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As constantes queimadas na região e a falta de chuva fizeram com que uma nuvem de poluição pairasse nesta quinta-feira sobre 
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Wilian dos Santos Domingos, 23, se apresentou na DDM de Rio Preto, ontem, e foi preso por tentativa de homicídio qualificado. A 
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Com a temperatura beirando os 40 graus, e a umidade em níveis de deserto, Rio Preto está sendo castigada pela poeira e poluição em índices desastrosos para a saúde humana 
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 ARTIGO

Walber Almeida Xavier de SOUSA

Você anda procrastinando as dívidas da empresa?

Quando é a hora de pedir 
ajuda para lidar com o endivi-
damento bancário?

Ocorre que geralmente 
em função do desequilíbrio 
nos resultados (acúmulo de 
prejuízos) para manter-se 
em dia com suas obrigações 
financeiras, é comum a em-
presa captar empréstimos 
(linhas de crédito) dos mais 
diversos para adequar o Fluxo 
de Caixa, em contrapartida é 
fundamental que a Gestão Co-
mercial e Operacional definam 
estratégias para reequilibrar os 
resultados empresariais.

Quando a captação de 
empréstimos torna-se rotina 
e o endividamento bancá-
rio resulta em aumento dos 
custo financeiros e também 
aumento do Passivo Bancário 

(principalmente de curto prazo) 
a atenção dos gestores deve 
ser redobrada, nesse momento 
a empresa pode estar entrando 
num processo pré-falimentar.

Ações contundentes devem 
ser colocadas em prática, vi-
sando a redução dos custos/
despesas e a retomada no vo-
lume de vendas com margens 
atrativas, entretanto, somente 
isso pode não surtir o efeito es-
perado de forma rápida, sendo 
que ainda assim a saída de 
caixa tende a ser alta com res-
cisões contratuais e possíveis 
multas, e pode comprometer 
o Fluxo de Caixa.

Nesse momento é impor-
tante que os gestores iden-
tificando o alto volume de 
desembolsos financeiros para 
manter em dia os compro-
missos bancários, tenham 
conhecimento da possibilidade 

Balanço das faltas dos pacientes foi divulgado pela Secretaria de Saúde 

Buscando conscientizar os 
usuários do sistema municipal 
de Saúde da Estância Turística 
de Olímpia, o departamento 
chama a atenção para o alto 
número de faltas não justifica-
das de pacientes a exames e 
consultas médicas agendadas 
no ARE (Ambulatório de Re-
ferência e Especialidades), o 
Postão.

Um levantamento da divisão 
de Média e Alta Complexidade 
aponta que, de janeiro a agos-
to de 2019, foram marcados 
23.453 exames, sendo que 
2.436 pacientes não compare-
ceram ao agendamento, o que 
representa um absenteísmo 
geral de cerca de 10%.

O maior índice foi registrado 
em exames de eletroencefalo-

Falta de pacientes a consultas 
e exames no ARE chega a 44%

OLÍMPIA

MAIS VERDE

Divulgação

da Renegociação do Passivo 
Bancário na esfera adminis-
trativa, que pode com certeza 
trazer grandes benefícios a 
Gestão Empresarial e ser uti-
lizado como uma ferramenta 
estratégica para reestruturação 
empresarial, pois reduzirá a 
saída de caixa.

A procrastinação dessa 
decisão pode sim ser um fator 
que resulte no fim da empresa 
ou mesmo torne soluções rela-
tivamente “fáceis” em missões 
quase que impossíveis.

Ter o próprio negócio é um 
sonho de grande parte dos bra-
sileiros, entretanto, o sucesso 
com a Gestão Empresarial é 
desfrutado por poucos. A Ges-
tão Empresarial é um exercício 
que requer entre outras coisas: 
disciplina, acompanhamento, 
estratégias e ações em todas 
as áreas de atuação da em-

grama que, no período, tiveram 
44,5% de faltas, ou seja, dos 
220 exames ofertados 98 dei-
xaram de ser realizados.

Em relação às consultas 
médicas com especialistas 
disponíveis no ARE, o índice de 
omissão chega a uma média 
de 20%. As com Neurologista 
são as que apresentam maior 
ausência, registrando mais de 
35% de não comparecimento 
às 194 vagas disponibilizadas. 
Para Fonoaudiólogo, o número 
também é alto, sendo que 104 
(27,15%) dos 383 pacientes 
não foram às consultas agen-
dadas.

As marcações com Otor-
rinolaringologista também 
apresentam alto número de 
faltas de pacientes. Dentre 

XADREZ - Foram retomadas desde o último domingo, dia 
15, as aulas de xadrez no Centro de Cultura e Turismo ‘Marão 
Abdo Alfagali’, em Votuporanga, com o professor Edenilson 
Garcia. A categoria iniciante é atendida das 15h30 às 17h, e a 
turma avançada tem encontro das 17h30 às 19h, no espaço 
da varanda cultural. Desde o mês de julho, a atividade acontece 
na Biblioteca Municipal ‘Castro Alves’, como ação voluntaria.

“O xadrez gera interesse por vários fatores, e destaca-se por 
ser uma forma de interação e oportunidade de desenvolvimento 
de estratégia”, afirma Garcia. 

                                                               Da REDAÇÃO

Divulgação

Uma parceria entre a Prefeitura de Mirassol com o Leo Clube  e 
o PlantAR Mirassol, com apoio do Lions Clube, do 52 BPM/I, do TG 
02-021, do Graneleiro, e da AGORA Design, vai resultar no plantio 
de 350 mudas de árvores nativas no Parque Municipal da Grota.

A ação ‘Tá calor! Vamos plantar?’ acontece neste domingo, dia 
22, um dia depois das comemorações do Dia da Árvore, comemo-
rado no sábado (21), a partir das 9h, ao lado da Vila Vicentina.

O Departamento de Agricultura será o responsável pela abertura 
dessas 350 ‘covas’. 

Segundo o Executivo mirassolense, “a falta de áreas verdes, 
o excesso de construções, asfalto e poluição extrema contribuem 
para o aumento da temperatura, sendo assim o plantio de árvores 
a forma mais eficaz de combater este efeito”. 

                                                           Por Ygor Andrade

  

350 mudas de árvores 
nativas serão plantadas 
em parque de Mirassol

VOTUPORANGA BARRETOS 
BOLA AMARELA -  A 3ª etapa do Circuito Aberto Juvenil de 

Tênis IV tem início nesta sexta-feira, dia 20, às 15 horas, nas 
quadras de saibro do Grêmio Recreativo de Barretos. As finais 
estão marcadas para a manhã deste domingo (22). Ao todo, 
são 100 tenistas, divididos por sexo e idade, de 18 cidades do 
Estado de São Paulo. A 1ª foi realizada em agosto no Clube 
Monte Líbano, em São José do Rio Preto, e contou com uma 
clínica gratuita realizada para alunos da Apae de Mirassol. Já a 
2ª etapa aconteceu no Country Clube, em Lins, no último final 
de semana.

as 1.439 consultas oferta-
das, 326 (22,65%) não foram 
realizadas devido à falta do 
paciente.

Uma das especialidades 
com maior demanda da saúde 
municipal, as consultas com 
Oftalmologista também re-
gistram grande índice de não 
comparecimento. Das 3.035 
vagas disponibilizadas, 499 
pacientes deixaram de receber 
atendimento por absenteísmo.

Diante da situação, a Saú-
de reforça aos moradores a 
importância de comparecerem 
aos agendamentos, uma vez 
que a ausência injustificada 
e sem aviso prévio prejudica 
outros usuários, além de in-
fluenciar diretamente na fila de 
espera, gerando remarcações 

PONTES LIBERADAS - A partir desta quinta-feira, 19, o trânsito 
na Avenida Aurora Forti Neves e nas proximidades, em Olímpia, 
passará a ter algumas alterações de sentidos nas vias. Isso porque 
acabam de ser definitivamente liberadas as duas pontes construídas 
para melhorar o fluxo de veículos no local.  Uma das pontes foi 
construída próxima ao Clube de Campo, entre a Rua Durval Brito 
e o Córrego do Matadouro, com 24,65 metros de comprimento e 
16 metros de largura. Neste trecho, o trânsito seguirá no sentido 
Parque Aquático Thermas dos Laranjais – Centro.

Já a outra ponte foi construída no cruzamento da Avenida Au-
rora Forti Neves com a Rua Miguel Said Aidar (entre o Iquegami 
Supermercados e o Auto Posto Puttini) e tem 33,05 metros de 
comprimento e 15,90 metros de largura. A ponte possui três faixas, 
sendo uma para os veículos fazerem o retorno e as outras duas 
para atravessar a ponte na direção Centro – Bairro.

Com as mudanças, a ponte da Avenida Constitucionalista passou 
a ser mão única de direção, no sentido Bairro – Centro. Outras ruas 
também tiveram os sentidos de direção alterados. Trechos das ruas 
Durval Brito e Diógenes Breda agora têm sentido Bairro – Centro. 
Já a Rua Maria Ubaldina de Barros Furquim passou a ter sentido 
único Centro – Bairro, a partir da Rua Diógenes Breda. 

OLÍMPIA 

presa.
Para qualquer empresa 

independente do porte ou 
segmento de atuação a ne-
cessidade de capital de ter-
ceiros (recursos financeiros) 
é fundamental, para isso o 
relacionamento entre empresa 
e banco deve ser saudável, 
seja para inicialmente a utili-
zação dos serviços bancários 
e em seguida a utilização de 
linhas de crédito ou mesmo 
investimentos.

É importante para que esse 
relacionamento ocorra de for-
ma sadia entre as partes envol-
vidas, que os gestores empre-
sariais tenham conhecimentos 
técnicos de finanças e saibam 
utilizá-los em benefício da 
empresa, com a utilização de 
linhas de créditos adequadas 
às necessidades da empresa, 
seja na questão: taxa, prazo e 

garantias.

*Sócio da AXS Consul-
toria Empresarial, Consul-
tor e Assessor em Gestão 
Empresarial e Conselheiro 
Empresarial. 

Formado em Ciências 
Contábeis, possui pós-gra-

duação em Contabilidade 
Gerencial e Controladoria 
e MBA em Gestão Empre-
sarial. Nos últimos 20 anos 
atuou em empresas de pe-
queno, médio e grande porte 
nas áreas de Controladoria, 
Controle Patrimonial e Fi-
nanças.

e aumentando a demanda do 
município.

“Quando um paciente não 
comparece a uma consulta ou 
exame agendado causa proble-
mas a todo o sistema, gerando 
maior demanda de atendimen-
to e prejudicando a organização 
interna do ARE. A secretaria 
busca orientar os pacientes 
que, quando ocorrerem impre-
vistos, procurem avisar a Saúde 
sobre a impossibilidade de 
comparecer para que a equipe 
possa reagendar a consulta ou 
o exame e adiantar a demanda 
de outro paciente, contribuindo 
com o bom funcionamento 
do sistema”, explica Marcos 
Pagliuco, secretário de Saúde.

                Da REDAÇÃO
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Prefeitura vai contratar empresa por 
R$ 788 mil para combater o Aedes

De acordo com edital 
publicado pela Prefeitura 
de Rio Preto, a Secretaria 
de Saúde vai investir R$ 
788 mil na contratação de 
uma empresa que fornecerá 
o fumacê para combater o 
mosquito Aedes aegypet. 

Segundo informações, a 
contratação fica em caráter 
preventivo e o fumacê só 
será utilizado em caso de 
necessidade. A empresa 
Guizzo Controle de Vetores 
e Pragas EIRELI venceu a 
licitação e a previsão é que 
a nebulização esteja pronta 
para uso em 30 dias.

De acordo com informa-
ções divulgadas pela Secre-
taria de Saúde, a epidemia 
de dengue já está controla-
da, mas a precaução serve 
também para as outras 
duas doenças transmitidas 
pelo mosquito, a zika e a 
chikungunya. 

Em entrevista, André 

Baitelo, assessor da Pasta 
da Saúde, disse que “a 
nebulização não vai neces-
sariamente ser usada agora” 
e que também “não deve ser 
usada em toda a cidade”. 

“Ela vai acontecer caso 
os números voltem a crescer 
em determinada região e, 
então, a nebulização será 
direcionada”, explicou.

Ainda de acordo com 
informações, os trabalhos 
da empresa contratada tam-
bém serão para nebulização 
costal (feita por aparelho 
sob as costas dos agentes) 
e também a tradicional feita 
com o carro.

NÚMEROS

Rio Preto contabilizou 
este ano mais de 31 mil ca-
sos de dengue e 12 mortes. 
À época, o secretário Aldeni 
Borim chegou a falar que 
alguns desses casos em que 
houve morte, a dengue ser-
viu como agente agravante 
do quadro clínico. 

Ygor ANDRADE
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

 Duplicação tem ritmo mais lento e 
motorista reclama de atrasos na obra

A redução no ritmo dos tra-
balhos na duplicação da BR-153 
parece ser mesmo um aconte-
cimento inevitável. A falta de 
recursos para a continuidade 
das obras é uma preocupação 
para a Prefeitura de Rio Preto e 
o prefeito Edinho Araújo (MDB) 
mantém o discurso de que os 
trabalhos continuam.

Há pouco mais de um mês, 
Edinho conversou com o Ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio Frei-
tas, que prometeu a liberação de 
mais recursos para que as obras 
não parem, como já noticiado 
pelo DHoje. 

No momento, as obras dis-
põem de R$ 5 milhões e para 
sua conclusão, o valor total 
restante é de pouco mais de 
R$ 76 milhões. O total para a 
duplicação das obras do início ao 
fim é de R$ 240 milhões.

Para 2020, contudo, existe 
a promessa de liberação de R$ 
40 milhões para a continuidade 
das obras, mas atrasos ou para-

Ygor ANDRADE

Contrato prevê gastos no 
valor de R$ 788 mil. Pro-
duto será usado somente 
em caso de aumento de 
casos de dengue

CONTRA A DENGUE

Candidatos ao Conselho Tutelar estão 
em campanha e eleições serão dia 6
O Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adoles-
cente – CMDCA, com o apoio da 
Prefeitura Municipal e do Minis-
tério Púbico, está promovendo o 
processo de seleção dos novos 
conselheiros tutelares de Rio 
Preto.  

A etapa final acontece no 
dia 6 de outubro, quando a so-
ciedade vai votar e escolher as 
10 pessoas que desenvolverão 
as funções de conselheiras de 
2020 a 2013. Cinquenta can-
didatos já passaram por etapas 
de documentação, avaliações 
e testes psicológicos e agora 
disputam uma das vagas. 

“Embora o voto não seja 
obrigatório, é de suma impor-
tância a ampla participação da 
população, pois precisamos 
escolher aqueles candidatos 
que julgamos mais capacitados 
a defender os direitos de cerca 
de 100 mil crianças e adoles-
centes no nosso município”, 
explica a presidente do CMDCA, 
Camila Pacífico Sparvoli. 

Os conselheiros têm, entre 
outras, a atribuição de proteger 
meninos e meninas em situa-
ção de negligência, exploração 
sexual e violência física e psi-

cológica. 
Podem participar do pleito 

eleitoral pessoas maiores de 
16 anos de idade, com título e 
domicílio eleitoral em Rio Pre-
to, que estejam devidamente 
regularizadas até 11 de julho 
de 2019. 

No dia 6, o eleitor deverá 
comparecer, das 8h às 17h, ao 
local de votação com documen-
to de identificação com foto e 
o título de eleitor. Os eleitores 
serão divididos em 10 locais de 
votação, conforme zona e seção 
eleitoral. 

“Esses locais não são os 
mesmos da última eleição, são 
novos e mais abrangentes, já 
que antes eram só dois pontos 
na cidade. A pessoa precisa 
consultar seu local de votação 
e não poderá votar em outro 
senão ele”, explica Camila.

A consulta ao respectivo 
local de votação deve ser feita 
no www.riopreto.sp.gov.br/elei-
coesconselhotutelar. 

Cada munícipe apto a votar 
tem direito a um voto, que é 
secreto e se será computado 
em urnas eletrônicas cedidas 
pelo Tribunal Regional Eleito-
ral de São Paulo. A escolha é 
dentre todos os candidatos e 

Da REDAÇÃO

ELEIÇÃO

PREJUÍZO

Uma prescrição para a compra de um equipamento fez com 
que a Prefeitura de Rio Preto arcasse com um prejuízo de mais 
de R$ 7 mil. Segundo informações da Secretaria de Saúde, 
uma médica de um convênio particular recomendou a compra 
de uma LIFT de Transferência SMB 200, para o atendimento de 
um paciente de 17 anos, com sequelas de paralisia infantil. Esse 
equipamento é uma espécie de guincho que ajuda as pessoas 
com problemas de locomoção.

A prefeitura só arcou com esses valores, pois teve que atender 
uma ordem judicial no valor de R$ 7.420.

A Saúde cumpriu a ordem judicial, comprou o equipamento 
que foi entregue à família, mas a mãe do paciente pediu que 
fosse levado de volta, porque não seria possível utilizá-lo dentro 
da casa.

“Ocorre que a médica havia prescrito o equipamento, mas 
a prescrição ignorou as características de peso e tamanho da 
máquina em relação ao ambiente onde seria utilizado. Diante 
da enorme despesa que a Secretaria teve com a aquisição, a 
gerência de Estratégia Saúde da Família comentou que Infeliz-
mente, a equipe do convênio, não fez um atendimento integral 
como prevê o SUS, que avalia previamente se o paciente teria 
condições de utilizar em domicilio tal equipamento, mesmo após 
a SMS enviar descritivo com o tamanho e foto do equipamento”, 
disse a prefeitura.

Como não se trata de equipamento utilizado nas unidades 
da Secretaria ou do SUS, a despesa acabou se tornando inútil.

O DHoje entrou em contato com o convênio que informou 
apenas não estar ciente do ocorrido e que, a médica em questão, 
poderia não atender diretamente na clínica. “Temos pacientes que 
são atendidos aqui, com médicos daqui, e temos pacientes que 
têm descontos com o plano, atendidos em clínicas particulares 
com médicos conveniados. Por isso, não é possível fornecer mais 
informações”, informaram. 

Em contato com o secretário interino, Antônio Baldin, o Dhoje 
foi informado que a prefeitura vai encaminhar a situação para 
o Departamento Jurídico e que vai solicitar o ressarcimento dos 
valores investidos. “Tanto a médica quando a empresa serão 
notificados”, finalizou o Baldin.

Cumprindo ordem 
judicial, Saúde compra 

aparelho ‘inútil’

BR-153

Trânsito sofre com afunilamentos por todo o trajeto da BR-153

Ygor ANDRADE

Ygor ANDRADE

lisações poderiam acarretar em 
problemas estruturais e deterio-
ração do que já foi feito.

O DHoje tenta, desde a úl-
tima segunda-feira (16), obter 
respostas do Dnit e também da 
Dynateste, a única a responder 
aos e-mails, mas sem informa-
ções conclusivas.

TRÂNSITO

Em alguns trechos, como 
este próximo à entrada para a 
Rodovia Assis Chateaubriand, 
o fluxo de veículos é constante 
e bastante carregado. Um dos 
motoristas que passava pelo 
local, em trânsito lento, ao ver a 
equipe do DHoje, gritou: “Mostra 
mesmo essa obra que não vai 
ter fim”.

O gargalo formado pelas má-
quinas que, em ritmo mais lento, 
trabalham para a manutenção do 
local ainda não chega perto dos 
transtornos causados em outros 
pontos, mas o reflexo é visto em 
toda a extensão das obras na 
BR-153.

Atualmente, Rio Preto 
lidera com o maior número 
de casos de dengue no Es-
tado de São Paulo. A cidade 
enfrentou uma epidemia no 
começo deste ano. Segun-
do a Secretaria da Saúde, 
houve um salto de 300 
para 1.252 casos positivos 
só no mês de janeiro. Em 
junho, a cidade confirmou 
21.836 casos e 12 mortes 
causadas pelo mosquito, já 
no mês de julho o número 
pulou para 31.274, e foram 
confirmadas 14 mortes. 
Outras doenças como a zika 
e chikungunya também fo-
ram confirmadas no mês de 
agosto deste ano.

LIFT de Transferência foi comprado para atender pacien-
te de 17 anos com sequelas de paralisia infantil

Divulgação

independe do local de residên-
cia do eleitor. 

 
Processo eleitoral
Os candidatos a conse-

lheiros tutelares já estão em 
campanha eleitoral, que pode 
ocorrer até as 18h, do dia 04 
de outubro. Também é possível 
conhecê-los pelo site da Pre-
feitura (www.riopreto.sp.gov.br/
eleicoesconselhotutelar). 

Após a apuração dos votos, 
os dez candidatos mais votados 
preencherão as vagas de con-
selheiros tutelares titulares e os 
demais serão listados como su-
plentes em ordem decrescente 
de votação.  

O CMDCA dará ampla publi-
cidade ao resultado do processo 
de escolha. A posse dos conse-
lheiros tutelares ocorre no dia 
10 de janeiro de 2020.

 Em Rio Preto, há duas 
unidades: o Conselho Tutelar 
Norte (rua Marechal Deodoro 
da Fonseca, 1653 - Boa Vista) 
e o Conselho Tutelar Sul (rua 
Maximiano Mendes, 154 - San-
ta Cruz). Cada uma é composta 
por cinco conselheiros tutela-
res, escolhidos pela população 
local para mandato de quatro 
anos.

 
Locais de votação 
• EMEF Prof. Oscar Aran-

tes Pires – rua Imperial, 569 
- Vila Imperial

• E.M. Dr. João Jorge 
Sabino – rua Maria Elias Cury, 
S/N - Pq. Estoril

• EMEI Peter Pan - rua 
Italia, 77 - Vila Sinibaldi

• E.M. Prof.º Amaury de 
Assis Ferreira - rua Jamil Kfouri, 
1035 - Res. Macedo Teles I

• E.M. Darcy Ribeiro - rua 
Geraldo Barbosa de Oliveira, 
S/N - Santo Antônio

• E.M .Dr. Wilson Roma-
no Calil - rua Alberto Olivieri, 
2695 - Solo Sagrado

• E.M. Prof. Michel Pedro 
Sawaya - rua Darci Frederich 
Pacheco, Sn - Cristo Rei

• E.M. Joana Casagrande 
Vinha – rua Joaquim Rodrigues 
Júnior, S/N - Jd Herculano 

• Emef. Profª Lydia San-
felice - rua Luciano Liso, 370 
- Jd Bela Vista

• Em. Dr. Ruy Nazareth - 
rua Almelinda A. Paula Amaral, 
149 - Pq Jaguaré 

Consulte qual desses é o 
seu local de votação pelo www.
riopreto.sp.gov.br/eleicoescon-
selhotutelar.
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COQUETEL PARA DÁLICE
A titular da Delegacia de 

Defesa da Mulher (DDM), Dá-
lice Aparecida Ceron, receberá 
uma homenagem mais do que 
merecida nesta sexta-feira, dia 
20, às 20h, na Igreja Cristã 

Presbiteriana, que fica na ave-
nida Fausto Sucena Rasga, n° 
1.023, no Jardim Vetorazzo, 
em Rio Preto. O evento é um 
coquetel para mulheres e a 
entrada é gratuita. 

Por Daniele JAMMAL

Quem abriu a janela de casa 
e olhou para o céu de Rio Preto 
nesta quinta-feira, dia 19, notou 
uma camada estranha no ar. Até 
parecia que estava vindo chuva, 
mas na verdade era uma cama-
da de poluição. 

As constantes queimadas na 
região e a falta de chuva fizeram 
com que uma nuvem de poluição 
pairasse sobre a cidade. As con-
centrações de poluentes chegam 
a ser dez vezes maiores do que o 
recomendado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

De acordou com o enge-
nheiro da Cetesb, José Mário 
Ferreira de Andrade, a estiagem 
e as altas temperaturas fazem 
com que os poluentes fiquem 
mais tempo no ar. “O aumento 
da velocidade do vento traz 
particulares de outras regiões do 
país para a nossa região”, conta. 

No período da manhã, a es-

Sem chuva há quase 20 dias, Rio Preto 
fica coberta com nuvem de poeira

Vinicius LOPES 
redacao@dhoje.com.br

Ygor ANDRADEtação meteorológica da Cetesb, 
no bairro Eldorado, a concentra-
ção de material particulado fino 
ficou em 100 microgramas por 
metro cúbico de ar, quando o 
ideal tolerado para a saúde hu-
mana seria de 10 microgramas. 

Com picos de 38 graus na 
temperatura, a umidade do ar 
acaba contribuindo para o clima 
seco e poluído. Rio Preto vem 
registrando índice iguais ao do 
Deserto do Saara, chegando a 
menos de 12%. O que é pre-
conizado pela OMS é de acima 
de 60%. 

De acordo com os dados plu-
viométricos do Semae (Serviço 
Municipal Autônomo de Água 
de Esgoto) de Rio Preto, em 
setembro, a cidade registrou 
apenas 21 milímetros de chuva. 
A última chuva considerável foi 
no dia 2 deste mês. 

A poluição e a umidade do 
ar podem desencadear diversas 
doenças a curto ou longo prazo.  
De acordo com o pneumologista 
do Hospital de Base, Rafael Silva 

Educadora parental radicada nos 
EUA ministra workshop em Rio Preto 

Da REDAÇÃO

Com o intuito de ajudar os 
pais a lidarem com os desafios 
de comportamento dos filhos, 
acontecerá na próxima segunda-
-feira, dia 30, o workshop ‘Pais 
que evoluem’, no salão de beleza 
Urban Clinique, em Rio Preto. 
Será um dia inteiro de imersão 
com aula teórica e dinâmicas 
práticas para ensinar os pais uma 
forma de educar mais respeitosa 
e assertiva. 

O evento terá o comando 
da educadora parental Telma 
Abrahão. Mãe de dois filhos, que 
após se mudar junto a família para 
os EUA viu sua vida se transformar 
devido as dificuldades enfrentadas 
com uma nova cultura e longe da 
família. Com isso, criou cursos 
que abrangem vários exercícios 
de autoconhecimento, inteligência 
emocional, dinâmicas práticas, 
análise do perfil comportamental e 
as bases para uma educação com 
base na Disciplina Positiva.

  PAIS QUE EVOLUEM 

Idosos participam de 
exposição no Cidade Norte
Da REDAÇÃO

Despertar a consciência para 
a importância da qualidade de vida 
em todas as idades e de como ter 
práticas saudáveis em todas as 
situações do dia a dia – estes são 
alguns dos objetivos do projeto 
Melhor Idade Cidade Norte, ação 
que o Shopping Cidade Norte inicia 
nesta semana e segue até o dia 26 
de setembro com grupos de ter-
ceira idade de Rio Preto e região.

A ação antecede a comemora-
ção pelo Dia Internacional do Ido-
so, celebrado no início do mês de 
outubro, e acontece em parceria 
com o projeto Trilhando a Longe-
vidade Ativa, mantido pelo Lar de 
Fátima através de patrocínio da 
Ambev e parcerias com o Conselho 
Municipal do Idoso e Prefeitura de 
Rio Preto. 

Durante duas semanas uma 
série de atividades e bate papos 
estão agendados. Nesta quarta-
-feira, dia 18, cerca de 300 idosos 
atendidos nas unidades de CRAS e 
Centros de Convivências do Idoso 
(CCI) e da Família (CCF), presti-
giaram a abertura da exposição 
que terá outras atividades como 
Oficinas de Teatro/Contação de 
Histórias, de Práticas Corporais, 
Lian Gong, Bate Papo com Espe-

cialistas em Direito do Idoso e com 
Encontro Dançante ‘Movimentos 
da Vida - Nos embalos da melhor 
idade’.

 A programação começou 
na tarde desta quarta-feira, às 
14h, com uma oficina de teatro 
e práticas corporais na praça de 
alimentação. 

Dia 25, será a vez de práticas 
de fortalecimento e exercícios 
de prevenção de quedas. Todas 
estas atividades serão desenvol-
vidas com objetos e móveis que 
existem nas próprias residências, 
possibilitando ainda mais ao grupo 
a prática de atividades saudáveis 
ao longo do dia. 

Um dos momentos que cha-
mam a atenção na programação 
será no dia 24 de setembro quan-
do uma advogada e uma psicóloga 
abordarão com o grupo temas 
como direitos e deveres, além de 
darem dicas importantes sobre 
como evitar situações de golpes 
como o ‘do bilhete’ ou familiar 
sequestrado, bastante comuns 
na região.

 A programação se encerra na 
tarde do dia 26 de setembro quan-
do um grande baile será realizado 
no centro de compras. Todas as 
atividades são abertas à população 
e não precisam de inscrição prévia.

 

Musolino, as enfermidades mais 
comuns neste período são a 
tosse, a falta de ar, os espirros 
e alergias em geral. 

“O sistema respiratório tende 
a piorar, causando resfriados, 
asmas, câncer pulmonar. Esse 
clima também pode causar 
problemas cardíacos como in-
fartos”, conta. 

O especialista ainda dá 
orientações para que as pesso-
as possam conviver da melhor 
forma possível com esse tempo. 
“Evite contato com queimadas 
e se hidrate muito. Evite o uso 
excessivo de ar condicionado e 
faça lavagem nasal e toalhas 
molhadas para amenizar a sen-
sação de secura. A atenção deve 
ser redobrada para as crianças e 
os idosos”, acrescenta.  

Para o engenheiro da Ce-
tesb, o que poderia amenizar 
essa situação é a vinda da 
chuva, que amenizaria o calor 
e também faria a qualidade do 
ar subir. “O fim da queimada da 
cana também ajudaria, já que na 

Comissão de renome 
internacional faz 
análise de acervo 

A Secretaria de Cultura traz 
para Rio Preto nos dias 25 e 26 de 
setembro três dos maiores nomes 
brasileiros em curadoria, crítica e 
pesquisa de artes plásticas, que 
vão promover um olhar curatorial 
sobre o acervo do Museu de Arte 
Naïf (MAN) e participar de um 
encontro com a classe artística e 
o público em geral.

“Nós identificamos que é 
preciso um olhar curatorial espe-
cializado para o Museu de Arte 
Naïf e, por isso, convidamos essa 
comissão, reconhecida interna-
cionalmente, para ter uma visão 
conceituada do acervo”, afirma 
Jorge Vermelho, assessor da Se-
cretaria de Cultura.

A análise realizada pela Co-
missão é uma das etapas de 

reorganização dos acervos mu-
nicipais, que irá culminar com a 
criação do Museu Municipal. Esta 
nova instituição vai reunir, no pré-
dio do Centro Cultural Professor 
Daud Jorge Simão, dos acervos 
da Pinacoteca Municipal, Museu 
Histórico e Pedagógico D. João VI, 
Sala Cascatinha e Inhana, além 
das obras do Museu de Arte Naïf, 
que vai sair do atual endereço, na 
rua Saldanha Marinho. 

A mudança vai permitir tam-
bém a expansão do Museu de Arte 
Primitivista José Antônio da Silva, 
que ocupará também o espaço 
onde hoje está o Museu Naïf. O 
local que abriga os dois museus 
é o imóvel histórico da antiga 
biblioteca municipal, na esquina 
das ruas Voluntários de São Paulo 
e Saldanha Marinho.

Da REDAÇÃO

 MUSEU DE ARTE NAÏF

O céu rio-pretense desapareceu nesta quinta-feira encoberto por nuvem de poluição  

  PROJETO MELHOR IDADE

Unimed Rio Preto conquista 1º lugar 
regional em ranking da ANS

A Agência Nacional de Saú-
de (ANS) divulgou um ranking 
com as melhores operadoras 
de saúde e a Unimed Rio Preto 
ficou com a primeira posição na 
região.

O IDSS (Índice de Desem-
penho da Saúde Suplementar) 
é conhecido por atribuir notas 
às operadoras com base na 
avaliação de indicadores que 
atribuem nota de 0 (pior) e 
1 (melhor), distribuídas em 
quatro categorias: Qualidade e 
Atenção à Saúde, Garantia de 
Acesso, Sustentabilidade de 
Mercado, Gestão de Processo e 
Regulação.

De acordo com as informa-
ções divulgadas, a cooperativa 
manteve sua avaliação na melhor 
faixa, subindo de 0,8325 para 
0,9283, valor superior à média 

geral do setor no mesmo período 
(0,7295). Entre as cooperativas 
médicas do sistema Unimed 
com mais de 100 mil usuários, 
a empresa é a 7ª no país. 

No total, a ANS avaliou 858 
planos de saúde em todo o 
país. O IDSS é referência para 
o mercado e métrica para os 
clientes. Por isso é considerado 
importante ferramenta para o 
consumidor na hora de escolher 

e adquirir um plano de saúde, 
por exemplo.

“Essa avaliação é muito im-
portante para o setor e reflete a 
qualidade dos serviços presta-
dos pela Unimed Rio Preto em 
toda sua área de operação, nos 
colocando entre as principais 
empresas de saúde suplementar 
do Brasil”, afirma o presidente 
da Unimed Rio Preto, Helencar 
Ignácio.  

 SEMANA DA ÁRVORE

Alunos realizam plantio de mudas 
na Floresta do Noroeste Paulista

Dando continuidade a uma 
série de atividades relacionadas 
a Semana da Árvore, 300 alu-
nos da Escola Municipal Oscar 
Pires realizaram na manhã desta 
quinta-feira, dia 19, o plantio de 
mudas na Floresta do Noroeste 
Paulista, região do antigo IPA. 

O plantio contou com a 
participação do prefeito Edinho 
Araújo e da secretária de Meio 
Ambiente, Kátia Penteado. O 
cronograma de atividades da 
Semana inclui palestras e o 
Viveiro Itinerante, que distribui 
mudas em diferentes regiões 
da cidade.

O plantio na área da Floresta 
do Noroeste Paulista é simbólico 
já que a região representa o 
que restou da Mata Atlântica 

original que cobria grande parte 
do território do Estado de São 
Paulo. Desde maio empresa con-
tratada pela Prefeitura, a Sartori 
Comércio e Paisagismo Ltda, de 
Presidente Prudente, realiza o 
plantio, preservação e manu-
tenção de 106.408 árvores de 
diversas espécies no local. Até 
o momento, já foram plantadas 
65 mil espécies.

A área, que possui 63,844 
hectares, receberá um investi-
mento de R$ 1,8 milhão. Além 
do plantio, a empresa contra-
tada, também realiza a manu-
tenção do espaço até final da 
vigência do contrato.

A ação atende o cumprimen-
to do Termo de Compromisso de 
Recuperação Ambiental – TCRA 
nº 98.515/2016, firmado com 
a Cetesb, referente a diversas 

obras realizadas em Rio Preto 
nas gestões anteriores, dos anos 
de 1998 até 2016.

“A Semana da Árvore serve 
como um momento de reflexão.  
Com esse calor, temperaturas 
altas, demonstra o quanto pre-
cisamos de arvores. Não apenas 
plantar, mas cuidar das árvores. 
Aqui, com as crianças, estamos 
trabalhando com o valor, que 
entendam que plantando essas 
arvores elas estão plantando 
futuro”, enfatizou Kátia.

Para Edinho, “trabalho peda-
gógico de envolvimento da so-
ciedade, de formação de nossas 
crianças para que elas possam 
ser amigas da natureza. Não é 
um trabalho de um poder, de 
uma autoridade. Esse trabalho 
de plantio e conservação é de 
toda uma cidade”.

 

Da REDAÇÃO

CORRIDA DE RUA

José Munia e Benedito 
Lisboa serão interditadas  

Da REDAÇÃO

As avenidas Benedito Rodri-
gues Lisboa e José Munia serão 
parcialmente interditadas na 
manhã deste domingo, dia 22, 
para a realização da 3ª Corrida 
de Rua do 17º BPM/I. O fluxo 
de veículos ficará restrito à faixa 
da direita entre as 6h e as 10h. 

Na José Munia, o trecho in-
terditado vai do cruzamento com 

avenida Brasilusa até a rua Dr. 
Carlos Rodrigues Nogueira. Já a 
Benedito Rodrigues Lisboa ficará 
parcialmente interditada entre a 
avenida José Munia e a rua Dr. 
Dante Andréoli.

A orientação da Secretaria 
de Trânsito, Transporte e Segu-
rança de Rio Preto é para que 
aqueles motoristas que pude-
rem, evitem passar pelo local, 
evitando congestionamentos.

Ygor ANDRADE

nossa região há 700 mil hecta-
res de canavial. Outra questão 
que ajudaria é a regularização 
dos veículos. O momento climá-
tico desfavorável não consegue 

diluir os poluentes da atmosfe-
ra”, explica.

Segundo a previsão do tem-
po, o ‘calorão’ deve permanecer 
em Rio Preto nesta sexta-feira, 

dia 20, com máxima chegando 
aos 39 graus. O clima deve mu-
dar já no início da semana, com 
a possibilidade de pancadas de 
chuva. 

Unimed Rio Preto atingiu nota de 0,9283 pontos

Telma é membro certificada 
da Positive Discipline Association 
Americana, especialista em inteli-
gência emocional e em análise de 
perfil comportamental. Atualmente 
mora na Flórida, EUA, com a famí-
lia e ministra seu workshop para 
o público brasileiro e americano.

“Na grande maioria das vezes, 
tudo o que falta é mais afeto, mais 
olho no olho, mais sorrisos, mais 
atenção, mais paciência, menos 
celulares e o mais importante de 
tudo: a presença verdadeira dos 

pais e também a presença emo-
cional”, frisa Telma.

Segundo ela, “educar não é 
tarefa fácil, requer muita paci-
ência e resiliência, e o principal: 
dedicação. Com a correria do dia 
a dia, do trabalho, muitos pais não 
conseguem dedicar o seu tempo 
com os filhos como gostariam. 
Porém, muito mais que ter o brin-
quedo favorito, as lembranças que 
o seu filho terá de você durante a 
infância será carregada com ele 
por toda a vida”, finaliza.

CONECTIVIDADE
Rio Preto está conquistan-

do vários prêmios nacionais. 
Depois da 7ª posição no 
ranking nacional das cidades 
com melhor saneamento 

básico, nesta semana obteve 
o 34º lugar em estudo que 
avalia os municípios com 
maior grau de inteligência e 
conectividade. 

Xavier NETO

TALHADO

Praça São Sebastião 
ganha playground

Da REDAÇÃO

A Praça São Sebastião, 
no distrito de Talhado, acaba 
de receber um playground 
voltado ao lazer das crianças. 
O local é o preferido para o 
encontro das famílias que 
aproveitam os fins de semana 
para confraternizar. O novo 
equipamento não e a única 
novidade no espaço.

 A Subprefeitura do dis-
trito realizou recentemente a 
construção de mesas e ban-

quinhos em uma área total de 
100m² da Praça. Também foi 
feita a concretagem de todo 
o solo da praça o que facilita 
a partir de agora na limpeza 
do terreno.

 “A Instalação do playgrou-
nd é fundamental para que as 
crianças possam vir com seus 
pais e a família desfrutar de 
um espaço gostoso. A praça 
vem passando por revitaliza-
ção desde o início do atual 
governo”, concluiu o subpre-
feito de Talhado, Pedro Nimer.
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Pai admite a delegada ter mordido bebê 
Um homem, de 23 anos, foi 

preso na tarde desta quinta-fei-
ra, dia 19, acusado de agredir 
uma recém-nascida de 32 dias 
em Rio Preto. Wilian dos Santos 
Domingos, que é pai da criança, 
se apresentou à Delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM), junto 
com seu advogado.

No dia do crime, a mãe da 
criança saiu para trabalhar, já que 
o rapaz estava desempregado, 
e deixou a bebê e a filha mais 
velha, de seis anos, com Willian. 
“Em um determinado momento, 
a bebê começou a chorar e, por 
não saber o que fazer, ligou para 
a companheira dizendo que es-
tava tendo um surto, e passou a 
morder a criança de forma indis-
criminada”, conta a delegada da 
DDM, Margareth Franco. 

A vítima teve ferimentos nas 
nádegas, nos braços, nas pernas, 
no tórax, na cabeça, na orelha e 
na virilha. Quando a mãe chegou 
em casa, encontrou a criança 
sem roupa. O rapaz disse que iria 
dar banho nela.  

A bebê foi socorrida e en-
caminhada para o Hospital da 

Criança e Maternidade (HCM).  
Exames foram realizados e não 
foi constatado nenhum tipo de 
abuso sexual. 

De acordo com o advogado de 
defesa do rapaz, Mário Guioto Fi-
lho, a atitude descontrolada pode 
ter ocorrido devido a possíveis 
problemas mentais. “Segundo 
familiares, ele já fez tratamento 
quando era criança, mas parou 
por conta própria. Isso deve ser 
provado através exame de sani-
dade mental que será requerido. 
Uma pessoa normal e em sã 
consciência não faz isso”, explica. 

Ainda de acordo com a dele-
gada, a avó paterna teria tentado 
encobrir o filho, dizendo que a 
irmã mais velha, que não é filha 
de Wilian, teria mordido a crian-
ça. “É impossível as marcas das 
mordidas terem sido cometidas 
por uma criança de seis anos. A 
irmã mais velha estava brincando 
no lado de fora da casa, quando 
ouviu a bebê chorar e foi ver o 
que tinha acontecido. Por conta 
dessa conduta da avó paterna, 
que quis desviar a culpa do filho, 
também será investigada”, conta 
Margareth. 

Em depoimento, Wilian disse 
que não fez uso de drogas e nem 

Vinicius LOPES 
redacao@dhoje.com.br

Estudante posta foto de arma no 
WhatsApp e é apreendido pela PM

Um adolescente, de 15 anos, 
foi apreendido pela Polícia Militar 
no final da manhã desta quinta-
-feira, dia 19, em Rio Preto, após 
compartilhar no status de um 
aplicativo de conversas a foto de 
um aluno atirando dentro de uma 
sala de aula. 

Além da foto, o jovem ainda 
postou um vídeo com imagens de 
armas. Todo o conteúdo foi visto 
por diversos estudantes e acabou 
chegando ao conhecimento da 
direção da escola em que o jovem 
estuda.  Ele é estudante do 2° ano 
do Ensino Médio.

A diretora da Escola Estadual 
Monsenhor Gonçalves acionou 
a mãe dele e também a Polícia 
Militar, que levou os dois para a 
Central de Flagrantes de Rio Preto. 

De acordo com o tenente da 
Polícia Militar, Marcos Celso de 
Oliveira Sanches, o estudante 
postou as imagens depois de 
ouvir uma música de uma banda 
americana, que relatava o ataque 
a uma escola nos Estados Unidos 
em 1999. 

“Ele achou a história interes-
sante e acabou postando isso no 
status do seu WhatsApp, em forma 
de homenagem, sem a intenção 
de criar pânico ou ameaçar al-

guém ou alguma escola”, explica. 
O ataque citado foi a Colum-

bine High School, nos Estados 
Unidos. O caso ocorrido em 1999 
no estado norte-americano do 
Colorado completou 20 anos em 
20 de abril deste ano. Naquele dia, 
dois alunos da escola mataram 
12 colegas e um professor. Em 
seguida, eles cometeram suicídio. 
Outras 23 pessoas ficaram feridas. 
Já a música ouvida pelo estudante 
é a ‘Pumped Up Kicks’, da banda 
Foster The People. A canção che-
gou a ser impedida de ser tocada 
em rádios de Los Angeles.

Mesmo com a alegação do 
adolescente, o celular dele foi 
apreendido pela polícia. “Nós 
fizemos a apreensão do aparelho 
celular dele para a perícia verificar 
se realmente não há nenhum outro 
tipo de postagem que possa colo-
car a vida ou a integridade física de 
outros alunos ou demais pessoas 
em perigo”, conta o tenente.

Um boletim não criminal foi 
registrado e o caso será encami-
nhado para o 1° Distrito Policial de 
Rio Preto. 

Por conta dos boatos, pais e 
alunos de diversas escolas de Rio 
Preto entraram em pânico. Só 
nesta quinta-feira, dia 15, cinco 
escolas acionaram a presença 
da PM com medo de possíveis 
ataques. Nada foi constatado em 

Vinicius LOPES 

nenhuma delas. 
Devido a toda a repercussão, 

a Polícia Militar divulgou uma 
nota esclarecendo que nenhuma 
denúncia de ataques as escolas 
da cidade foi confirmada, através 
de investigações realizadas. 

Para garantir a segurança e 
tranquilidade da população, a PM 
aumentou o efetivo que patrulha 
nas escolas e suas adjacências, 
fazendo uso inclusive de policiais 
que trabalham no administrativo. 

Todas as redes sociais vêm 
sendo monitoradas pela polícia e 
qualquer denúncia o morador deve 
ligar para o número 190. A pessoa 
que faz esse tipo de postagem 
pode até responder criminalmente 
pelos atos. 

Diversas escolas de Rio Preto 
dispararam comunicados aos pais 
e alunos dizendo que estão refor-
çando a segurança e que as aulas 
vão ocorrer normalmente nesta 
sexta-feira, dia 20. 

  TERRORISMO 

Após um cerco policial, em 
que um dos suspeitos teria atira-
do contra pms de Rio Preto, um 
desempregado de 21 anos e um 
adolescente de 16, moradores 
em Tanabi, foram detidos.

A dupla é acusada de ter in-
vadido a casa de um aposentado 
de 84 anos, que foi rendido e 
trancado num cômodo, e fugir no 
carro da vítima, um Toyota Corolla 
2008, transportando vários obje-
tos roubados do imóvel. 

O assalto ocorreu por volta 
das 21 horas desta quarta-feira, 
na Vila Ercília.

Uma guarnição da PM viu o 
veículo na avenida Philadelpho 
Gouvea Neto e passou a fazer o 
acompanhamento.

Durante a perseguição D.T.
F.S.  bateu o Corolla no Fiat Mobi 
2018 da professora L.M.P.F., 52. 
Após o acidente, a dupla ainda 
seguiu por mais três quadras 
até que o veículo parou por mau 
funcionamento. 

Além do Corolla, foram re-
cuperados pela PM dois cartões 
bancários, TV 42 polegadas, R$ 
50, três celulares e documentos 
pessoais do aposentado.

O acusado maior de idade 
foi preso preventivamente. Já o 
infrator está à disposição da Vara 
da Infância e Juventude local.

Jovem e menor roubam 
idoso e são detidos 

em perseguição
Daniele JAMMAL

  REFÉM EM CASA

Vinícius LOPES

Trio rouba caminhonete e carro de pai e filho
Três homens, um deles arma-

do com pistola e outro aparentan-
do portar arma de fogo, roubaram 
a Toyota Hilux, ano 2009, de 
V.A.S., 58, e o VW Novo Crossfox, 
ano 2016, do seu filho, V.G.S., 
27. O assalto aconteceu na 
Avenida Antônio Tavares Pereira 

Lima, no Jardim Bela Vista, em Rio 
Preto, por volta das 23h45 desta 
quarta-feira.

Segundo as vítimas relataram à 
polícia, estavam fechando o trailer 
de lanche da família quando os 
criminosos chegaram e renderam 
o pai dentro do veículo e o filho do 
lado de fora. O jovem foi obrigado 

a se deitar no chão.
Dois dos marginais fugiram na 

caminhonete, que estava com as 
chaves no contato, e o terceiro 
bandido obrigou a vítima mais 
jovem a entregar as chaves do 
automóvel que estavam em sua 
cintura.

O celular de V.G.S. foi encontra-

do abandonado na Avenida Elias 
Tarraf. Como os assaltantes esta-
vam com os rostos descobertos, 
pai e filho afirmaram ser capazes 
de fazer o reconhecimento foto-
gráfico dos suspeitos.

Até o fechamento desta maté-
ria, não havia pistas sobre a identi-
dade ou paradeiro dos criminosos.

Daniele JAMMAL

  RODOVIAS

Operação conjunta prende 
dois passageiros por tráfico
Vinicius LOPES 

Duas pessoas foram presas 
por tráfico de drogas na ma-
nhã desta quinta-feira, dia 19, 
durante a operação ‘Rodovias 
Mais Seguras’, ação conjunta 
entre a Polícia Rodoviária Fede-
ral e a Polícia Militar Rodoviária. 
O trabalho das polícias acon-
teceu nas rodovias BR-153 e 
Assis Chateaubriand (SP-425).  

De acordo com a PRF, a pri-
meira apreensão aconteceu por 
volta das 9h40. Um ônibus foi 
abordado pelos policiais e, du-
rante vistoria nas bagagens dos 
passageiros, foi encontrado um 
tijolo de pasta base de cocaína. 

A passageira, uma jovem, 
de 25 anos, que já tinha sido 
condenada pela Justiça a seis 
anos e nove meses por tráfico 
de drogas, foi presa.

Quarenta minutos depois, 
outro ônibus que vinha de To-
ledo, no Paraná, com destino 
a Uberlândia, Minas Gerais, 
foi abordado pelos policiais. 
Durante a vistoria, eles localiza-
ram em uma mala 45 tijolos de 
maconha. O dono da bagagem, 
um rapaz de 26 anos, foi preso. 
Ele iria para Uberlândia. 

Os dois foram apresentados 
no Plantão Policial de José Boni-
fácio e vão responder por tráfico 
de drogas.

ingeriu bebida alcoólica antes de 
cometer as agressões. Após o cri-
me, ele fugiu e ficou hospedado 
na casa de familiares na cidade 
de Altair. 

Wilian já tem passagens pela 
polícia por roubo, receptação e 
adulteração de placa de veículo, 
ficando cinco anos preso. Ele e a 
mãe da criança se conheceram 
na escola e eram amigos. Em 
uma saída temporária do rapaz, 
os dois voltaram a namorar e ela 
acabou engravidando dele ainda 
na cadeia. O jovem tinha sido 
solto há três meses. 

A delegada já tinha pedido a 
prisão preventiva do rapaz, que 
foi encaminhado para o Centro 
de Detenção Provisória (CDP) 
de Rio Preto. “Ele vai respon-
der por tentativa de homicídio 
qualificado em razão da torpeza 
porque não havia a necessidade 
de agir da forma que agiu e com 
motivo que repugna a sociedade. 
Minha missão está cumprida e 
meu compromisso hoje é com 
a bebê”, diz Margareth, que se 
emocionou ao falar da criança. 

A menina está internada na 
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) 
do HCM e o estado de saúde dela 
ainda é considerado grave. Wilian dos Santos Domingos foi levado para o CDP de Rio Preto após prestar depoimento na DDM

Assaltante é flagrado em garagem, luta 
com vítima e é detido por populares

Daniele JAMMAL

O desempregado V.S.V., 19, 
morador no Solidariedade, foi 
parar na cadeia depois de tentar 
roubar uma moto do empresá-
rio C.R.N., 29, no Residencial 
Rio Preto I, na manhã desta 
quarta-feira.

A vítima contou à polícia 
que acordou com barulhos em 
sua garagem e ao ir até o local 
surpreendeu o acusado tentan-
do levar sua Iros One 125, ano 
2012. O suspeito estava arma-
do com uma faca e ameaçou o 
empresário.

Em seguida, V. saiu da 
casa, sem a motocicleta, e 
acabou sendo detido por N. 
a 50 metros de distância. Os 

dois entraram em luta corporal 
e vizinhos vieram em socorro da 
vítima. O acusado ficou detido 
pelos populares até a chegada 
da PM.

Depois de passar na UPA 
Jaguaré, V. foi levado à Central 
de Flagrantes, onde reclamou 
de dores, sendo encaminhado 
à UPA Tangará, onde cuspiu no 
médico plantonista e xingou 
policiais militares, se recusando 
a ser atendido.

Levado novamente ao Plan-
tão Policial, onde foi indicia-
do por roubo, teve a prisão 
convertida em preventiva. O 
autuado deve aguardar decisão 
judicial na carceragem da DIG 
(Delegacia de Investigações 
Gerais) rio-pretense para onde 
foi transferido.

  TENTOU ROUBAR MOTO
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FEIRA DAS FLORES 

Está acontecendo mais uma 
edição - a sétima - da feira 
Ceagesp em Flor,  que leva 
milhares de pessoas ao nosso 
Centro de Abastecimento – ao 
lado do Recinto de Exposição de 
Animais. São esperadas 40 mil 
pessoas desde sua abertura, na 
quarta-feira, até amanhã, das 8 
às 17 horas. O evento, gratuito e 
aberto ao público. São vinte mil 
m² com stands de flores, plantas 
ornamentais e frutíferas, das 
mais variadas espécies, cores e 
perfumes, gramas, artigos florais, 
flores artificiais, essências e 
acessórios de decoração para 
casa e jardim. Para o presidente 
da associação, Josildo Pereira de 
Souza, conhecido como Dido, o 
evento já está consolidado. Leve 
dinheiro porque as ofertas são 
tentadoras.

VILLA MIX II 

Os convidados do espaço 
Golden Front Stage, do Villa Mix, 
podem esperar uma verdadeira 
experiência gastronômica. O 
menu, assinado pelo chef 
Juninho Costa, traz inúmeras 
delícias que atendem todos 
os gostos. O diferencial para 
a 5ª edição do festival será a 
preparação de pratos ao vivo 
e um espaço burguer com três 
estações, além de um mix de 
sabores disponíveis em um 
aparador central.

* 

* 

UMA DAS MELHORES CIDADES DO PAÍS 
PARA SE VIVER...E SE DIVERTIR

Além da beleza que encanta não só a nós, rio-pretenses, essa 
nossa Terra de São José deixa os visitantes de queixo caído, 
pelo trabalho eficaz da atual administração que deixa a cidade 
limpa de forma impecável, com canteiros que foram preparados 
durante o inverno e já começam a florescer com exuberância 
anunciando a chegada da Primavera, nos canteiros das avenidas, 
na área ciliar da represa e nas inúmeras praças recentemente 
criadas. Mas Rio Preto é também uma cidade surpreendente 
no quesito eventos. Aclamada pelos mais exigentes festeiros, 
chama a atenção de toda a região e até do interior, como um dos 
lugares onde a agenda de festas e eventos é sempre borbulhante. 
Toda semana, a partir de quinta-feira, começa a ser disparado 
o gatilho das festas e pipocam na agenda da cidade eventos 
os mais variados. A maioria, com um público enorme. Nossa 
ligação afetiva com o sertanejo universitário, com a gastronomia 
de ótima qualidade, com o recrutamento de jovens para as 
baladas, oferecem ao visitante um exercício de contemplação e 
admiração. E anteontem, a consultoria Urban System revelou o 
resultado da pesquisa que coloca Rio Preto no patamar de 34ª 
cidade mais funcional do País, ganhando 23 posições no ranking 
das chamadas ‘cidades inteligentes’. 

Rogério PEDROZO

ANIVERSÁRIOS

Esses os aniversariantes da semana: 20, sexta-feira: Dia do 
Funcionário da Polícia Civil, Dia do Gaúcho, Dom Antônio Cabrera 
Mano Filho, Cônsul Honorário de España; Celso Lui, Waldemar 
Brentan, Isabel Cristina Sampaio, Marzia de Angelis Curti, 
Rômulo Queiroz, Sophia Loren, Antônio Merline, Zélia Cardoso 
de Mello. 21, sábado: Dia da Árvore, dia da Agricultura, Dia do 
Fazendeiro, Dia do Rádio, Dia do Radialista,Rose Reis Frascino, 
Jefferson Oger Fonseca, João Alberto Godoy Goulart, Maria Cecília 
Pereira, Mariza Ribeiro, Neide Guareschi, Tereza Walquíria Matera 
Hill, Lucília Tonelli Volpon Souza. 22, domingo: Dia da Música, 
ex-prefeito e imortal das ARLC, nasceu Wilson Romano Calil, 
Cristina (Tuca) Vetorasso Mendes, Daniela Bronner, Josemeire 
Bianchini, Luiz Octavio Ramos Pires, nasceu Gonzaguinha, 
Osvaldo Tadeu Greco, Renata Bozzola, Ronaldinho, Ulysses Cruz, 
1976- morreu  Rodolfo Valentino. 23, segunda-feira: Inicio da 
Primavera, Mara Freitas, Aluysio de Mendonça Costa, nasceu 
Augusto César Casseb, Eduardo Abelaira Vizzoto, Hortência, Julio 
Iglesias, Jussara Pinto Camargo, Maria Fernanda Van Erven, 
Maury Buchala, nasceu Tônia Carrero, nasceu Ray Charles;1973 
- morreu Pablo Neruda, poeta chileno; Ana Paula Lopes Junqueira 
Franco, Roberto Sant’Anna Sergio. 24, terça-feira: Luiz Gonzaga 
Ferreira, José Carlos de Lima Bueno, Linda McCartney, Fausto 
Nasser. 25, quarta-feira: Dia Nacional do Trânsito, Luiz Celso 
(Toco) Prado Carvalho, Regina Helena Chueire, Patrícia Eugênio 
Dias, Antônio Roberto Bozzola, Catherine Zeta-Jones, Michael  
Douglas, Glória Perez, Pedro Almodóvar, Cassio Luis Giorgi. 26, 
quinta-feira: Dia Interamericano da Relações Públicas, Ângelo 
Luiz Maset e Mariângela Del Campo Maset, Divaldo Antônio 
Tonelli Gusson, Gal Costa, Luiz Fernando Veríssimo, Márcio 
Constantino Mimessi. 

RÉVEILLON DOS CEM 
ANOS

Será a Big Band Rio Preto, do 
Maestro Jonas Schnek Ferreira, 
com 22 elementos, quem 
comandará a animação do 
réveillon do Automóvel Clube. 
A Diretoria Jesus Martin Neto 
pretende usar o réveillon para 
dar o start nas comemorações 
dos 100 anos do clube, que 
transcorrem em maio de 2020. 
E pensa também em manter 
este ano o salão de festas 
fechado e fazer uma festa 
no Bar Aperitivo, invadindo 
pelo jardim, com um lounge 
distribuído pelo gramado e com 
aquela imensa área verde e a 
parede de coqueiros estreando 
uma belíssima iluminação 
e debruçando-se sobre os 
convidados. A ceia terá cinco 
opções de pratos que, para 
baratear as adesões, serão 
servidos em pièces montés 
e não em buffet. E serão 
previamente encomendados 
pelos associados, de forma 
que o clube possa organizar 
a confecção de cada prato. 
Muitas novidades ainda virão 
por aí.

ALTAR

Uma parcela significativa do 
high rio-pretense assiste neste 
sábado, 21 de setembro, ao 
casamento de Maria Paula e 
Felipe. Ela é filha do usineiro 
José Hugo Bezerra Pinto e de 
Maria Augusta Acioli Toledo. E 
ele, dos médicos Ivo Antonio 
Crosera e Patr íc ia Mar ia 
Cêntola Crosera. A cerimônia 
está marcada para as 17 horas 
na casa dos pais da noiva, no 
Condomínio Green Palm, com 
recepção após no mesmo local.

BALLET II

A apresentação que reúne 
bailarinos de primeira grandeza,  
é  o rgan i zada  pe la  V i r tua l 
Companh ia  de  Dança,  de 
Marcelo Zamora e destinará 
toda a renda para as ações do 
Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef). Participarão 
do espetáculo Cláudia Mota, 
considerada uma das mais 
prestigiadas profissionais de 
dança do Brasil, mundialmente 
conhecida e Fernando Fernandez, 
primeiro bailarino do Teatro Colón 
de Buenos Aires, além da Cia 
Ladainha, da França e a Giro8, 
de Goiânia. Os ingressos custam 
R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) e 
estão à venda na Loja Arabesque.

 COSTILHAR

Será realizada hoje, a partir de 20h30, para 1 mil convidados, 
a 26ª edição da festa Costilhar, promovida pela Loja Maçônica 
Cosmos, no Villa Conte, com renda dividida entre a Apae e a 
AACD de Rio Preto. O cantor mineiro Leo Chaves – que formava 
dupla com seu irmão Vitor – será a atração da noite.

BALLET I

Rio Preto recebe amanhã, às 
20 horas, o ‘Dançar pela Paz’ 
evento que surgiu na Argentina 
com a finalidade de incentivar a 
não-violência através da dança. 
Terá como palco, o Teatro 
Paulo Moura de 1 mil lugares 
e homenageará três nomes 
incensados do ballet clássico no 
Brasil: a carioca Ana Botafogo, 
primeira bailarina do Teatro 
Municipal do Rio de Janeiro;  
e as rio-pretenses Lurdinha 
Almeida e Cleide Lerro Filiage.

    Parte da excelente Big 
Band Rio Preto, do Maestro 
Jonas Schnek Ferreira, do 
Instituto Musical Amadeus 
Mozart, com uma formação 
de apenas oito músicos, se 
apresenta dia 22, domingo 
próximo, no almoço do 
Automóvel.

     O portenho Mario 
Bevacqua, que tem muitos 
amigos aqui, deixa Buenos 
Aires na próxima semana, 
para visitar os amigos em Rio 
Preto. Dia 26, ganha almoço 
em sua homenagem. Será 
hóspede aqui de Erivaldo 
Estivanelli.

     O médico Nelson Nagib 
Gabriel reuniu os íntimos 
de oliveira para um jantar  
quinta-feira, no Bar Aperitivo 
do Automóvel Clube. 
Comemorou o aniversário.

    Até o final do ano, 
Bolsonaro deverá fazer 
algumas mudanças em seu 
ministério. Uma delas envolve 
o atual titular da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, que poderá 
migrar para o Ministério 
da Educação no lugar de 
Abraham Weintraub.

     Não será surpresa se o 
ministro Sérgio Moro filiar-se 
ao Podemos. E mais: esse 
partido deverá crescer muito. 
Anotem.

      Já tem data provável, a 
inauguração do Complexo 
Viário que receberá o nome 
da saudosa Yolanda Chibily 
Bassitt: 11 de outubro. O 
prefeito Edinho Araújo deverá 
bater o martelo nessa data.

     O médico Carlucho Cury, 
a mulher, também médica 
Fabiana Funes Cury, e os 
filhos, viajam para o Leste 
Europeu, dia 14 de outubro, e 
retornam dia 23. Passam por 
Budapeste, Praga e Viena.

     ACM Neto está de olho no 
lugar do vice na campanha 
de Bolsonaro à reeleição em 
2022.

* 

VILLA MIX I

Com mais de 40 mil ingressos 
vendidos, sabe lá o que é 
isso? - um recorde em venda 
de convites para shows em 
nossa cidade, o Vil la Mix 
aterrissa amanhã em Rio Preto, 
oferecendo uma estrutura de 
primeira grandeza e um line-up 
de responsa: Jorge e Matheus, 
Gusttavo Lima, Alok, Matheus 
e Kauan, Chitãozinho e Xororó, 
Luan Santana, Kevinho, Jetleg. 
Juan Marcus e Vinicius. 

* 

* 

* 

* 

QUALIDADE HOSPITALAR

A sessão solene de entrega 
do Selo de Conformidade – 
Compromisso com a Qualidade 
Hospitalar - à Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia, 
está marcada para a próxima 
sexta-feira, 20 de setembro, 
às 14 horas, na sala de 
recepção dos médicos daquele 
nosocômio. O provedor Nadim 
Cury, da Santa Casa, é quem 
receberá a láurea, a quem aliás, 
deve-se trabalho tão eficaz que 
elencou a Santa Casa entre os 
homenageados. Autoridades, 
como o prefeito Edinho Araújo, 
deputados ligados à nossa 
cidade e vereadores, deverão 
estar presentes. Conforme já 
anunciei aqui, entre as mais 
de 1 mil unidades, a nossa 
Santa Casa ocupa o 11º lugar 
no ranking  entre as melhores 
do país.
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NO RIOPRETO 
SHOPPING 

Para receber a estação mais 
florida do ano, a Primavera, 
o Riopreto Shopping realiza 
amanhã  e  domingo ,  das 
14 às 17 horas,  of ic inas 
de jardinagem voltadas ao 
público infantil. Na atividade, 
as crianças participarão de 
todas as etapas do plantio, 
desde a customização do vaso 
até o tratamento da terra e a 
plantação da muda. Na oficina, 
que tem início amanhã, data 
em que se comemora o Dia 
da Árvore e que celebra a 
chegada da nova estação, serão 
plantadas mudas de flores, como 
crisântemos e margaridas e de 
temperos, como manjericão, 
salsinha e cebolinha. Criando 
uma experiência sensorial, onde 
as crianças podem experimentar 
a natureza, a oficina busca 
valorizar o compromisso com 
meio ambiente e estimular 
háb i t o s  saudáve i s .  Pa ra 
participar, basta apresentar 
notas fiscais de consumo em 
qualquer loja do shopping, no 
valor de R$ 50,00.
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
RESOLUÇÃO 461 de 12 de setembro de 2019

                     O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei n.º 
4.956, de 15 de maio de 1992 com as alterações introduzidas pela 
Lei nº.  8.401, de 04 de julho de 2001 e Lei nº. 9.274 de 17 de No-
vembro de 2.006, e pelo Decreto Municipal nº 7.199 de 18 de julho 
1993 e o Regimento Interno CMDCA, em reunião ordinária ocorrida 
no dia 11 de setembro de 2019, resolve:
                    Art. 1º - Aprovar a composição da Comissão de Sele-
ção para o Edital de Chamamento Publico 01/2019 CMDCA que 
terá as atribuições de receber, selecionar, avaliar, aprovar e classifi -
car os projetos ou planos de trabalho, bem como julgar os recursos 
interpostos. 
                    Art.2º - Instituir a Comissão responsável pela realiza-
ção do Processo, composta pelos seguintes Conselheiros:

Sociedade Civil
Fernanda Motta de Paula Resende (Conselho Universidades – 
Ibilce/Unesp)
Ana Paula Polacchini de Oliveira  (Conselho Universidades – Unila-
go) 
Ana Paula de Avila Medlum          (Entidade de Atendimento – Asso-
ciação Damas de Caridade)
Jeane Carla da Silva Oliveira         (Entidade de Atendimento - Cen-
tro Social Parque Estoril)
Paulo José Alves Marquette           (Entidade de Atendimento - As-
sociação Renascer)
Rozineia da Graça Alves Vasques   (Conselho de Profi ssionais – 
Conselho Regional de Serviço Social)

Poder Publico
Leonara Ribeiro Fontes      (Secretaria de Assistência Social)
Erica Hirata                       (Secretaria de Esporte)
Jane Ribeiro Macedo          (Secretaria de Saúde)
Talita Fabiano de Carvalho (Secretaria da Cultura)
Elza de Araújo Goes           (Secretaria da Educação)
Antonio Marcos Bariani      (Secretaria da Mulher)
                  Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data 
de sua publicação,
São José do Rio Preto, 12 de setembro de 2019.
Camila Pacífi co Sparvoli                                                  Antonio 
Marcos Bariani
Presidente do CMDCA                                                      1ª Secretá-
rio CMDCA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
EMPENHO 17366/19
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
EMPENHO 17353/19
CONTRATADA: PROTEC EXPORT IND., COM., IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS MÉD. HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 19982/19
CONTRATADA: DENTAL PRIME PROD. ODONT. MÉD. E HOSPI-
TALARES EIRELI ME
EMPENHO 20009/19
Notifi co os representantes legais das contratadas, para entregarem 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebi-
mento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cum-
primento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penali-
dades 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: SUPERMÉDICA DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI
EMPENHO 9568/19
Notifi co Derradeiramente 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 pe-
nalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: INTERCLIMA ANDRADINA AR CONDICIONADO 
LTDA EPP
CONTRATO PRE/0186/17
Considerando manifestação da Ger. de Manutenção, quanto à não 
resolutividade em tempo hábil para a manutenção dos equipa-
mentos relacionados nos chamados em aberto ID: 19550, 19564, 
19565, 19218 E 19210.   Considerando o Anexo I, TR, do edital 
do processo licitatório, item 3 subitem 3.2 e item 5 subitem 5.2 e 
5.6. Fica a contratada supramencionada NOTIFICADA a PRESTAR 
ESCLARECIMENTOS E REGULARIZAR, no prazo de 48 horas, 

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. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Concede-
mos o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apre-
sentar o contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais.  
SMS – DADM
COMUNICADO
1ª NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LCF SERVICOS DE ESCRITORIO E TREI-
NAMENTO GERENCIAL EIRELI – CNPJ 26.370.279/0001-99; 
PROC.12817/19, CONTRATO PRE/0249/19 -EMPENHO 15885/19. 
Notifi co o representante legal da empresa supramencionada para 
entregar no prazo de 03 dias uteis, impreterivelmente, a contar 
do recebimento desta, os documentos dos funcionários, fatura do 
serviço executado, juntamente com o recolhimento dos tributos, de 
forma a dar real cumprimento ao contrato; o não cumprimento do 
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas, bem como a suspensão do direito de licitar e contratar 
com esta administração pelo prazo de até 05 anos. Fica concedido 
o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. - SMEL 
COMUNICADO
3ª NOTIFICAÇÃO – DERRADEIRA
PE 322/2019 – Proc. 12971/2019
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 
05.847.630/0001-10
Notifi camos o representante legal da empresa supramencionada, 
p/ assinatura do Instrumento de Contrato, referente ao processo 
supramencionado, sob pena de decair do direito à contratação e 
ensejar a aplicação das penalidades previstas no edital, entre elas 
multa de 30% sobre o valor da contratação, suspensão do direito 
de licitar e contratar com esta administração por até 05 anos. Fica 
desde já concedido o prazo de 05 dias úteis, p/ o adjudicatário, em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais – SMA – Wanderley Ap. Souza
EXTRATO
2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 295/17
CONTRATO: PRE/0152/17
CONTRATADA: EUROMÉDICA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
Fica alterado o preâmbulo e a cláusula 4.1 do contrato supramen-
cionado. SMS – Aldenis A. Borim
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 313/2019
CONTRATO PRE/0342/19
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO  LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos de ações judiciais – Item 38 
– SMS - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$1.784,160.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 416/2019
CONTRATO PRE/0343/19
CONTRATADA: LM VITTORIA IMPLEMENTAÇÕES E LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS EIRELI ME.
OBJETO: Aquisição de veículo para uso da Guarda Civil Municipal 
– Item 01 – SMTTS – Amaury Hernandes - Prazo de vigência: 12 
meses. Valor Total: R$89.990,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2019
ATA Nº 0710/19
CONTRATADA: TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP.
OBJETO: Fornecimento de aparelho de ar condicionado e cortinas 
de ar – Valor Unitário – Item 05 - R$5.190,00 - SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 331/2019
ATA Nº 0711/19
CONTRATADA: CIRURGICA KD LTDA.
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valor Unitário – 
Item 03 - R$0,19 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 404/2019
ATA Nº 0712/19
CONTRATADA: JOSÉ HENRIQUE FARIA EPP.
OBJETO: Fornecimento de ferramentas elétricas – Valores Unitários 
– Item 02 - R$200,00; Item 05 – R$650,00- SME – Sueli Petronilia 
A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 412/2019
ATA Nº 0713/19
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA ME.
OBJETO: Fornecimento de materiais de construção – Valores Unitá-
rios – Item 07 - R$0,35; Item 08 – R$0,35- SMAURB – Kátia Regina 
P. Casemiro – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 412/2019
ATA Nº 0714/19
CONTRATADA: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.
OBJETO: Fornecimento de materiais de construção – Valores Uni-
tários – Item 01 - R$43,00; Item 02 – R$41,00; Item 04 – R$38,40; 
Item 05 – R$38,40 - SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro – Prazo 
de vigência: 12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 429/2019
ATA Nº 0715/19
CONTRATADA: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de utensílios de cozinha para Unidades Es-
colares – Valores Unitários – Item 03 - R$23,00; Item 05 – R$52,99; 
Item 06 – R$1,09; Item 07 – R$10,50 - SME – Sueli Petronilia A. 
Costa – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 450/2019
ATA Nº 0716/19
CONTRATADA: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME.
OBJETO: Fornecimento de produtos alimentícios – Valores Unitá-
rios – Item 01 - R$5,50; Item 02 – R$1,19; Item 03 – R$2,49; Item 
04 – R$4,25 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 414/2019
ATA Nº 0717/19
CONTRATADA: CLEUSA DE SOUZA PAVANIN ME.
OBJETO: Fornecimento de tendas e fechamentos para eventos de 
Utilidade Pública – Lote 01 - Valores Unitários – Item 01 - R$270,00; 
Item 02 – R$5,00; Item 03 – R$5,00; - SMCS – Mario Novelino Alon-
so Soler – Prazo de vigência: 12 meses.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
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.° 520/2019, 
processo 14.399/2019, objetivando o registro de preços para aquisi-
ção de sinalizadores destinados a Secretaria Municipal de Trânsito, 
Transportes e Segurança. O recebimento das propostas dar-se-á 
até o dia 03/10/2019, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 454/2019 – Processo n.º 
13.850/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de toner. Secretaria 
Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 
03/09/2019, sendo adjudicados os itens às empresas declaradas 
vencedoras: LUANDA COM. DE SUPRIMENTOS PARA INFOR-
MÁTICA LTDA: (itens 1, 3, 4 e 8); TREMA BRASIL EIREILI ( itens 
9 e 10); TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI ( itens 2, 
5, 6, 7, 11, 12, 13 e 15) e V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME : 
(itens 14 e 16). Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” – Adriana 
Tápparo -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 459/2019 – Processo n.º 
13.888/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos/in-
sumos padronizados REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 02/09/2019, sendo 
adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: ALTER-
MED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (itens 15 e 16); 
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ( itens 1, 2, 4, 6 
e 9); CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICCOS 
LTDA ( item 11); GRAZIELA VELANI ABUFARES COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS EIRELI EPP ( item 19); LUMAR COMÉRCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ( item 5); MERCK S/A ( item 
12); NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ( itens 7, 
14 e 18) e SOMA/SP PROSUTOS HOSPITALARES LTDA( itens 3 
e 10). Os itens 13 e 17 foram fracassados. O item 8 deserto. Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras” –  Adriana Tápparo -  Pre-
goeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 434/2019 – Processo n.º 
13.753/2019
Objeto: Aquisição de medicamentos para atender Ações Judiciais. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 26/08/2019, sendo adjudicados os itens às empresas 
declaradas vencedoras: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS EIRELI: (itens 11 e 12); BRISTOL MYERS SQUIBB 
FARMACEUTICA LTDA ( itens 56 e 57); CM HOSPITALAR S/A-C-
NPJ 12.420.164/0003-19 ( itens 59, 60 e 63); CM HOSPITALAR 
S/A-CNPJ 12.420.164/0001-57 ( item 16); CQC TECNOLOGIA 
EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA ( itens 5, 6 e 7); DUPATRI 
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HOSPITALAR COM., IMP., E EXPORTAÇÃO LTDA ( itens 12 e 58); 
ELFA MEDICAMENTOS LTDA ( itens 51, 52, 53 e 65); INTERLAB – 
FARMACÊUTICA LTDA ( itens 4, 36 e 37); ONCO PRODS DISTRI-
BUIDORA DE PRODS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA 
( itens 13, 14 e 40); PORTAL LTDA ( itens 41, 42, 43, 44 e 54) e 
SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA ( itens 29; 45, 46, 47, 48, 
49  e 50). Os itens 9, 10, 33, 38 e 39 foram fracassados. Os itens 1, 
3, 8, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 
55, 61, 62, 64 e 66 desertos. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Com-
pras” –  Mariana C Pedroso Fernandes -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 468/2019 – Processo n.º 
13.904/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de desfi brilador/cardio-
versor para a Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública rea-
lizada on-line com início dia 03/09/2019, sendo adjudicados o item 
à empresa declarada vencedora: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 
LTDA (item 2). O item 1 foi fracassado. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras” – Mariana C Pedroso Fernandes -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 435/2019 – Processo n.º 
13.754/2019
Objeto: Aquisição de móveis de escritório para as Unidades da 
Secretaria Municipal de Assistência Social. Sessão pública realiza-
da on-line com início dia 28/08/2019, sendo adjudicados os itens 
às empresas declaradas vencedoras: A.P. ARTIOLE EIRELI ME 
(itens 4 e 10); COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MÓVEIS 
MOGI MIRIM EIRELI ME ( itens 2, 3 e 5); MED LIFE INDÚSTRIA 
E COMERCIO DE MÓVEIS (itens 1, 6, 7, 8, 9 E 11). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras” – Mariana C Pedroso Fernandes 
-  Pregoeira
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Patricia Lisboa R  Bernussi - Secretária 
Municipal de Assistência Social.
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.° 536/2019, 
processo 14.602/2019, objetivando o registro de preços para aquisi-
ção de pneus, câmara e protetor em atendimento ao Departamento 
de Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação. O rece-
bimento das propostas dar-se-á até o dia 03/10/2019, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 445/2019 - 
PROCESSO 13.801/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios 
em atendimento as Unidades Escolares da Rede Municipal de En-
sino e demais Orgãos do Município. Fica designada a data para a 
retomada da sessão do pregão em epígrafe para o dia 24/09/2019 
às 14:30hs. Ficam todas as empresas intimadas a participarem. 
Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 499/2019 - 
PROCESSO 14.233/2019
Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos para a Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data para a retomada da 
sessão do pregão em epígrafe para o dia 25/09/2019 às 14:00hs. 
Ficam todas as empresas intimadas a participarem. Lucia Helena 
Antonio - Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 476/2019 – Processo n.º 
14.028/2019
Objeto: Aquisição de veículo para a Secretaria Municipal de Cultura. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 11/09/2019, sendo 
adjudicado o item 01 à empresa declarada vencedora: LM VIT-
TÓRIA IMPLEMENTAÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI 
ME. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras” – Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Valdeci Pedro Ganga - Secretário Municipal 
de Cultura.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 284/2019 - 
PROCESSO 12.522/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de concreto betuminoso 
usinado quente (C.B.U.Q.) FAIXA IV, para serviços de recapeamen-
to em ruas do município. Secretaria Municipal de Serviços Gerais. 
Fica designada a data para a retomada da sessão do pregão em 
epígrafe para o dia 23/09/2019 às 09:00hs. Ficam todas as empre-
sas intimadas a participarem. Adriana Tápparo - Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n.° 542/2019, 
processo 14.692/2019, objetivando a contratação de empresa para 
a prestação de serviço  de fornecimento de máquina (em regime 
de comodato) para preparo de café liofi lizado (incluso materiais 
de consumo) aos pacientes no desjejum. Secretaria Municipal da 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 07/10/2019, 
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.° 510/2019, 
processo 14.364/2019, objetivando o registro de preços para aqui-
sição de fi ltro solar com repelente para os Agentes Comunitários de 
Saúde e de Combate às Endemias durante suas rotinas de trabalho 
em campo. Secretaria Municipal da Saúde. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 03/10/2019, 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.° 537/2019, 
processo 14.616/2019, objetivando o registro de preços para aqui-
sição de material de alvenaria e outros para atender a equipe de 
manutenção da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O rece-
bimento das propostas dar-se-á até o dia 03/10/2019, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informa-
ções, 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.° 513/2019, 
processo 14.370/2019, objetivando o registro de preços para aquisi-
ção de materiais de copa e cozinha para a Secretaria Municipal de 
Ambiente e Urbanismo. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 04/10/2019, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 444/2019 – Processo n.º 
13.800/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de brocas odontológicas. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 09/09/2019, sendo adjudicados os itens à empresa 
declarada vencedora: Máxima Dental Importação, Exportação e Co-
mércio de Produtos (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39). Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” 
– Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

PORTARIA n.º 051/2019 de 19 de Setembro de 2019.
Designa os membros da Comissão de Licitação da Empresa Muni-
cipal de Urbanismo de São José do Rio Preto – EMURB..
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO, Diretor Presidente da Empre-
sa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto - EMURB, no 
uso das atribuições legais e nos termos da Lei Federal n° 8.666 de 
21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei n° 8.333 de 08 de Junho 
de 1994 e atualizações posteriores.
DETERMINA:
Art. 1º. Designar para Constituírem a Comissão de Licitação para o 
exercício de suas atribuições:
Presidente (a):
Patrícia Aragão Marcello
Vice-Presidente:
Eduardo de Souza Magalhães e Silva 
Membros:
Makswell Seyiti Kawashima
Marcelo Alves de Souza 
Suplentes:
Gibran Belasques da Costa
Augusto Felipe da Silva Nunes
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 19 de Setembro de 2019.
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto - 
EMURB
Rodrigo Ildebrando Juliano
Presidente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 025/2017
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São José 
Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S/A
OBJETO: Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), nas modali-
dades de voz e dados, com fornecimento de aparelhos celulares em 
regime de comodato, conforme especifi cações do produto e servi-
ços no Anexo I – Termo de Referência, do edital Pregão Presencial 
nº 011/2017 e Processo nº 23/2017.
VALOR TOTAL: R$ 75.502,80 (Setenta e cinco mil, quinhentos e 
dois reais e oitenta centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contrato será 
por 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 18 de setembro de 2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 011/2017 e Proces-
so nº 23/2017; Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Complementar nº 
123/2006, com as alterações vigentes, e demais normas regula-
mentares aplicáveis à espécie.
São José do Rio Preto-SP, 20 de setembro de 2019.
_______________________
Rodrigo Juliano Ildebrando
Diretor Presidente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2019 - RELACIONADO AO 
PROCESSO DE DISPENSA Nº 008/2019.
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São José 
Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: MVMarques Elevadores
OBJETO: Prestação de serviços de assistência técnica em 01 (um) 
Elevador para Passageiros, instalado no prédio da Estação Rodovi-
ária de São José do Rio Preto, situada na Praça Paul Percy Harris, 
s/n, Centro.
VALOR ANUAL: R$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais).
VALOR MENSAL: R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contrato será 
por 12 (doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
O pagamento do valor devido à CONTRATADA será atendido com 
recursos dotados no orçamento da CONTRATANTE para o período 
compreendido no contrato.
DATA DA ASSINATURA: 19 de setembro de 2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 26, parágrafo único, da Lei 8.666/93 
e suas alterações posteriores.
São José do Rio Preto-SP, 20 de setembro de 2019.
_______________________________________
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

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

PORTARIA N.º 33.078 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019
DESIGNA, PAULO ESTEVAO ALVES DA SILVA para substituir 
o(a) servidor(a) PAULO CESAR PEREIRA ocupante do cargo em 
comissão – CHEFE DE DIVISÃO – CD. 101.1, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
licença saúde, a partir de 12/08/2019.
PORTARIA N.º 33.106 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019
DESIGNA, RICARDO VIEIRA para substituir o(a) servidor(a) JOAO 
BONFIM DAS FLORES ocupante do cargo em comissão – DIRE-
TOR – CD. 101.3, nos termos do artigo 68, da Lei Complemen-
tar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de 
16/09/2019.
PORTARIA N.º 33.112 DE 17 DE SETEMBRO DE 2019
CONCEDE, aos servidores abaixo relacionadas, prêmio por assidui-
dade, conforme Lei Complementar n.º 05/90, artigo 119, com nova 
redação dada pela Lei Complementar n.º 147 de 14/05/2002 e nos 
termos do Decreto nº 16.868 de 30 de agosto de 2013:
ANA CLAUDIA CARVALHO, Dentista, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 16/06/2014 
a 14/06/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período conces-
sivo de 13/09/2019 a 12/06/2024.
CAIO MARTINS DE MACEDO, Agente Administrativo, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo 
de 18/08/2014 a 16/08/2019 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 17/08/2019 a 14/08/2024.
CANDICE PANTALEAO DE SOUZA, Agente Administrativo, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período 
aquisitivo de 12/05/2014 a 10/05/2019 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 08/09/2019 a 08/05/2024.
CAROLINA AVINO OHLAND, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, referente 
ao período aquisitivo de 18/08/2014 a 16/08/2019 e que deve-
rá ser usufruído dentro do período concessivo de 17/08/2019 a 
14/08/2024.
CLOVIS DOMINGOS FIGUEIREDO, Médico Pediatra Plantonista, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período 
aquisitivo de 06/07/2014 a 04/07/2019 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 03/09/2019 a 02/07/2024.
DAVI ZAMARIOLI, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 06/08/2014 
a 04/08/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período conces-
sivo de 05/08/2019 a 02/08/2024.
ELISANGELA NOVAES PELOZO, Coordenadora Pedagógica, lo-
tado(a) na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período 
aquisitivo de 18/08/2014 a 16/08/2019 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 17/08/2019 a 14/08/2024.
FERNANDO CESAR MARTIN, Agente Administrativo, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo 
de 18/08/2014 a 16/08/2019 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 17/08/2019 a 14/08/2024.
JANAINA DOS REIS KARAM, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo 
de 06/08/2014 a 04/08/2019 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 05/08/2019 a 02/08/2024.
JULIANA VILMAN MUGAYAR, Técnico em Enfermagem, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo 
de 16/06/2014 a 14/06/2019 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 13/09/2019 a 12/06/2024.
LEANDRO ROMANO MUNIZ, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 
06/08/2014 a 04/08/2019 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 05/08/2019 a 02/08/2024.
LUIZ CARLOS BOTACIN, Vigia, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Educação, referente ao período aquisitivo de 29/12/2013 a 
27/12/2018 e que deverá ser usufruído dentro do período concessi-
vo de 28/12/2018 a 26/12/2023.
LUZIA EMILIA SANCHEZ AYALA, Psicóloga, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Assistência Social, referente ao período aquisitivo 
de 21/05/2013 a 19/05/2018 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 12/09/2019 a 18/05/2023.
MARLI BRAGA, Técnico em Enfermagem, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 16/06/2014 
a 14/06/2019 e que deverá ser usufruído dentro do período conces-
sivo de 13/09/2019 a 12/06/2024.
NATALIA DI DONE, Agente Administrativo, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Administração, referente ao período aquisitivo de 
15/07/2014 a 13/07/2019 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 12/09/2019 a 11/07/2024.

OTTON GARCIA DE ARRUDA, Engenheiro Agrônomo, lotado(a) 
na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, referente 
ao período aquisitivo de 06/08/2014 a 04/08/2019 e que deve-
rá ser usufruído dentro do período concessivo de 05/08/2019 a 
02/08/2024.
RAFAEL MARCELO DE SOUZA, Agente Administrativo, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo 
de 06/08/2014 a 04/08/2019 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 04/09/2019 a 02/08/2024.
ROBERTO CHIMINEZ, Agente Administrativo, lotado(a) na Se-
cretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 
02/09/2014 a 31/08/2019 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 01/09/2019 a 29/08/2024.
ROSELI CAMPOS ERNEGA, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 
18/08/2014 a 16/08/2019 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 17/08/2019 a 14/08/2024.
RUBIA CRISTINA DINARDI MATOS, Técnico em Enfermagem, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período 
aquisitivo de 16/06/2014 a 14/06/2019 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 13/09/2019 a 12/06/2024.
VANDERSON BRANDT, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 
07/07/2014 a 05/07/2019 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 04/09/2019 a 03/07/2024.
PORTARIA N.º 33.113 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) SIRLENE 
APARECIDA DA SILVA CUNHA, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei 
Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 23 de 
setembro de 2019.
PORTARIA N.º 33.114 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos do Pro-
cesso n.º 1027067-14.2018.8.26.0576, da 2ª Vara da Fazenda Pú-
blica do Município de São José do Rio Preto, a Portaria nº 28.685 
de 19 de junho de 2017, de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de 
seus vencimentos do(a) servidor(a) ALTAMIR MOIOLI, Professor III, 
onde se lê “com efeitos pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se 
“retroagindo os efeitos desta a 15/06/2013”.
PORTARIA N.º 33.115 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019
RETIFICA, a Portaria n.º 33.094 de 16 de setembro de 2019, do 
servidor ALEXANDRE AUGUSTO CAMARGO BENEVENTO:
onde se lê: 
“retroagindo os efeitos a 30/08/2019.”
leia-se:
“retroagindo os efeitos a 14/09/2019.”
PORTARIA N.º 33.116 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) LUCIENE ANGELA 
LAZARO, Coordenador Pedagógico, lotado(a) na Secretaria Muni-
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cipal de Educação, de acordo com a conclusão do procedimento 
administrativo de readaptação e com fulcro nos artigos 53 e 54 da 
Lei Complementar n.º 05/90, cumulado com os artigos 66 e 67 da 
Lei Complementar n.º 138/01. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) esta-
tutário(a) deverá ser readaptado(a), passando a realizar serviços 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade 
laborativa, devendo prestar serviços na Secretaria Municipal de 
Educação, podendo ser remanejado(a) de acordo com as neces-
sidades da secretaria através de termo de transferência interna, 
pelo período de 06 (seis) meses, retroagindo os efeitos desta a 
12/09/2019.
PORTARIA N.º 33.117 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) NORBERTO GUIMA-
RAES, Motorista, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, 
de acordo com a conclusão do procedimento administrativo de 
readaptação e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar 
n.º 05/90. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) estatutário(a) deverá ser 
readaptado(a), passando a realizar serviços compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade laborativa, devendo 
prestar serviços na Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser re-
manejado(a) de acordo com as necessidades da Secretaria através 
de Termo de Transferência interna, pelo período de 01 (um) ano, 
retroagindo os efeitos desta a 13/09/2019.
PORTARIA N.º 33.118 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019
CONCEDE, a servidora estatutária ANDREIA PERES, Técnico em 
Contabilidade, lotado(a) na Secretaria Municipal da Fazenda, a 6ª 
(SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da 
Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 15/09/2019.
PORTARIA N.º 33.119 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019
CONCEDE, a servidora estatutária CATIA CARNEIRO SIMAO, 
Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Cultura, 
a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 
99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complemen-
tar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 14/09/2019.

PORTARIA N.º 33.120 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019
CONCEDE, ao servidor estatutário EDSON FRANCISCO DA SILVA 
JUNIOR, Agente Fiscal de Posturas, lotado(a) na Secretaria Muni-
cipal do Meio Ambiente e Urbanismo, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 
05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo 
os efeitos desta a 16/09/2019.
PORTARIA N.º 33.121 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019
CONCEDE, a servidora estatutária HELEN DANIELA DO CARMO 
SANTANA, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal da Fazenda, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
17/09/2019.
PORTARIA N.º 33.122 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019
CONCEDE, a servidora estatutária MAYRA CRISTINA LOPES 
MARTINS, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal da Fazenda, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
17/09/2019.
PORTARIA N.º 33.123 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019
CONCEDE, ao servidor estatutário WANOR BATISTA DE ARAU-
JO, Agente Administrativo, lotado(a) no Gabinete do Prefeito, a 6ª 
(SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da 
Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 16/09/2019.
PORTARIA N.º 33.124 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019
DESIGNA, DANIELE MOURA MORAIS para substituir o(a) servi-
dor(a) DIONISIO DE ESTEFANI JUNIOR – ocupante da gratifi cação 
por função – CHEFIA DE SEÇÃO, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a 
partir 01/10/2019.
PORTARIA N.º 33.125 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019
DESIGNA, MARINA RICHARD PONTES ROZANI para substituir 
o(a) servidor(a) JOSE ANTONIO VALERO PHILLIPS - ocupan-
te da função de confi ança gratifi cada – ASSISTENTE TÉCNICO 
– FG.102.1, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 
05/90, enquanto durar seu período de licença prêmio, a partir de 
20/09/2019.
PORTARIA N.º 33.126 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019
DESIGNA, DANIEL FERNANDES PELICHO para substituir o(a) 
servidor(a) JOAO BATISTA LOURENCATO - ocupante da função de 
confi ança gratifi cada – CHEFE DE DEPARTAMENTO – FG.101.6, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto 
durar seu período de licença saúde, a partir de 06/09/2019.
PORTARIA N.º 33.127 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019
DESIGNA, SANDRA VALERIA MORAIS SANCHES para substituir 
o(a) servidor(a) ALINE CORREA DE OLIVEIRA CASACA – ocupan-
te da gratifi cação por função – ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto 
durar seu período de licença prêmio, a partir de 23/09/2019.
PORTARIA N.º 33.128 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019
DESIGNA, ERIKA CRISTINA AVILA RODRIGUES para substituir 
o(a) servidor(a) ANA CAROLINA TREVIZAN SILVESTRINI – ocu-
pante da gratifi cação por função – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
DA PROCURADORIA, nos termos do artigo 68, da Lei Complemen-
tar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença prêmio, a partir 
de 18/09/2019.
LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário Municipal de Administração

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1496
(De 20 de setembro de 2019)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Esta-
do de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o 
art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora 
MARIA TERESA NUNES MIGUEL, ocupante do cargo de provimen-
to efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob nº 
03.4/0373/09/2019, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRE-
TOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtin-
do seus efeitos a partir de 20/09/2019 e revoga as disposições em 
contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Conces-
são de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1497
(De 20 de setembro de 2019)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Esta-
do de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o 
art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora 
NEUSA DE FATIMA ROSSINI, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob nº 
03.6/0374/09/2019, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRE-
TOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtin-
do seus efeitos a partir de 20/09/2019 e revoga as disposições em 
contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Conces-
são de Benefícios

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1498
(De 20 de setembro de 2019)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Esta-
do de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o 
art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE DE 
SERVIDOR INATIVO, com valores integrais, à benefi ciária BENE-
DITA APARECIDA FERREIRA PESSÔA DIAS, na qualidade de 
cônjuge, do extinto servidor PLINIO TERCIO DIAS, ocupante do 
cargo efetivo de Agente Administrativo.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da Cons-
tituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob nº 
08.3/0375/09/2019, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRE-
TOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtin-
do seus efeitos a partir de 23/08/2019 e revoga as disposições em 
contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Conces-
são de Benefícios

Secretaria Municipal de Administração
Referência:   Edital 01/2018 - Concurso Público para provi-

mento do cargo de Professor de Educação Básica I.
  Vistos, etc...

                            Fica designado o dia 23 de setembro de 2019 às 
09:00 horas para os candidatos abaixo citados a comparecerem  ao 
Auditório Juan Bérgua, localizado no Paço Municipal, na Avenida 
Alberto Andaló,  nº 3030, nesta cidade, para sessão de nomeação, 
posse e exercício. O não comparecimento à sessão ensejará a 
desistência dos candidatos.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
ALINE VICENTE CARDOSO RESENDE
AMANDA GILIOLI
DAYSE FABIANA MOSCONI DA SILVA
GISELE BROCANELI MESSIAS
GISELE CORREA DA SILVA
LAILA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA
LORINELDE BRUGNOROTTO
MARISTELA PACCANARO PERES ANDRE
MONICA DE CASSIA CASTRO CUNHA RIBEIRO
SANDRA REGINA GUIMARAES MOREIRA DA SILVA
SELMITA MARQUES DE PAIVA
SIRLENE APARECIDA DA SILVA CUNHA
TATIANA ROSCHEL BUONGIOVANNI DE SOUZA
VERA APARECIDA ROQUE DO PRADO
 São José do Rio Preto, 19 de setembro de 2019.
                                     LUIS ROBERTO THIESI
         Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Referente: Interno nº 013/2018 – Cemitério da Ressurreição
Protocolo n.º 2019000191112
Objeto: Informa sobre a necessidade de realização de reparos 
urgentes na sepultura nº 1016, da quadra nº 14.
1 – Em atenção ao expediente retro, NOTIFICO o proprietário da 
sepultura em questão para comparecer na administração do Cemi-
tério da Ressurreição (Vila Ercília), localizado na Avenida da Sau-
dade, s/n - Vila Santa Cruz, telefone: (17) 3231-6368, no prazo de 
30 (trinta) dias, para realizar os reparos necessários à sepultura nº 
1016, da quadra nº 14, nos termos da Lei Municipal nº 5979/1995, 
art. 8º.
2- O não cumprimento desta, ensejará na regularização da sepul-
tura pela Administração Pública, e posteriormente será cobrado 
do concessionário, com acréscimo de 10% (dez por cento) sobre 
o valor despendido, conforme § 1º do art. 8º da Lei Municipal 
5979/1995.
São José do Rio Preto, 18 de setembro de 2019.
JOSÉ FÁBIO GAZZOLA HEREDIA
Assessor – Secretaria M. de Administração

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Conforme requerimento referente a “Prorrogação de prazo”, a pedi-
do de A SILVA SERRALHERIA, localizada na rua Manoel Del Arco, 
nº 1030, Jardim Manoel del Arco- CEP: 15046-708, São José do 
Rio Preto/SP, emitiu-se OFÍCIO Nº 0739/2019 – SMAURB/IFP, em 
05 de setembro de 2019, assinado pelo Inspetor Fiscal de Postu-
ras Edson Francisco da Silva Junior e informou seu indeferimento, 

pois segundo informação fi scal, a empresa mudou-se do local onde 
havia se estabelecido. Publica-se o referido Ofício, uma vez que 
nos foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
sob o nº de registro do objeto AR JU 452510024 9 BR, acusando 
“mudou-se”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME nº 290/2019

A Secretária Municipal de Educação, Prof.ª Sueli Petronilia Amancio 
Costa, com base nas atribuições que a legislação lhe confere, e nos 
termos do inciso I do artigo 2º da Lei Municipal nº 9.943/2007, NO-
MEIA os representantes da Secretaria Municipal de Educação para 
compor o Conselho Municipal do FUNDEB, mandato 2019-2021:
Titulares:
João Ernesto Nicoleti e Ronieri Araújo Costa

Suplentes:
Marcos José Teixeira e Renata de Aquino Ignácio Peral
São José do Rio Preto, 18 de setembro de 2019.
Prof.ª Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal de Educação

 

 

         
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO 
CONTRATO Nº 18/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 10/2014 – PROC. Nº 89/2014 
Contratada: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA 
Objeto: Prorrogação do prazo de execução contratual, referente à contratação de empresa para construção 
de interceptores nos seguintes trechos: M.D. Rio Preto (2 trechos), M.E. Rio Preto e M.E. Córrego S. Pedro; 
construção de rede de recalque entre a EEE-Talhado e a ETE-Rio Preto e construção de estação elevatória 
de esgoto na M.E. Córrego Talhado no município S. J. R. Preto, com fornecimento de todos os materiais, 
mo, máq. e equip. Data da Assinatura: 19.09.2019  Prazo: 12 meses 
Nicanor Batista Júnior - Superintendente do SeMAE 
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 78/2019, Processo SICOM 
3373/2019 objetivando a Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de SPDA, 
fornecimento, instalação de Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica e linhas de vidas 
permanentes no almoxarifado do SeMAE. 
Prazo de execução: 60 dias. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 04.10.2019, às 08h30 e 
abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no portal de compras.  
S. J. Rio Preto, 17.09.2019 – João Marcelino Ruiz – Gerente Administrativo-Financeiro. 
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 79/2019, Processo SICOM 
3374/2019 objetivando a contratação de empresa para realização de adequação completa em 
caminhão munck conforme NR12 com fornecimento de equipamentos de elevação de pessoas, 
serviços e demais materiais necessários. 
Prazo de entrega/execução: 50 dias. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 03.10.2019, às 
08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição 
dos interessados, no portal de compras.  
S. J. Rio Preto, 17.09.2019 – Wagner Castilho Botaro - Gerente de Operação e Manutenção – Esgoto. 
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO 61/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 79/2019 
Objeto: Aquisição de materiais elétricos para reposição do estoque para eventuais manutenções de poços 
e reservatórios do SeMAE. 
Contratada: VB MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI ME 
Ordem de Fornecimento nº 183/2019, recebida em 18.09.2019. Valor: R$ 11.481,70. 
Prazo de entrega: 60 dias. Itens: 5, 8, 9, 18, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 63, 64, 67, 68, 69, 
70 e 71 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2019 – PROCESSO SICOM 3332/2019 
Objeto: Aquisição de peças sobressalentes (spare parts) das chaves de partida suave (soft starter) SSW06 
e SSW07 existentes na autarquia. 
Sessão pública realizada online no dia 12.09.2019 com continuação no dia 18.09.2019, sendo adjudicado o 
objeto às vencedoras EXCEL SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA para os itens 1, 2, 3 e 4 e VB 
MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI para os itens 5 e 6. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”.  
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE. 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2019 – PROCESSO SICOM 3332/2019 
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, não vislumbrando qualquer 
irregularidade.”  
São José do Rio Preto, 18.09.2019 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 63/2019. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de reagentes para execução de análises físico-químicas 
e microbiológicas nos laboratórios da ETA/Palácio das Águas e ETE/Rio Preto. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2019 
DETENTORA DA ATA: ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME. 
Valor Unitário Registrado: item 1 - R$ 245,00 Item 13 – R$ 30,00. 
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 19.09.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor 
Batista Júnior. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2019 
DETENTORA DA ATA: LIOSERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP 

 

 

Valor Unitário Registrado: Item 36 – R$ 20,50 Item 37 - R$ 12,50 Item 38 – R$ 12,00 Item 39 – R$ 200,00 
Item 40 – R$ 280,00 Item 41 – R$ 15,00 Item 42 – R$ 40,00 Item 43 – R$ 22,00 Item 44 – R$ 50,00 Item 45 
– R$ 200,00 Item 46 – R$ 123,00 Item 47 – R$ 265,00 Item 48 – R$ 71,00 Item 49 R$ 9,90 Item 51 R$ 
35,50 Item 52 R$ 27,50 Item 53 R$ 50,00 Item 54 R$ 50,00 Item 55 R$ 56,00 Item 56 R$8,40 Item 57 R$ 
17,00 Item 58 – R$ 18,50 Item 59 – R$ 40,00 Item 60 – R$ 40,00 Item 61 R$ 40,00 Item 62 – R$ 94,00 Item 
63 – R$ 70,00 Item 65 – R$ 70,00 Item 66 – R$ 70,00 Item 67 – R$ 70,00 Item 68 – R$ 70,00 Item 69 – R$ 
70,00 Item 70 – R$ 70,00 Item 72 – R$ 70,00 Item 73 - R$70,00 Item 74 – R$ 70,00 Item 76 – R$ 72,00 Item 
77 – R$ 72,00 Item 78 – R$ 72,00 Item 79 – R$ 75,00 Item 80 – R$ 73,00 Item 81 – R$ 40,00 Item 82 – R$ 
50,00 Item 83 R$ 80,00 – Item 84 – R$ 40,00 Item 85 - R$ 140,00 Item 86 – R$ 75,00 Item 87 – R$ 75,00 
Item 89 – R$ 197,00.  
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 19.09.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor 
Batista Júnior. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2019 
DETENTORA DA ATA: HEXIS CIENTÍFICA S/A 
Valor Unitário Registrado: Item 2 – R$ 450,00 Item 3 – R$ 450,00 Item 4 – R$ 620,00 Item 5 – R$ 530,00 
Item 6 – R$ 290,00 Item 7 – R$ 690,00 Item 8 – R$ 295,00 Item 9 – R$ 270,00 Item 10 – R$ 934,50 Item 11 
– R$ 934,50 Item 12 – R$ 280,00 Item 14 – R$ 710,00 Item 15 – R$ 690,00 Item 16 – R$ 480,00 Item 17 – 
R$ 250,00 Item 18 – R$ 330,00 Item 19 – R$ 370,00 Item 20 – R$ 650,00 Item 21 – R$ 518,00 Item 22 – R$ 
810,00 Item 23 – R$ 190,00 Item 24 – R$ 190,00 Item 25 – R$ 670,00 Item 26 – R$ 470,00 Item 27 – R$ 
310,00 Item 28 – R$ 410,00 Item 29 – R$ 460 Item 30 – R$ 300,00 Item 31 – R$ 290,00 Item 32 – R$ 
2.100,00 Item 33 – R$ 2.150,00 Item 34 – R$ 2.050,00 Item 35 – R$ 3.900,00 e Item 50 – R$ 169,00 
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 19.09.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor 
Batista Júnior. 
S. J. Rio Preto, 17.09.2019 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
 
EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO – O SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE NOTIFICA os usuários abaixo relacionados por meio deste EDITAL, tendo 
em vista a tentativa frustrada de intimação por meio de carta, que após fiscalização no imóvel cadastrado foi 
constatada irregularidade indicada, tendo sido lavrado Auto de Infração, com fundamento no art. 10, do 
Decreto Municipal n. 13.265/2006, ficando Vossa Senhoria INTIMADO a apresentar no PRAZO DE 30 
(trinta) DIAS da publicação deste, DEFESA em um dos postos de atendimento do SeMAE (Poupatempo ou 
Ganhatempo). Fica ciente de que, decorrido tal prazo, sem manifestação, o valor da multa/prejuízo apurado 
será lançado no cadastro, podendo ser cobrado judicialmente. 

Cadastro Usuário Auto de 
Infração Dispositivo Multa/prejuízo 

174995 Alexandre Xavier 10774/2019 Art. 10, inc VIII Multa R$ 2.182,95 
187357 Manoel Alves Ferrasol 10728/2019 Art. 10, inc VIII Multa R$ 2.079,00 
69390 Luis Fernando Bongiovani 10424/2019 Art. 10, inc VIII Multa R$ 2.079,00 

Data de assinatura: 18.08.2019. Ruy Dias Sampaio – Gerente Comercial e de Relações com o Usuário. 
S. J. Rio Preto 19.09.2019 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 

 

 

RETIFICA-SE A RESOLUÇÃO N° 01, DE 12 DE JULHO DE 2019 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

Fixa valor para utilização de área no 
Recinto de Exposições “Alberto Bertelli 
Lucatto”, durante a 57ª EXPO Rio Preto. 

 
Antonio Pedro Pezzuto Júnior, Secretário de Agricultura e Abastecimento, usando das 
atribuições que lhe confere o Artigo 73, incisos I e II da lei Orgânica do Município e Artigo 4º do 
Decreto nº 18.265/2019, RESOLVE: 
ARTIGO 1° A tabela 1 do artigo 2º da Resolução nº 01, de 12 de julho de 2019, passa a vigorar 
com a inserção de nova área: 
Tabela 1 

SETOR Nº 
MAPA ESTRUTURA 

TAMANHO 
ESTRUTURA 

M 

ÁREA 
TOTAL 

M² 
 Valor área   Alvará  

STAND SETOR D 3A TENDA 4x4 16  R$            700,00   R$         86,63  
ARTIGO 2º Esta Retificação da Resolução 01/2019/SMAA entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São José do Rio Preto, 19 de setembro de 2019. 
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR 

Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento 
 

REQUERENTE PROTOCOLO
1 André Fabris 2019169707
2 Associação de Saúde Integral Multipla 2019298066
3 Austaclinicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda 2019271825
4 Cleiton Aparecido de Paula 2019173739
5 Estacionamento Redentora S/C Ltda 2019279304
6 Lidiane Patricia Mendes Braz 2019310508
7 Luiz Carlos Pires 2019312696
8 Sirlei Dias da Silva 2019151304
9 Wesley Alves 201961351 apenso 2019210070

São José do Rio Preto,   quinta-feira, 19 de setembro de 2019
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA

Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE DEFERIMENTOS Nº 037/2019
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 

 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
  
PROCESSO SICOM Nº 211/2019 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2019 
ATA Nº 02/2019 - CONTRATO Nº 20/2019 
 
 
Contratada: GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. 
 
Objeto: Aquisição de 10 (dez) impressoras, conforme especificações constantes do Termo de 
Referência – Anexo I do Edital. 
 
Vigência: 09 de setembro de 2019 a 08 de dezembro de 2019. 
Data da assinatura: 09 de setembro de 2019.  
Valor Global: R$10.790,00 (dez mil, setecentos e noventa reais). 
Recursos orçamentários: 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente. 
Base Legal: Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, Decretos Municipais nº 13.552/07, nº 
16.427/12, Resolução nº 1056/06 e Lei Complementar nº 123/06. 
 
São José do Rio Preto, 19 de setembro de 2019. 
 
 
 

Juliana de Aguiar Tasca 
Presidente da Comissão de Licitação 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 

 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
  
PROCESSO SICOM Nº 211/2019 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2019  
ATA Nº 01/2019 - CONTRATO Nº 19/2019 
 
 
Contratada: E.R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA. 
 
Objeto: Aquisição de 20 (vinte) microcomputadores, conforme especificações constantes do Termo 
de Referência – Anexo I do Edital. 
 
Vigência: 09 de setembro de 2019 a 08 de dezembro de 2019. 
Data da assinatura: 09 de setembro de 2019.  
Valor Global: R$100.000,00 (cem mil reais). 
Recursos orçamentários: 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente. 
Base Legal: Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, Decretos Municipais nº 13.552/07, nº 
16.427/12, Resolução nº 1056/06 e Lei Complementar nº 123/06. 
 
São José do Rio Preto, 19 de setembro de 2019. 
 
 
 

Juliana de Aguiar Tasca 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 
 

 
 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(PREGÃO ELETRÕNICO 007/2018)

SEGUNDO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 024/2019.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 066/2018.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO. 
CONTRATADA: SMS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRA EIRELI
VIGÊNCIA: 27 de setembro de 2019 a 26 de setembro de 2020
VALOR: R$ 480.949,97 (quatrocentos e oitenta mil, novecentos e 
quarenta e nove reais e noventa e sete centavos)
DATA ASSINATURA: 13 de setembro de 2019.
São José do Rio Preto/SP, 19 de setembro de 2019.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial 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 pretenden-
tes:

1. MATHEUS HENRIQUE DA SILVEIRA e FERNANDA 
MENDONÇA LACERDA, sendo ELE fi lho de MARCOS ANTONIO 
DA SILVEIRA e de SANDRA MARIA DA SILVA SILVEIRA e ELA fi lha 
de VANDERLEI LACERDA e de LIGIA PINTO CESAR DE MEN-
DONÇA LACERDA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 19/09/2019.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

LUIZ ROBERTO ANTONIO e JAIRA CARLA DE OLIVEIRA MO-
RAES. Ele, de nacionalidade brasileira, administrador de empresas, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 11 de julho 
de 1974, fi lho de JOÃO ROBERTO ANTONIO e de APARECIDA 
CURY ANTONIO. Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, soltei-
ra, nascida em Jacareí, SP, no dia 14 de fevereiro de 1981, fi lha de 
JAIR CARLOS PIRES DE MORAES e de MARLENE DE  OLIVEIRA 
CARNEIRO MORAES. 

DEIVID DE SOUZA RODRIGUES e GISLAINE CRISTINA RODRI-
GUES. Ele, de nacionalidade brasileira, montador, solteiro, nascido 
em Ilha Solteira, SP, no dia 02 de fevereiro de 1989, fi lho de ABER-
CIO FIGUEIRA RODRIGUES e de SOLANGE BATISTA DE SOUZA 
RODRIGUES. Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 22 de janeiro de 
1982, fi lha de AUDO ANTONIO RODRIGUES e de NAIR APARECI-
DA PEDRÃO RODRIGUES. 

HUGO VICENTE ROMERO RODRIGUES FRIAS DOS SANTOS e 
THAIS CARVALHO GONÇALVES. Ele, de nacionalidade brasileira, 
empresário, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
24 de janeiro de 1988, fi lho de WEBERSON FRIAS DOS SANTOS 
e de CÉLIA REGINA RODRIGUES. Ela, de nacionalidade brasileira, 
consultora de vendas, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
28 de janeiro de 1991, fi lha de JAIME LEMES GONÇALVES e de 
ANGELA REGINA MEDEIROS DE CARVALHO. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 19 de Setembro de 2019.
David Yamaji Valença, Ofi cial.


