAÇÃO AÉREA DE AGROQUÍMICO
Potirendaba - SP, 09/01/2020,
A COFCO INTL S/A, com sede na Estrada Municipal Ibirá à Potirendaba, km 6,7 – Zona Rural, Potirendaba- SP -Brasil – CEP: 15.105000, CNPJ 06.315.338/0150-60, I.E. 556.013.690.112, vem respeitosamente em cumprimento artigo 5º do ATO nº 1, de 2 de outubro
de 2012, comunicar que realizará a aplicação de TIAMETOXAM na cana-de-açúcar com finalidade de combater a praga cigarrinha
das seguintes propriedades e fundos agrícolas.63011 - FAZENDA PAINEIRAS- NEVES PAULISTA - SP;63114 - ESTANCIA BOM
PASTOR- JACI - SP;63421 - FAZENDA PEROBA- JACI - SP;64112 - FAZENDA PEROBA- JACI - SP;63161 - SITIO QUATRO IRMÃOS- BADY
BASSIT - SP;63171 - SITIO SÃO PAULO- JACI - SP;60095 - SITIO SANTA MATILDE- CEDRAL - SP;63787 - SITIO NOSSA SENHORA
APARECIDA- POTIRENDABA - SP;63144 - ESTANCIA ELOIZA- POTIRENDABA - SP;64754 - SITIO FORMOSA- POTIRENDABA - SP;63026
- FAZENDA SANTA MARIA- IRAPUA - SP;64081 - SITIO SAO LUIZ- IBIRA - SP;63243 - SITIO DO RUIZ- NOVA ALIANCA - SP;63284 FAZENDA SANTA MARIA- POTIRENDABA - SP;63932 - SITIO SAO JOSE- POTIRENDABA - SP;63161 - SITIO QUATRO IRMÃOS- BADY
BASSIT - SP;63692 - SITIO SAO LUIZ- POTIRENDABA - SP;63930 - SITIO SANTO ANTONIO- POTIRENDABA - SP;63948 - SITIO SANTA
LUZIA- NEVES PAULISTA - SP;64495 - SITIO SAO MARTINS- POTIRENDABA - SP;63512 - ESTANCIA JOMELIA- NEVES PAULISTA SP;63941 - FAZENDA TAIS- JACI - SP;63946 - ESTANCIA GARCIA- NEVES PAULISTA - SP;64339 - SITIO GUATAMBU- NEVES PAULISTA
- SP;64378 - SITIO MATA DOS PINTOS- NEVES PAULISTA - SP;63772 - FAZENDA TERRA DO MANGUE- JACI - SP;63248 - FAZENDA
MIRALUA- JACI - SP;64446 - FAZENDA RANCHO ALEGRE- JOSE BONIFACIO - SP;63116 - FAZENDA SANTA MARIA- JACI - SP;64210 SITIO SAO JUDAS TADEU- MIRASSOL - SP;63382 - SITIO LUAR DE AGOSTO- NEVES PAULISTA - SP;63159 - FAZENDA RIO VERMELHONEVES PAULISTA - SP
A aplicação será realizada entre os dias 17/12/2020 a 24/12/2020, conforme artigo 5º do ATO nº 1, de 2 de outubro de 2012, e
desta forma ficam os confrontantes das propriedades acima mencionadas cientes, demais instituições e pessoas a quem o presente
possa interessar.
Sendo o que cumpria para o momento, subscrevemos.
COFCO INTL S/A Unidade Potirendaba.
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2.3.10 - Forma de pagamento através de TED, DOC, TEV ou Depósito Bancário Identificado:
O candidato poderá efetuar uma TED (transferência eletrônica disponível), DOC (documento de
ordem de crédito) ou TEV (transferência eletrônica de valor) contendo necessariamente o nome e o
número do CPF do candidato e exclusivamente da conta de pessoa física do candidato. Não serão
aceitos quaisquer tipos de transferências ou pagamentos que não sejam devidamente
identificados com o nome e o número do CPF do próprio candidato. Solicitamos para todos os
candidatos que, em caso de dúvidas, entrem em contato com sua agência bancária para evitar
qualquer erro, uma vez que não haverá qualquer tipo de reembolso, devolução ou estorno de
pagamento que forem realizados equivocamente ou sem identificação com nome e CPF do
candidato. Também não serão aceitas transações bancárias oriundas de contas cujos titulares não
seja o próprio candidato. Não serão aceitas transações feitas através de conta de pessoa jurídica.
Para pagamento através de depósito bancário, o candidato deverá realizar o depósito identificado
constando os dados pessoais (nome, CPF) exclusivamente do candidato.
2.3.11- A inscrições somente será concluída após a efetivação do pagamento da taxa de inscrição.
2.4. A COREME, órgão responsável pelo processo seletivo, disponibilizará até o dia 15/01/2021 pelo
site eletrônico www.beneriopreto.com.br a confirmação da inscrição do candidato.
2.5. É de inteira responsabilidade do candidato, o preenchimento correto do formulário de inscrição.
4 - ANÁLISE DO CURRÍCULO

EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA RESIDÊNCIA MÉDICA
NA ÁREA DE ACESSO DIRETO
ANO 2021
Atenção: Recomenda-se a leitura atenta de todo o Edital antes de realizar a inscrição.
Este Edital tem a finalidade de apresentar as normas do processo seletivo para preenchimento de vagas
referente ao primeiro ano de residência médica para Área de Anestesiologia com acesso direto para o
ano de 2021.
Deve ser lido com atenção, pois nele estão contidas informações importantes quanto ao procedimento
para inscrição, realização das provas, divulgação de resultados e matrícula.
A inscrição no Concurso implica no conhecimento e na aceitação tácita das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
A Associação Portuguesa de Beneficência - Hospital Infante D. Henrique de São José do Rio Preto,
através de seu Presidente, Senhor Artur de Azevedo Bastos, conforme dispõe a legislação vigente,
comunica que estarão abertas as inscrições para seleção dos candidatos para preenchimento de vagas
para Médicos Residentes para a Área de Acesso Direto Anestesiologia, credenciados pela Comissão
Nacional de Residência Médica – CNRM/MEC. O Processo Seletivo de ingresso nos Programas de
Residência Médica reger-se-á pela Lei 6.932/81 e Resoluções complementares pertinentes, da Comissão
Nacional de Residência Médica - CNRM/MEC.
A interposição de recursos sobre o presente Edital deverá ser protocolada, pessoalmente ou por
procurador oficialmente constituído, junto à COREME - Comissão de Residência Médica, organizadora
do processo seletivo, com o Sr. Anderson, na Associação Portuguesa de Beneficência, 1º Subsolo –
Coreme – localizada à Rua Luiz Vaz de Camões, 3150, Tel. 2139-1800 - Bairro Redentora – São José
do Rio Preto /SP, no horário das 15:30h ás 16:30h de segunda-feira à quinta-feira, até 02 (dois) dias
úteis após a divulgação deste edital.
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1 - DOS PROGRAMAS - De acordo com a Resolução 02/2006 de 17/05/2006.
1.1.1 - O número mínimo de vagas oferecidas será conforme se segue, podendo atingir o número
máximo de vagas credenciadas de acordo com a disponibilidade da COREME da Instituição.
1.1.2 – Programa de Acesso Direto de acordo com a Resolução
Nome do Programa

Código
do PRM

Anestesiologia

05

Vagas
Duração do Situação PRM Vagas reservadas
oferecidas/ano PRM em
SISCNRM
para as Forças
de PRM
anos
Armadas*
3

3

Credenciado

0

2.5.1. Os candidatos deverão trazer no dia da prova para efetivação da inscrição do processo
seletivo e para realização da análise e arguição do currículo, os seguintes documentos abaixo:
a) Uma cópia da cédula de identidade;
b) Uma cópia legível do cadastro de pessoa física – CPF;
c) Uma cópia do documento oficial onde concluiu ou se estiver concluindo o curso de Medicina,
documento expedido pela instituição de ensino informando o período em que se encontra, com
término previsto em 28/02/2021 para a área de Acesso Direto – Anestesiologia.
d) O candidato graduado no exterior deverá apresentar o diploma revalidado por Universidade
Pública, na forma do quanto determinado pela legislação em vigor e se estrangeiro, também
deverá apresentar visto permanente e proficiência da língua portuguesa comprovada por instituição
oficial (CELPE-BRAS).
e) Uma cópia Registro no CRM de acordo com a Resolução CFM Nº 1831/2008 e CFM º1832/2008.
f) Cópia simples do parecer da última nota do ENADE do Curso de Medicina da instituição onde
concluiu a graduação.
g) O candidato deverá anexar uma cópia resumida do CURRÍCULO LATTES documentado, com
foto, ou seja, com cópia de todos os comprovantes, quando da divulgação dos resultados dos
candidatos aprovados para a Segunda Fase o qual não poderá ser substituído no processo seletivo.
h) Encadernar e entregar no dia da prova para realização da análise e arguição do currículo todos os
documentos listados no item 2.5.1 deste edital, identificando o nome do candidato e área pretendida na
capa. Não serão considerados documentos separados ou avulsos.
i) O candidato portador de necessidades especiais e que necessitar de condição especial para a
realização das provas, deverá fazer a solicitação pessoalmente ou encaminhar por Sedex até o
término das inscrições, na Secretaria da Comissão de Residência Médica, com o Sr. Anderson na
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Associação Portuguesa de Beneficência – Hospital Infante D. Henrique, sito a Rua Luiz Vaz de
Camões,3150, Bairro Redentora – (17) 2139-1800 - São José do Rio Preto/SP CEP: 15.015-750.
j) Não haverá prova específica para tais candidatos, que serão submetidos ao mesmo conteúdo e
dinâmica na prova dos demais candidatos. A solicitação deverá ser requerida no ato da inscrição,
por escrito em duas vias e deverá indicar quais recursos especiais serão necessários para a
realização da prova.
§1º - O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade
do pedido.
k) Anexar no ato da inscrição, que deverá ser realizada através do site www.beneriopreto.com.br,
uma cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 400,00 (quatrocentos)
reais, na conta relacionada no item 2.3.8 deste Edital. Somente serão aceitos arquivos com
extensão: PDF, JPG e PNG.
2.5.2. As inscrições implicam o reconhecimento e a aceitação, pelo candidato, das condições totais
previstas neste Edital.
2.5.3. Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscrição.
2.5.4. Não serão aceitas inscrições com pendências de qualquer natureza.
2.6. O processo seletivo é classificatório, portanto a inscrição e aprovação do candidato não garantem a
efetivação da sua matrícula no Programa de Residência Médica pretendido.

2 - DAS INSCRIÇÕES
2.1 O candidato, ao inscrever-se, estará declarando sob as penas da lei que concluiu o curso de
graduação em Medicina para a Área de Acesso Direto em Anestesiologia devidamente autorizado e
reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC, ou irá concluí-lo até a data de matrícula no Programa
pretendido.
2.2. As inscrições serão realizadas somente pelo site www.beneriopreto.com.br no período de
28/12/2020 à 11/01/2021 até as 16:00 horas (horário de Brasília), incluindo o pagamento da taxa de
inscrição até este prazo.
2.2.1 O candidato é responsável pelas informações preenchidas no ato da inscrição. Ao realizar a
inscrição no site, o candidato deverá inserir corretamente todos os dados solicitados, incluindo
números de seus documentos e o programa pretendido. A COREME não se responsabiliza pelo
preenchimento incorreto dos dados.
2.3- No dia 28 de dezembro de 2020, no horário das 15:30h ás 16:30h, a COREME receberá a préinscrição, com pedido de redução de 50% o valor da taxa de inscrição, em cumprimento a Lei Estadual
Nº12782 de 20/12/2007, os candidatos que preencham, cumulativamente, os seguinte requisitos:
a) sejam estudantes, assim considerado os que se encontrem regularmente matriculados em
cursos superiores, em nível de graduação ou de pós-graduação;
b) percebam remuneração mensal inferior a 02 (dois) salários mínimos, ou estejam
desempregados;
2.3.1- Quanto à comprovação da condição de estudante, será aceito um dos seguintes documentos:
a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensino, pública ou privada;

2.7. São de inteira responsabilidade do candidato às informações prestadas, ou sua omissão, e a
apresentação de documentação falsa, arcando com a responsabilidade por preenchimento incorreto do
formulário.
2.8. Os candidatos somente poderão se inscrever em um único Programa de Residência Médica. É
vedada, a qualquer título, a mudança de opção após a efetivação da inscrição.
5 – DA SELEÇÃO
3.1. PRIMEIRA FASE:
- Para a área de Acesso Direto - Anestesiologia – (ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA) –
PROVA OBJETIVA TESTE MÚLTIPLA ESCOLHA versando sobre conhecimentos obtidos no
curso de graduação em Medicina, com igual número de questões totalizando cem questões e mesma
pontuação para cada uma delas, versando sobre: Cirurgia Geral, Clínica Médica, Medicina
Preventiva e Social, Obstetrícia e Ginecologia e Pediatria.
Peso 9 (nove). Será documentada por meio gráficos e/ou eletrônicos.
3.2. A entrada do candidato será a partir das 09:00h, sendo que às 09:30h a porta de acesso ao Centro de
Eventos (CEMA) da Associação Portuguesa de Beneficência, 1º Subsolo será fechada. Não será
permitida a entrada de candidato, após o horário que consta deste edital.

São José do Rio Preto, terça-feira
15 de dezembro de 2020
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3.3 - Serão aprovados para a Segunda Fase, os candidatos que obtiverem nota mínima igual a média
aritmética de todos os candidatos, subtraindo-se um desvio padrão e estiverem dentro da proporção de
quatro vezes o número de vagas oferecidas. Serão aprovados também para a Segunda fase, todos os
candidatos em que os programas tenham número de candidato inferior a vinte e que tenham obtido nota
mínima igual à média aritmética de todos os candidatos, subtraindo-se um de desvio padrão.
3.4. SEGUNDA FASE – ANÁLISE E ARGÜIÇÃO DO CURRÍCULO – PESO 1,0 (um).
6 - DO CRONOGRAMA
4.1. DA PROVA OBJETIVA TESTE MÚLTIPLA ESCOLHA – (Classificatória e Eliminatória)
Peso 9 (nove) –
4.1.1 DATA: 22/01/2021
4.1.2 LOCAL: Centro de Eventos (CEMA) da Associação Portuguesa de Beneficência – 1º Subsolo.
4.1.3. HORÁRIO: início: 09:30h com duração de quatro horas.
4.1.4. Para a Área de Acesso Direto Anestesiologia, a prova será de Múltipla Escolha, com duração de
quatro horas a partir do início da prova, versando sobre conhecimentos obtidos no curso de
graduação em Medicina, com igual número de questões e mesma pontuação para cada uma delas,
versando sobre: Cirurgia Geral, Clínica Médica, Medicina Preventiva e Social, Obstetrícia e
Ginecologia e Pediatria. Será documentada por meio gráficos e/ou eletrônicos.
4.1.5. Os candidatos aprovados nesta fase estarão habilitados para realização da Segunda Fase – Análise
e Argüição do Currículo.
4.2 . DA ANÁLISE E ARGUIÇÃO DO CURRÍCULO – Peso 1
4.2.1. DATA: 22/01/2021
4.2.2. HORÁRIO: 14:00h
4.2.3. Os candidatos terão 10 (dez) minutos para exposição do seu currículo lattes e a Banca
Examinadora 20 (vinte) minutos para argüição.
4.4.2. A Análise do Currículo Lattes será de responsabilidade da Banca Examinadora de cada área, de
acordo com a opção do candidato e critérios adotados e homologados pela Comissão de
Residência Médica desta Instituição. Os itens a serem avaliados para todas as áreas e seus
respectivos pesos estão relacionados a seguir:
Critérios para serem avaliados para o Programa de Anestesiologia:
A) Relacionados à Instituição de Ensino de origem do candidato:
- Possuir hospital universitário próprio ou conveniado,
- Nota da Instituição em sua última participação do ENADE,
- Duração do Internato.
Observação: anexar no currículo lattes estes documentos comprobatórios, expedidos pela
Instituição.
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antecedência mínima de uma hora, com o boletim de ocorrência, ou assinar termo de compromisso
da apresentação do boletim de ocorrência em até 48 (quarenta e oito) horas, assinando ainda termo
de ciência de que o não cumprimento dessa apresentação resultará na sua exclusão deste Processo
Seletivo.
5.15. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para realização da prova. O candidato que não
comparecer no horário previsto estará automaticamente excluído deste processo de seleção.
5.16. O candidato deverá comparecer ao local da prova com caneta esferográfica (preta ou azul) e
documento oficial de identificação.
5.17. O candidato deverá conferir o seu número de inscrição e outros dados com o impresso na folha de
gabarito da sua prova, esta não poderá conter rasuras nem ser substituída.
5.18. Nas provas de múltipla escolha, não será computada pontuação para questões sem resposta
assinalada na folha de respostas, nem para aquelas que contenham mais de uma resposta
assinalada, emendas ou qualquer tipo de rasura.
5.19. Os três últimos candidatos que restarem na sala de prova deverão permanecer até o fechamento da
ata da sala de prova.
6 - DOS RESULTADOS
6.1 A nota final será o resultado da pontuação obtida em cada etapa: Prova Objetiva Teste Múltipla
Escolha (Peso 9) + análise de currículo (peso 1) = 10
6.2. Se houver empate entre os candidatos os critérios para desempate obedecerão a seguinte ordem:
A. Maior nota da Prova Objetiva Teste Múltipla Escolha;
B. Maior nota na análise de currículo
C. Maior idade.
7 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS
7.1 DATA: 29/01/2021.
7.1.2.1. Depois de extinto o período de recursos, o resultado definitivo será homologado e afixado no
Mural de Atos Oficiais da Associação Portuguesa de Beneficência e no site eletrônico
www.beneriopreto.com.br por área de opção e pelo número de inscrição dos candidatos em ordem
decrescente de classificação obtida na prova objetiva e currículo. No dia 29/01/2021, a partir das
16:00h será divulgado o resultado final. Não será informado por telefone.

B-6
12
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12.5. A comissão organizadora não se responsabiliza por falhas de comunicação decorrentes da mudança
de dados constantes na ficha de inscrição (e-mail, telefone, etc.).
12.6. Em caso de desistência de algum candidato ou médico residente já matriculado, será convocado o
próximo candidato classificado, respeitada a ordem de classificação, no período máximo de 30 dias após
o início do Programa (01/03/2021).
12.7. O candidato aprovado e matriculado no 1º ano do programa de Residência Médica credenciado
pela CNRM e convocado para prestar serviço militar obrigatório para o ano de 2021 poderá requerer
o trancamento de matrícula por um período de 01 (um) ano, desde que formalizado até 30 (trinta)
dias após o início das atividades da residência médica (Art. 1º e 2º da Resolução nº 01/2005 da
CNRM). Não haverá prorrogação por período superior a um ano.
12.8. No ato da matrícula, os Médicos Residentes assinarão o Termo de Compromisso, no qual
declararão plena ciência do teor do Regimento Interno do Programa de Residência Médica.
12.9. O candidato matriculado que não comparecer na instituição ofertante do Programa de Residência
Médica no prazo de dois dias após a data do início das atividades (01/03/2021), será considerado
desistente e automaticamente eliminado do processo seletivo, sendo convocado o próximo
candidato da lista classificatória.
12.10. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer Editais complementares que
vierem a ser publicados pela Comissão Nacional de Residência Médica e afim, contendo alterações.
12.11. Considerando o atual momento que se encontra o país e ainda pelo fato de a Organização
Mundial de Saúde (OMS) ter alçado a patologia do Coronavírus (COVID-19) ao patamar de
“pandemia”, sendo necessário observar protocolos de segurança, tais como: evitar aglomerações,
disponibilização de álcool gel, utilização de máscaras faciais, evitar compartilhamento de objetos,
etc., ficam cientes que todos os candidatos, no dia da prova, deverão trazer sua própria caneta
(esferográfica preta ou azul), bem como estar utilizando máscara fácil, praticar a higienização das
mãos antes de entrar no local da prova e manter o distanciamento adequado.
12.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão organizadora do processo seletivo.

7.2. O resultado final, relação dos candidatos aprovados por área de opção e por número de inscrição,
será divulgado no site eletrônico www.beneriopreto.com.br e no Mural de Atos Oficiais da
Associação Portuguesa de Beneficência. Não será informado por telefone.

São José do Rio Preto, 14 de dezembro de 2020.

7.3. Admitir-se-à recurso ao gabarito da análise e argüição do currículo, que deverá ser dirigido à
Comissão de Residência Médica - COREME da instituição responsável pelo certame e entregue na
Secretaria da COREME, até dois dias úteis iniciados no primeiro dia depois da divulgação, não será
aceito solicitação de recursos por e-mail. Os recursos deverão ser protocolados pessoalmente ou por
procuração oficialmente constituída. Caberá um recurso para cada questão.

ARTUR DE AZEVEDO BASTOS
Presidente da Associação Beneficência portuguesa

B) Relacionados ao CURRÍCULO LATTES:
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
HOSPITAL INFANTE DOM HENRIQUE
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA
Rua Luiz Vaz de Camões, 3150 - Tel. 2139-1800
Redentora – CEP 15.015-750 - São José do Rio Preto – SP

7

- Desempenho durante a graduação (Histórico Escolar),
- Duração do internato,
- Iniciação à produção científica,
- Monitorias, Ligas e Tutorias,
- Participação em atividades extra-curriculares relacionados à ensino, assistência médica e
estágios supervisionados,
- Participação em Congressos e Cursos de Extensão,
- Participação no Teste de Progresso Interinstitucional.
4.4.3. – A ANÁLISE E ARGÜIÇÃO DO CURRÍCULO – serão realizadas no dia 22/01/2021 às
14:00h. A conferência da Avaliação Curricular será feita pela Banca Examinadora e pelo
Candidato. Após o término, a ficha de Avaliação Curricular será assinada pelo candidato,
juntamente com os membros da Banca Examinadora. No caso de dúvida, o candidato deverá
preencher o formulário disponível com a Banca, para que seu currículo lattes seja reavaliado pela
Banca Avaliadora de Currículo. O não preenchimento deste formulário durante a Arguição do
Currículo implicará, na perda do direito de recurso. Lembrar que não será aceito inclusão de
nenhum documento durante a Análise e Arguição do Currículo.
Em anexo o formulário de Avaliação Curricular do Programa de Anestesiologia, com respectivos
quesitos e pesos (Anexo I).

10

8 - DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
8.1. A interposição de recursos sobre os resultados divulgados deverá ser endereçada à Comissão
Organizadora do Processo Seletivo, até 02 (dois) dias úteis, improrrogáveis, conforme o disposto no
artigo 3º, alínea “K”, da Resolução CNRM nº12/2004, importante respaldo jurídico. O recurso
deverá ser protocolado pessoalmente na COREME ou através de procuração oficialmente
constituída. Não será aceito recurso endereçado por e-mail.
8.2. Os recursos deverão ser digitados, assinados e apresentados em duas vias.
8.3. Ser fundamentado com argumentação lógica e consistente, cabendo 01 recurso para cada questão.
8.4. O resultado dos recursos ficará à disposição dos candidatos na sala da COREME da instituição
responsável pelo certame. A decisão final da Banca Examinadora será irrecorrível.
9 – DA OCUPAÇÃO DAS VAGAS
9.1. As vagas serão ocupadas pelos candidatos que alcançarem maior pontuação nas provas de acordo
com a existência de vaga devidamente autorizada pela Comissão Nacional de Residência Médica e a
existência de bolsa de estudo.

5- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10 – DA MATRÍCULA
10.1. DATA: 03/02/2021, 04/02/2021 e 05/02/2021.
10.2. LOCAL: SECRETARIA DA COREME – Associação Portuguesa de Beneficência, 1º Subsolo –
rua Luiz Vaz de Camões, nº3150 - Bairro Redentora – São José do Rio Preto com Sr. Anderson.
10.3. HORÁRIO: das 15:30h às 16:30h de segunda-feira à quinta-feira.
10.4. Para matricular-se, o candidato selecionado deverá entregar duas cópias, pessoalmente ou por
procurador oficialmente constituído, as seguintes documentações:
10.5. Ficha de cadastro devidamente preenchida da especialidade escolhida (esta será preenchida na
COREME no momento da matrícula).
10.6. Foto 3X4 recentes e coloridas (Três fotos).
10.7. Diploma de Médico e número do registro (CRM) junto ao Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo. O candidato que não possuir o registro no CRM/SP ou que possuir registro
do CRM de outro estado, tem o prazo de 60 dias após o início do programa de residência médica
para apresenta-lo na secretaria da COREME.
10.8. Para área de Acesso Direto - Programa de Anestesiologia: O candidato que se inscreveu na
condição de concluinte do curso de Medicina, no ato da matrícula deverá comprovar a conclusão
do curso médico, por meio de documento oficial, expedido pela instituição de ensino responsável
pelo curso de Medicina correspondente. A declaração de conclusão do curso médico será aceita a
título provisório, para fins de matrícula do candidato. No entanto, o diploma deverá ser
apresentado pelo Médico Residente durante os primeiros 90 dias de início do Programa de
Residência Médica (01/03/2021), sob pena de ter a matrícula indeferida e responder perante a Lei
por informações incompletas.
10.9. Xerox do CPF e comprovante de regularização http://www.receita.fazenda.gov.br
10.10. Xerox do R.G. (Cédula de Identidade).
10.11. Xerox do Título de eleitor.
10.12. Grupo sanguíneo e fator RH.
10.13. Comprovante de quitação com o serviço militar (sexo masculino).
10.14. Comprovante de inscrição no INSS http://www1.dataprev.gov.br/cadint/cadint.html.

5.1. As infrações éticas ocorridas durante todas as etapas implicarão em reprovação do candidato.

10.15. Número de Identificação ao Trabalhador (NIT) junto ao INSS ou PIS/PASEP.

4.4.4. – PONTUAÇÃO ADICIONAL – PROVAB/PRMGFC – Sobre a parametrização da nota
para classificação – para a CNRM, o classificado deve alcançar a uma média mínima de acertos
do conjunto dos candidatos participantes da seleção para o PRM, de acordo com o critério de
cálculo estabelecido pela instituição. Mas este parâmetro tem que equivaler ao desempenho médio
dos candidatos inscritos, para assim deixar clara a sua equivalência com o que é previsto no art. 3°
da Resolução CNRM 02/2015, considerando os seguintes critérios:
I. - 10% (dez por cento) nas notas acima descritas para programas de acesso direto para quem
concluir 1 ano de participação nas atividades do PROVAB;
II. - 10% (dez por cento) nas notas do processo seletivo para quem concluir a programação prevista
para os 2 anos do PRMGFC, para acesso posterior a outras especialidades.
§ 1º A pontuação adicional de que trata este artigo não poderá elevar a nota final do candidato para
além da nota máxima prevista pelo edital do processo seletivo.
§ 2º Para a inscrição em processo público de seleção para residência médica, estarão aptos para
requerer a utilização da pontuação adicional para ingresso no ano posterior os participantes do PROVAB
que tenham os nomes publicados no Diário Oficial da União.
§ 3º Será excluído do Processo Seletivo o candidato advindo do PROVAB que tiver solicitado a
utilização da pontuação adicional e não tiver o nome publicado no DOU até 31 de janeiro de cada ano,
como tendo avaliação final satisfatória no PROVAB.
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5.2. Conforme exigência detalhada no Edital, o candidato deverá transcrever as respostas da prova para a
folha de respostas que será o único documento válido para a correção e classificação, com caneta
esferográfica preta ou azul.
5.2.1 Não haverá substituição da folha de respostas, que é única, por erro do candidato.
5.2.2 Será anulada a resposta que apresentar rasura, omissão ou duplicidade de resposta, à critério da
comissão responsável, especificada no Edital.
5.3. O candidato só poderá se retirar do local de realização da prova após 60 minutos do horário de
início.
5.4. Mesmo após o encerramento de todo o processo seletivo, não serão fornecidos exemplares dos
cadernos de questões.
5.5. O gabarito da Prova objetiva com peso nove, será afixado nos Murais de Atos Oficiais da
Associação Beneficência Portuguesa e será publicado no site eletrônico www.beneriopreto.com.br
no dia 27 de janeiro de 2021.
5.6. Admitir-se-à recurso ao gabarito da prova objetiva que deverá ser protocolado na Secretaria da
COREME até dois dias úteis iniciados no primeiro dia depois da divulgação e não será aceito
solicitação de recursos por e-mail. Os recursos deverão ser protocolados pessoalmente ou por
procuração oficialmente constituída. Caberá um recurso para cada questão.
5.7. Os resultados serão divulgados, especificados por etapa (prova objetiva, arguição e análise de
currículo) por área de opção e pelo número de inscrição, no site www.beneriopreto.com.br e
também nos quadros de avisos da referida COREME.
5.8. Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada de candidatos nas salas de exame após o inicio
das provas, como também o porte de aparelhos eletrônicos de qualquer natureza, mesmo que
desligados, tais como aparelhos celulares ou similares, de Pager, de Beeper, de controle remoto,
de máquinas calculadoras ou similares, de qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, de relógios,
de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta. Não será
permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre candidatos, a utilização de
chapéus ou bonés. Também não será permitido o porte de armas. O candidato que for identificado
com qualquer dos itens relacionados, durante a aplicação da prova, estará sob pena de imediata
retirada da sala de exame e automática desclassificação na prova.
5.9. A Comissão Organizadora não se responsabiliza por objetos porventura esquecidos na sala de
exame.
5.10. O malote de cadernos de questões será aberto em cada sala de exame na presença dos candidatos,
conforme horário estabelecido de início das provas.
5.11. O caderno de questões deverá ser devolvido, obrigatoriamente, junto com a folha de respostas da
prova.
5.12. O tempo de duração da prova inclui o preenchimento da folha de respostas.
5.13. Será eliminado do processo seletivo o candidato que não comparecer ao local das provas no
horário determinado, usar de fraude ou atentar contra a disciplina e urbanidade durante a
realização do processo seletivo ou deixar de entregar o caderno de questões e a folha de respostas.
5.14. Na impossibilidade de apresentar o documento de identidade especificado neste Edital, por motivo
de roubo ou extravio, o candidato deverá dirigir-se à Coordenação do Processo Seletivo, com
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10.16. Cópia de documento comprovando o número da agência e de conta corrente em qualquer banco.
Salienta-se que a conta corrente não poderá ser conjunta, salário ou poupança. A conta deverá ser de
titularidade do candidato aprovado.
10.17. Candidatos convocados para prestar serviço militar inicial, deverão atentar à Resolução CNRM
Nº 01/2005 e Parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Educação.
10.18. Será permitida a realização de matrícula de candidato por procurador oficialmente constituído,
desde que atenda à todos requisitos determinados neste Edital e seja aprovado.
10.19. O não comparecimento do candidato classificado, ou de seu procurador, no período estipulado
para matrícula implicará a perda da vaga. Não será efetivada a matrícula caso, no período da
matrícula, estiver faltando qualquer um dos documentos solicitados acima.

13
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ANEXO I – ANÁLISE E ARGUIÇÃO CURRICULAR
CRITÉRIOS A SEREM AVALIADOS PARA ANESTESIOLOGIA:

Valor 1,0 (um ponto)

Valor
máximo

Nome da Instituição: _____________________________________
Oferece Programa de Pós-Graduação

SIM 5%

Valor
obtido

______

NÃO

INTERNATO:

Hospital Universitário Próprio ________________________ 15 %
Outros Hospitais___________________________________ 5%

_____
_____

DURAÇÃO DO INTERNATO:
2 Anos _________________________________________15%
18 Meses _______________________________________10%
1 Ano _________________________________________ 5%

______
______
______

ENADE – INSTITUCIONAL > ou = a 4______________10%
< que 4 ________________ 5%
ESTÁGIO DE:
EMERGÊNCIA (durante internato): ≥ 360h _____________5%
ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE (internato): ≥ 100h _____5%

55%

______
______
______
______

Trabalho(s) Completo(s) Publicado(s) em Periódico
Trabalhos Apresentados em Congressos
Participação em Congressos / Jornadas
Monitorias: 1 ou + = 5%
Ligas (mínimo 10 meses): 1 ou + = 2,5%
Iniciação Científica (1 ou +, com ou sem bolsa)
ATLS / ACLS / PALS / FCCS / Ceatox (Centro de Asssistência Toxicológica)
Tutoria Mentoring – mínimo 2 anos
Participação em atividades extra-curriculares relacionados à ensino, assistência
médica e estágios supervisionados.
Participação no Exame Progresso Interinstitucional
TOTAL

10%
7,5%
2,5%
7,5%
10%
2,5%
2,5%
2,5%

Valor
Máximo
100%

Valor
Obtido

DATA:___/___/___
1º Examinador______________________ 2º Examinador_____________________________
Assinatura d candidato:_______________________________________________
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ANEXO II

REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE REDUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA 2021.
À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO –

11 - CANDIDATOS MÉDICO ESTRANGEIRO E BRASILEIRO COM GRADUAÇÃO NO
EXTERIOR

HOSPITAL INFANTE DOM HENRIQUE

11.1. O candidato brasileiro que foi graduado em medicina no exterior ou médico estrangeiro que se
inscreveu com declaração de revalidação de diploma, deverá apresentar:

Eu, ________________________________________________________________________________,

11.1.2 Documento de revalidação do mesmo por universidade pública competente no Brasil, na
forma da legislação vigente, para que seja deferida sua matrícula.

RG n° ________________________SSP/________, CPF N°________.________.________/_______,

11.1.3 Apresentar xerox autenticada do visto de permanência definitivo no Brasil e proficiência da
língua portuguesa comprovada por instituição oficial (CELPE-BRAS).

Residência

requeiro a redução do valor da taxa de inscrição no Processo Seletivo de
Médica

para

o

ano

de

2021,

na

Especialidade

____________________________________, nos termos da Lei nº 12.782, de 20.12.2007,

12- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 21.12.2007, e do Edital de

12.1. Os candidatos que ingressarem na residência médica farão jus a uma bolsa de acordo com o
estabelecido pela Lei Federal 11.381, de 01/12/2006.

da citada Lei, assumindo, sob as penas da lei, a veracidade das informações.

12.2. Os candidatos serão admitidos à Residência Médica na ordem rigorosa de classificação, até o
número de vagas autorizadas pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM/ MEC que
correspondem às bolsas oferecidas.
12.3. A inscrição implicará no compromisso de aceitação, por parte do candidato, das condições
referentes à seleção e demais disposições e as estabelecidas pelo regimento interno da COREME,
constantes neste Edital.
12.4. A convocação dos candidatos classificados para o preenchimento das vagas não preenchidas será
realizada a partir do dia 08/02/2021 via internet e por email, tendo o prazo de 01 (um) dia útil para
efetuar a matrícula. O candidato que não se apresentar neste referido prazo, será considerado
desistente e, portanto, desclassificado.

Abertura de Inscrições, juntando a competente documentação conforme ditames
Nestes termos, pede deferimento.

_____________, ____ de ___________________de 2020.

_______________________________________
Assinatura do (a) Candidato (a)
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DEPARTAMENTO DE PESSOAL
EXTRATOS DE PORTARIAS
PORTARIA Nº 6529, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
ENQUADRA, o servidor MAIKON RECHE DE OLIVEIRA, ocupante de cargo efetivo de Motorista, na Referência
CM-1B, Padrão Técnico Administrativo 40h, a que faz jus devido a Progressão por Merecimento, surtindo
seus efeitos a partir de dezembro de 2020.
PORTARIA Nº 6530, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
ENQUADRA, a servidora ARIANA VIRGINIA PEREIRA, ocupante de cargo efetivo de Jornalista, na Referência
CM-3D, Padrão Superior 40h, a que faz jus devido a Progressão por Tempo de Serviço, surtindo seus efeitos
a partir de dezembro de 2020.
PORTARIA Nº 6531, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
ENQUADRA, o servidor LUIZ CARLOS HIGASHIHARAGUTI, ocupante de cargo efetivo de Motorista, na
Referência CM-3B, Padrão Técnico Administrativo 40h, a que faz jus devido a Progressão por Tempo de
Serviço, surtindo seus efeitos no mês de novembro de 2020.

VER. PAULO ROBERTO AMBRÓSIO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Editais de
PROCLAMAS
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
JOSIEL DO AMARAL LIMA e DAIANA NEVES
SILVERIO, sendo ELE ﬁlho de ISMAR MARQUES LIMA e de
APARECIDA DE LOURDES AMARAL LIMA e ELA residente
e domiciliada no 2º subdistrito desta cidade, ﬁlha de LEONARDO SILVERIO MAIA e de ELISABETE NEVES SILVERIO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R.
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 14/12/2020.

