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Professores, 
técnicos e 

atletas protestam 
por auxílio 
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Mais de 10 mil 
famílias têm 

direito a desconto 
na conta de luz
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Depois de uma queda grande no mês de março, 
devido a pandemia do coronavírus, o Banco de Leite 
Humano em Rio Preto voltou a ter um volume satisfa-
tório no estoque. Em abril, foram coletados 180 litros. 
Instituição tem, hoje, 220 doadoras.             Pág. A4

ARRECADAÇÃO EM QUEDA

Cláudio LAHOS

Após queda por 
vírus, estoque de 
leite volta a subir

Estoque do Banco de Leite Humano teve uma redução brusca no início da quarentena

Contratação de concursados 
depende de dinheiro em caixa

“Não basta voltar às aulas, precisa ter dinheiro em caixa”. A declaração é do secretário municipal de Administração, Luiz Roberto Thiesi, 
ao ser questionado por vereadores, ontem, sobre contratação de professores concursados.                                              Pág. A3

Cláudio LAHOS

Reforma no Calçadão 
avança com lojas 

fechadas pelo Covid

R$ 5,1 MILHÕES 

Em dez quarteirões, estão sendo realizadas obras de manutenção e 
troca das redes de água, esgoto e galerias pluviais. Além disso, serão 
instalados 116 novos postes de iluminação para melhorar a segurança 
do local e melhorar o visual do Calçadão. Para comerciantes, obra não 
atrapalha, pois movimento despencou por causa da pandemia.   Pág. A5

Rio Preto chega 
a 17 mortes e 
459 casos pelo 
novo coronavírus
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Internações por 
SRAG caem, mas 
Saúde descarta 

estabilização
Pág. A4

Investimento total na obra é de R$ 5,1 milhões e previsão de término é dezembro

MULTA  Des-
de ontem, está 
proibido esta-
cionar na ave-
nida Waldemar 
Haddad, na Re-
gião Sul de Rio 
Preto. Segundo 
a Secretaria de 
Trânsito, o ob-
jetivo é evitar 
aglomeração em 
área nas ime-
diações do con-
domínio de luxo 
Quinta do Golfe.  
GCM vai multar 
infratores. 
             Pág. A4

Divulgação SMCS

Deic prende 
integrantes de 
quadrilha de 
furto de gado
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Colega confessa 
que matou 

webdesigner 
por esganadura
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*,
 ARTIGO  

Paiva NETTO*

JESUS, O VERDADEIRO LIBERTADOR E A ESPERANÇA DIVINA

“Ora, o Senhor é o 
Espírito; e, onde está o 
Espírito do Senhor, aí há 
liberdade.”

(II Paulo aos Coríntios, 
3:17)

Liberdade e Esperança 
são dois valores dos quais 
a criatura humana não 
pode abrir mão. Deve, 
contudo, saber honrar o 
primeiro para ser mere-
cedora permanente das 
dádivas do segundo.

O grande poeta e ve-
terano Legionário da Boa 
Vontade de Deus dr. Mario 
Bogéa Nogueira da Cruz 
(1925-2012), de São 
Luís do Maranhão, a Ate-
nas brasileira, declarou: 
“Ter liberdade é viver a Lei 
de Deus”. 

O vate estava certíssi-
mo, porque a Liberdade 
Divina não é coercitiva, 
porquanto nasce do Es-

pírito esclarecido do ser 
humano. 

Sem Amor (que é Deus) 
e Verdade (que é a Sua 
Palavra), não haverá au-
tonomia real. Daí nossa 
Bandeira ser o Novo Man-
damento de Jesus: 

— Amai-vos como Eu 
vos amei. Somente assim 
podereis ser reconhecidos 
como meus discípulos, se 
tiverdes o mesmo Amor 
uns pelos outros. (...) Não 
há maior Amor do que doar 
a própria vida pelos seus 
amigos. (...) Porquanto, da 
mesma forma como o Pai 
me ama, Eu também vos 
amo. Permanecei no meu 
Amor (Evangelho, segundo 
João, 13:34 e 35; e 15:13 
e 9).

Já disse e repito: O 
Amor Fraterno é um dos 
mais potentes dispositivos 
da Justiça Divina. Trata-se 
da mais inteligente Políti-
ca. Nossa missão é, pois, 

Quais sintomas cardiovasculares preocupam 
independentemente do novo coronavírus?

por intermédio da Mídia da 
Boa Vontade — a Comu-
nicação 100% Jesus —, 
levantar as Almas sofre-
doras (porque os mortos 
não morrem) e os seres 
humanos do cativeiro da 
ignorância dos assuntos 
concernentes à Sabedoria 
Celeste, para elevá-los 
a um novo e amplíssimo 
sentido de emancipação. 

Por isso, ensinou o Cris-
to: “Conhecereis a Verda-
de [de Deus], e a Verdade 
[de Deus] vos libertará” 
(Evangelho, segundo João, 
8:32).

Eis o fundamento de 
todo o nosso trabalho, 
pois, não me canso de 
afirmar, o governo da Terra 
começa no Céu.

* Jornalista, radialista 
e escritor.

paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.
com 

        NOSSO MÚSCULO CARDÍACO, CONHECIDO COMO MIOCÁRDIO, 
TEM SUA VIABILIDADE DEPENDENTE DO TEMPO, OU SEJA, A PARTIR 
DO INÍCIO DOS SINTOMAS CITADOS ACIMA, O PERÍODO DE SOBRE-

VIDA DO MIOCÁRDIO GIRA EM TORNO DE 3-6 HORAS

   “
”coronavírus. Trata-se de um 

contexto de dimensionamento 
de prioridades.

As palpitações cardíacas 
são multifatoriais, podendo 
estar relacionadas a questões 
comportamentais, hábitos de 
vida, desequilíbrio hormonal, 
estresse no trabalho e ques-
tões sentimentais. 

Na maioria dos casos, as 
palpitações causam leve des-
conforto, o qual pode ser mi-
nimizado por meio de orienta-
ções alimentares, ansiolíticos 
e alguns medicamentos mais 
específicos.

Considerar a ida ao hospital 
deveria acontecer se todas 
estas medidas preventivas e 
terapêuticas falharem e os 
sintomas decorrentes das 
palpitações -tonturas, turvação 
visual, dor no peito e falta de 
ar- efetivamente se agravarem.

Muitas pessoas são porta-
doras de insuficiência cardía-
ca, o chamado “coração can-
sado”, e esta condição pode 
apresentar descompensação, 
produzindo sintomas extre-

Divulgação

Divulgação

Temos dois fatos a consi-
derar e ambos não deveriam 
ser taxados como confli-
tantes, mas sim comple-
mentares e eventualmente 
concomitantes. Vivemos o 
período crítico da pandemia 
do novo coronavírus e, ao 
mesmo tempo, sabemos que 
as doenças cardiovasculares 
continuam a existir normal-
mente.

No entanto, o medo e 
a insegurança podem nos 
fazer hesitar em procurar 
auxílio médico, na vigência 
de algumas manifestações 
cardiovasculares. Pode ser 
uma atitude de prudência, 
em primeira análise. A con-
sequência desta atitude, 
por outro lado, pode ser um 
infarto do coração, um derra-
me cerebral ou mesmo uma 
arritmia cardíaca.

Dessa forma, torna-se 
fundamental estabelecer um 
nexo entre os sintomas car-
diovasculares e os possíveis 
significados dos mesmos, 
visando não subestimar ou 
subdiagnosticar algo que pos-
sa ser realmente muito sério.

Outrossim, não perder a 
noção de que estamos no 
ápice de uma pandemia que 
encerra diversos aspectos 
próprios, mas que seguimos 
a vida estando sujeitos a ou-
tros agravos, dentre eles os 
cardiovasculares, é uma ati-

tude de bom senso e equilíbrio.
Pensando num quadro sus-

peito de infarto do coração, 
devemos estar atentos a dor 
no peito do lado esquerdo, 
de forte intensidade, duração 
prolongada, associada com 
sensação de ‘formigamento’ 
do braço esquerdo, sudorese 
fria e náuseas. Nesta situação, 
precisamos considerar obriga-
toriamente a ida ao hospital.

Nosso músculo cardíaco, 
conhecido como miocárdio, 
tem sua viabilidade dependen-
te do tempo, ou seja, a partir 
do início dos sintomas citados 
acima, o período de sobrevida 
do miocárdio gira em torno de 
3-6 horas.

Situações de perda da for-
ça nos membros superiores 
e inferiores, alterações do 
alinhamento natural da boca 
e mudanças do estado de 
consciência podem refletir um 
quadro de derrame cerebral. 

Nosso cérebro, em grau 
substancialmente maior que 
nosso coração, tem sua via-
bilidade dependente do fator 
temporal. A partir do início dos 
sintomas citados, o diagnósti-
co e tratamento deveriam ser 
implementados dentro das três 
horas subsequentes.

Diante da ocorrência des-
tes sintomas neurológicos, é 
primordial buscar auxílio mé-
dico, independente dos riscos 
de contaminação pelo novo 

mamente limitantes. Nestes 
casos, a pessoa pode apre-
sentar sinais de congestão dos 
pulmões (água no pulmão), 
dificultando sobremaneira a 
respiração natural.

Não tem como ficar em 
casa numa situação como 
esta, pois a pessoa não conse-
gue respirar adequadamente e 
pode até ter parada cardíaca.

Seria muito bom imaginar 
que as doenças cardiovascu-
lares deixaram de existir e de 
acontecer na vigência de um 
agravo avassalador como a 
virose por novo coronavírus. 

Seria irresponsável, por 
outro lado, subestimar deter-
minados sintomas cardiovas-
culares e deixar de buscar au-
xílio médico imediato, devido a 
preocupação de contaminação 
pela Covid-19.

O segredo é conhecer os 
sintomas cardiovasculares e 
seus possíveis significados e, 
a partir daí, estabelecer cons-
cientemente as prioridades. 
A virose por Covid-19 pode 
matar, tal como o infarto do 

coração, o derrame cerebral, 
algumas arritmias cardíacas e 
a insuficiência cardíaca des-
compensada. Diante da dú-
vida, não hesite em procurar 
auxílio médico. Isto não é 
exagero, mas uma atitude de 
prudência.

.

*Edmo Atique Gabriel 
- Cardiologista com espe-
cialização em Cirurgia Car-
diovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade 
e coordenador da Faculda-
de de Medicina da Unilago.

www.drgabrielcardio.
com.br
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Os aproximadamente 150 
aprovados no concurso da 
Educação, entre professores, 
coordenadores e diretores da 
rede municipal, não devem 
apenas esperar a volta às 
aulas para poderem tomar 
posse nos cargos.

Isso ficou bem claro na fala 
do secretário de Administra-
ção, Luis Roberto Thiesi, que 
esteve participando da sessão 
ordinária da Câmara de Rio 
Preto nesta terça-feira (19). 

Segundo ele, a volta às 
aulas presenciais não é o 
único requisito, pois está de 
olho nas contas da Prefeitura 
que teve queda gigantesca 
na arrecadação por conta 
da pandemia do Covid-19 e 
que arrecadou cerca de R$ 
15 milhões no último período 
perante uma previsão inicial 
de R$ 75 milhões. 

A folha de pagamento gira 
em torno de R$ 42 milhões 
por mês.

Muitos destes profissionais 

se desligaram do emprego an-
terior ou cargos que já tinham 
para tomar posse e como a 
mesma não aconteceu muitos 
ficaram sem salário.

Outro ponto apresentado 
foi que a administração está 
seguindo as orientações do 
Tribunal de Contas (TC) que 
tem que observar os gastos 
neste momento de pande-
mia e que os investimentos 
devem ser direcionados de 
forma mais forte no combate 
ao Covid. 

Ele afirmou que diariamen-
te o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) o questiona se tem 
novidades dentre elas algo 
que possa ajudar na solução 
ou amenizar a situação do 
pessoal da Educação que não 
foi empossado. 

“Todos têm que compre-
ender que ninguém aqui está 
insensível à situação deles, 
mas o Covid mudou tudo que 
estava programado”, salientou 
o secretário.

Thiesi afirmou que a priori-
dade de momento é pagar os 

Sérgio SAMPAIO

150 APROVADOS

Professores, técnicos e atletas fazem 
protesto na Câmara por auxílio

Sérgio SAMPAIO

Contratação de concursados da Educação 
vai depender de ter dinheiro em caixa

O deputado estadual Itamar 
Borges (MDB) que preside a 
Frente Parlamentar do Agro-
negócio Paulista encaminhou 
oficio ao Governo de São Paulo 
solicitando ações para esti-
mular o consumo interno do 
combustível Etanol pelo Estado. 

O documento foi feito em 
conjunto com o Fórum Paulista 
do Agronegócio e entidade do 
setor sucroenergético, dentre os 
pedidos eles querem a equipa-
ração do ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços) da gasolina aos Esta-
dos do Rio de Janeiro e Minas 
Gerais, tendo objetivo ampliar 
a competitividade do etanol e 
fortalecer o crédito presumido 
para as empresas paulistas. 

“Estas ações pretendem 
estimular o consumo interno 
deste combustível limpo, não 
fóssil, contribuindo com a lim-
peza do ar que é um importante 
aliado no combate ao novo 
coronavírus, além de favorecer 
a sustentabilidade, geração de 
empregos e a indústria brasi-
leira”, salientou o parlamentar.

No estado de São Paulo, 
são cerca de 160 usinas e 
destilarias, 14 mil fornecedores 
de cana-de-açúcar, num total 
de 900 mil empregos diretos 
e indiretos, em quase 470 
cidades paulistas, segundo a 
UNICA. Desde o início da pan-
demia, o preço do petróleo caiu 
40%, para abaixo de US$ 30 o 
barril. Isso derrubou o preço da 
gasolina, que, por consequên-
cia, afeta diretamente o etanol.

“O etanol é um dos produtos 
mais impactados pela crise do 
coronavíris e o setor clama por 
socorro e aprovação de medi-
das emergenciais para garantir 
o funcionamento de toda uma 
cadeia produtiva”, defendeu o 
deputado. 

“O setor sucroenergético é 
muito importante para a econo-
mia do país. É uma tecnologia 
brasileira, referência no mundo 
todo, por ser uma energia reno-
vável, menos agressiva ao meio 
ambiente. Por isso, precisamos 
garantir mais competitividade 
para o etanol perante a gaso-
lina, especialmente neste mo-
mento”, finalizou Itamar Borges.

Setor 
sucroenergético 
cobra aprovação 

urgente de 
medidas 

emergenciais para 
evitar colapso

Da REDAÇÃO

Debater
O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, 

anunciou ontem a criação de uma comissão mista 
composta de deputados e senadores para debater o 
adiamento da data das eleições previstas para outubro, 
sem a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e 
vereadores. A proposta partiu do presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre. O grupo deve propor um texto para ser 
analisado também pelo TSE. “A maioria dos parlamenta-
res entende que podemos ter o adiamento da data, mas 
não a prorrogação dos mandatos”, disse Maia.

Estratégia
A estratégia de alguns 

políticos da região é regis-
trar boletim de ocorrência 
comunicando à polícia que 
suas casas ou carros foram 
atingidos por tiros, ou por ou-
tro ato de vandalismo. Como 
na maioria dos casos as 
investigações não chegam 
a uma conclusão, fica tudo 
por isso mesmo. Agora, até 
que ponto tiros na parede ou 
no veículo estacionado vão 
favorecer o estrategista nas 
urnas, é difícil de saber. Essa 
dúvida cruel permanecerá 
até a apuração dos votos.  
Está na hora de passar a lim-
po essas histórias esquisitas.

Antecipar
O plenário da Câmara vai votar na sessão da próxima 

terça-feira requerimento do vereador Jean Dornelas (MDB), 
que antecipa dois feriados municipais para aumentar o 
isolamento social, com o objetivo de combater a propa-
gação do novo coronavírus. Corpus Christi, comemorado 
no dia 11 de junho, e da Imaculada da Conceição, 8 de 
dezembro. Monitoramento no dia 1º de Maio, por exemplo, 
constatou redução do fluxo de pessoas circulando pela 
cidade. Se aprovado, o Executivo vai decidir as datas para 
decretar os feriados.

Rumo certo
É fato que nenhum político gosta de adotar medidas 

impopulares porque sabe que corre sério risco de perder 
dividendos nas urnas. Enquanto uma vacina não chega 
para evitar a contaminação pelo vírus, governadores e 
prefeitos têm de tomar medidas duras para evitar o pior, 
ou seja, que o número de vítimas seja o menor possível. 
O prefeito Edinho Araújo (MDB) tem sofrido desgaste polí-
tico, porém, continua convicto de que está no rumo certo. 
Sabe que não existe outro caminho, a não ser apoiar no 
que diz a ciência.

Convocação
Sobre a demora para convocar os 150 aprovados 

no concurso para a área da educação, o secretário Luís 
Roberto Thiesi (Administração) disse, na sessão de on-
tem, que tinha previsão para convocá-los, mas as aulas 
foram suspensas. “A pandemia mudou tudo”, justificou. 
O Tribunal de Contas, segundo ele, iria questionar a con-
tratação com as atividades suspensas por causa do vírus. 
“Os aprovados serão chamados”, disse, sem definir data. 
A secretária Sueli Costa (Educação) também prestou 
esclarecimento aos vereadores.

Expectativa
Dirigentes partidários aguardam o ministro Alexandre 

de Moraes assumir a presidência do TSE, no fim deste 
mês, para saber qual será a sua decisão em relação ao 
processo eleitoral. O TSE poderá manter o atual calendá-
rio, que prevê eleições em outubro, ou adiar o processo 
para novembro. Caso a pandemia continue com índice 
elevado, existe a possibilidade de serem transferidas até 
para 2022. O presidente do MDB, Pedro Nimer, disse que 
Moraes tem prazo até as convenções, entre 20 de julho 
e 5 de agosto, para decidir.  

Glória
Políticos que estão com índice baixo de aprovação, se-

jam prefeitos ou vereadores, a transferência das eleições 
para 2022 seria a glória. Neste caso, os desesperados 
ganhariam mais dois anos de mandatos, sem ter de 
enfrentar o resultado imprevisível das urnas. Eles teriam 
que torcer, no entanto, para que a pandemia continue 
com índices alarmantes. Isso, sempre em tese, porque 
só político com espírito nazista poderia pensar com tanta 
crueldade. Como no meio político tem oportunistas, não 
dá para duvidar de nada.

O secretário Thiesi prestou esclarecimentos da tribuna

Sergio SAMPAIO

Um grupo com cerca de 
60 pessoas entre professores, 
técnicos e atletas, que atuam 
na rede municipal, foi à Câma-
ra Municipal fazer um protesto 
contra a decisão da Prefeitura 
de vetar os projetos que rees-
tabeleciam o pagamento do Au-
xílio Atleta para estas pessoas 
mesmo durante a pandemia do 
Covid-19 em Rio Preto.

Segundo vários manifestan-
tes, cerca de 70% das pessoas 
têm apenas este emprego e 
precisam deste ganho para so-
breviver. Ao todo, são cerca de 
230 pessoas entre professores, 
atletas e técnicos.

Dois projetos que restabe-

Anima
A Secretaria de Saúde 

de Rio Preto registrou quatro 
casos de infecção pelo co-
ronavírus, entre a tarde de 
segunda-feira até a manhã 
de ontem. O número baixo de 
contaminados, em 24 horas, 
deixou a equipe do comitê 
gestor do enfrentamento ao 
covid-19 animada, porém, 
consciente de que não pode 
baixar a guarda. A equipe 
orienta que o único meio efi-
caz para barrar a propagação 
do vírus, que veio da China, é 
o isolamento social. A notícia 
ruim registrada foi que mais 
duas pessoas morreram, por-
tanto, o número subiu para 17.   

lecem o pagamento do Auxílio, 
tanto para atletas como para 
professores e técnicos, foram 
aprovados pela Câmara, mas 
vetados pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB).  

Segundo o vereador Zé da 
Academia (Patriotas), os verea-
dores devem derrubar os vetos, 
pois estas pessoas precisam 
trabalhar e receber.

Segundo Paulo César Ja-
tobá, educador e atleta, um 
documento com uma proposta 
de flexibilização foi elaborado 
pelo ‘Movimento Pelo Esporte 
rio-pretense’ no qual uma cópia 
foi entregue para os vereadores 
e outra será entregue ao prefei-
to Edinho. 

Eles querem a volta das ati-
vidades dos Núcleos de Esporte 

que passariam a atender com 
um número reduzido de alunos 
e as normas e protocolos de 
higienização serão cumpridos 
conforme determinar a Secre-

AGRO

PROJETOS VETADOS

Sergio SAMPAIO

O Semae (Serviço Muni-
cipal Autônomo de Água e 
Esgoto) por meio de Pregão 
Eletrônico adquiriu materiais 
para análises bacteriológi-
cas diárias que serão utili-
zadas durante um período 
de 12 meses. Este material 
será usado para a execução 
de análises pelo Laboratório 
Microbiológico do Semae.

A empresa vencedora 
do Pregão foi a Idexx Brasil 
Laboratórios Ltda, o valor 
total da aquisição foi de R$ 
678.600,00.

Semae adquire 
materiais para 

análise por 
R$ 678 mil 

Sérgio SAMPAIO

PREGÃO

taria de Saúde. 
“Queríamos uma reunião 

com o prefeito para poder co-
locar nossa situação”, salientou 
Jatobá.

Grupo protestou na sede do Legislativo, nesta terça

salários dos servidores que 
já estão na ativa dentre eles 
aqueles que estão na linha de 
frente contra o coronavírus.

A contratação destes novos 
profissionais para a Educação 
geraria uma despesa extra 
com a folha de pagamento de 
R$ 749 mil por mês.

Segundo Súmula do Su-
premo Tribunal Federal, o 
prazo deste concurso da Edu-
cação para que eles possam 
tomar posse fixou o prazo de 
2 de janeiro de 2021. 

Outro temor apresenta-
do pelo secretário é que a 
possibilidade do Tribunal de 
Contas não aceitar o registro 
dos aprovados, por estar con-
trariando uma determinação 
deles mesmo que pedem 
apenas gastos adicionais re-
lacionados ao Covid-19.

Educação – A secretária 
de Educação, Sueli Costa, 
que participou de forma virtual 
por fazer parte do grupo de 
risco – apresentou dados de 
tudo que está acontecendo na 

Educação e deixou claro que 
não existe previsão de quando 
as aulas presenciais voltam a 
acontecer na cidade. 

“Precisamos de respaldo 

jurídico para tudo que va-
mos fazer – semanalmente 
recebemos orientações do 
Tribunal de Contas”, salientou 
a secretária.
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Nesta terça-feira (19) 
foi celebrado o Dia Na-
cional de Doação de Leite 
Humano. O objetivo da 
data é celebrar a proteção 
e a promoção do aleita-
mento materno, ajudando 
crianças através de um 
simples gesto. Em Rio 
Preto, depois de uma que-
da grande no mês de mar-
ço, devido a pandemia do 
coronavírus, o Banco de 
Leite Humano voltou a ter 
um volume satisfatório no 
estoque.

“Tivemos muitas difi-
culdades no começo da 
pandemia, mas as doa-
doras entenderam a ne-
cessidade de ajudar neste 
período e conseguimos 
voltar para nossa média 
de 180 litros no mês de 
abril”, explicou a gerente 
do Banco de Leite, Priscila 
Celina Theodoro. 

Ela também afirmou 
que o órgão teve que se 
adaptar neste período de 
pandemia. “Hoje temos 
cerca de 220 doadoras 
e a maioria delas retira 
o próprio leite em casa. 
Nós fazemos a entrega 
do equipamento na re-
sidência delas, mas os 
nossos funcionários não 
estão mais entrando das 
casas. No Banco de Leite 
também estamos aten-
dendo apenas uma mãe  
por vez e pedimos para 
que os acompanhantes 
aguardem do lado de 
fora”, comentou.

Apesar do nível do es-
toque ser considerado 
positivo, o Banco de Leite 
segue buscando doado-
ras. “Entramos com as 
mães que acabaram de 
ter os bebês para ver 
se elas vão precisar de 
ajuda ou se possuem in-
teresse em ser doadoras. 
Atualmente, os requisitos 
para doar são: estar sau-
dável, não ter quadro de 
síndrome gripal e estar 
amamentando apenas o 
próprio bebê”, afirmou 
Priscila.

Para celebrar a data, 
o Rotary Club Cinquente-
nário doou 120 máscaras 
de tecido personalizado 
para doadoras e a Unimed 
doou 50 máscaras de 
tecido. O leite coletado 
pelo Banco é doado para 
quatro maternidades em 
Rio Preto: Austa, Benefi-
cência Portuguesa, Santa 
Casa e Hospital da Crian-
ça. Interessadas em fazer 
doação podem entrar 
em contato pelo telefone 
3214-3422 e realizar o 
cadastro.

Banco de Leite se recupera após 
queda no início da pandemia

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Internados por SRAG diminuem e Saúde diz que ainda é cedo para estabilização

O assessor especial da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, André Baitello, foi 
cauteloso, na manhã desta 
terça-feira, durante live da 
Prefeitura, ao comentar a 
redução no número de inter-
nações por SRAG (Síndrome 
Respiratória Aguda Grave) 

nas últimas 24 horas em Rio 
Preto. Ao todo, são 534 noti-
ficações do tipo.

Nesta segunda-feira, es-
tavam hospitalizados em UTIs 
22 pacientes e outros 70 em 
enfermarias, totalizando 92 
pacientes, contra 80 nesta 
terça, sendo 28 em UTIs e 52 
em enfermarias.

“Isso indica uma discreta 

diminuição, pode indicar uma 
estabilização dos casos no 
município. Mas é algo muito 
precoce, pois é um dia só de 
mudança. Esses casos mudam 
dia a dia, hora a hora. Mostra 
uma diminuição de um dia 
para outro, mas a situação 
ainda é a mesma. Não houve 
grandes mudanças”, ponde-
rou.

Segundo Baitello, um 
dos pontos fundamentais no 
controle da transmissão do 
vírus é o isolamento social. 

“Não é hora de abrir 
o flanco, porque a gente 
pode ter uma surpresa ruim. 
Vários países fizeram isso 
e tiveram momentos de 
descontrole da epidemia”, 
finalizou.

Daniele JAMMAL

Cláudio LAHOS

EM RIO PRETO

Doações diminu-
íram no começo da 
pandemia, mas no 
mês passado Banco 
recebeu 180 litros 
de leite, regulando o 
estoque

STF restabelece 
redução de 

contribuições 
ao Sistema S

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Dias Toffoli, restabeleceu, 
nesta segunda-feira (18), os 
efeitos da Medida Provisória 
932/2020, que reduziu pela 
metade as contribuições das 
empresas ao Sistema S por 
três meses, de abril a junho 
deste ano. O ministro aten-
deu a um pedido da União.

A redução das contri-
buições fez parte do pacote 
de medidas anunciado pelo 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, para ajudar em-
presas afetadas pela crise 
provocada pela pandemia do 
novo coronavírus (covid-19).

O corte de 50% havia sido 
suspenso pelo Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região 
(TRF1), a pedido do Serviço 
Nacional do Comércio (Sesc) 
e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem (Senac), que 
tiveram a solicitação negada 
na primeira instância.

As entidades do Sistema 
S alegam que a redução nas 
contribuições afeta de forma 
drástica o trabalho realizado 
por elas, que inclui formação 
de trabalhadores, a manu-
tenção de escolas de nível 
básico e médio e a presta-
ção de assistência social e 
atendimento de saúde, entre 
outras atividades.

Ao STF, a Advocacia-Geral 
da União (AGU) defendeu 
o corte nas contribuições 
como meio de amenizar os 
impactos da crise econômica 
provocada pela pandemia, 
em especial no que diz res-
peito à saúde financeira de 
empresas e a manutenção 
de empregos.

Da REDAÇÃO

Casa de Cireneu volta 
a receber moradores 
de rua nesta quarta 

A Casa do Cireneu foi re-
aberta e a partir desta quar-
ta-feira (20) volta a receber 
moradores de rua. O local foi 
totalmente higienizado após 
a confirmação de 31 casos 
positivos de Covid-19.

Ao todo, 90 moradores 
de rua foram testados para 
Covid dos quais 59 testaram 
negativo e foram levados 
para o município de Jaci en-
quanto o espaço em Rio Pre-
to foi esterilizado e também 
eles aproveitaram para fazer 
algumas pequenas reformas 
que eram necessárias.

Segundo a assessoria 
da Casa, essas 59 pessoas 

voltarão de forma gradativa e 
passarão por um minucioso 
exame médico, antes de ser 
encaminhadas novamente 
para Rio Preto, como forma 
de precaução. 

Ontem, um ato simbólico 
foi feito no local com a par-
ticipação do bispo diocesano 
de Rio Preto, Dom Tomé 
Ferreira da Silva que plantou 
uma arvore na Casa que é 
ligada ao Lar São Francisco 
de Assis da Providência de 
Deus. 

Os 31 moradores com 
Covid positivo estão sendo 
assistidos de forma isolada 
no Lar em propriedade que 
pertence à entidade também 
no município Jaci.

Sérgio SAMPAIO

Prédio foi esterilizado após confirmação de 31 casos

Cláudio LAHOS

GCM vai multar quem estacionar 
próximo ao Quinta do Golfe

Sérgio SAMPAIO

Anteriormente a 
proibição era apenas 
entre as 22h e 6h

Para evitar aglomeração 
em área próxima a Quinta do 
Golfe, na Zona Sul, a Secre-
taria de Trânsito decidiu que 
a partir desta terça-feira (19) 
é proibido o estacionamento 
em ambos os lados da Avenida 
Waldemar Haddad durante o 
dia e à noite.

Anteriormente, a proibição 
era apenas entre as 22h e 6h. 

A fiscalização da nova de-
terminação será feita pela 

GCM (Guarde Civil Municipal). 
O motorista que desobe-

decer a nova determinação 
e estacionar na via cometerá 
infração grave que gera cinco 
pontos na CNH (Carteira Na-
cional de Habilitação) e uma 
multa de R$ 195,23.

A medida vem por conta do 
local próximo à avenida estar 
registrando em especial aos 
finais de semana uma aglo-
meração de pessoas. 

Rio Preto luta para aumen-
tar o índice de isolamento 
social antes do dia 31 de 
maio, quando vence decreto 
estadual sobre quarentena 
de combate à proliferação do 
Covid-19.

Muitas pessoas ainda 
desconhecem, mas desde o 
dia 8 de abril a CPFL (Com-
panhia Paulista de Força e 
Luz) está dando desconto na 
conta de energia para famí-
lias cadastradas no programa 
de baixa renda, por meio de 
uma medida provisória oficia-
lizada pelo Governo Federal. 
Na região de Rio Preto, mais 
de 10 mil famílias têm direito 
ao benefício.

Para fazer o cadastro é 
necessário que a pessoa já 
seja cadastrada em algum 
dos programas sociais do 
governo, como o Bolsa Famí-
lia e o Cadastro Único. Além 
disso, o consumidor precisa 
ter uma renda por pessoa de, 
no máximo, meio salário mí-
nimo (R$ 522,50, segundo 
o último decreto do Governo 
Federal).

“Essa medida visa contri-
buir para amenizar os impac-
tos da pandemia por corona-
vírus no país e vai beneficiar 
as 424 mil pessoas inscritas 
na tarifa social na área de 
concessão das distribuidoras 
do grupo CPFL Energia”, afir-
mou Rafael Lazzaretti, diretor 
comercial da empresa.

Caso o cliente se enqua-
dre nos requisitos, deverá 
também se cadastrar na 
distribuidora, por meio dos 
canais digitais www.cpfl.com.
br (https://www.cpfl.com.
br/atendimento-a-consumi-
dores/produtos-e-servicos/
Paginas/cadastramento-de-
-baixa-renda.aspx) ou pelo 
aplicativo CPFL Energia. Bas-
ta informar os documentos 
e comprovantes solicitados.

Mais de 10 mil 
famílias podem 
pedir desconto 

na conta de 
energia

Cláudio LAHOS

Estacionar rende multa

A Federação das In-
dústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) irá doar nes-
ta quarta-feira (20) cinco 
mil máscaras face shield 
para o Hospital de Base. 

O equipamento é uti-
lizado pelos profissionais 
que atendem pacientes 
suspeitos e confirmados 
de coronavírus.

A Fiesp já havia colo-
cado uma escola móvel 
em funcionamento em 
frente ao HB, com 12 
máquinas de overloque 
industrial para a produção 
de uniformes e máscaras 
voltados o consumo diário 
da instituição.

Fiesp doará 5 mil 
máscaras para o 
Hospital de Base 

Rio-pretense de 31 anos é o 17º a morrer de Covid-19

Em nova atualização nes-
ta terça-feira, a Secretaria 
Municipal de Saúde confir-
mou, às 19h16, a 17ª morte 
pelo Covid-19 em Rio Preto.

A vítima fatal é um ho-

mem, de 31 anos, com fator 
de risco. Ele apresentou os 
primeiros sintomas no dia 6 
deste mês, foi internado e 
veio a óbito nesta segunda-
-feira.

Conforme a Pasta, o exa-
me foi encaminhado ao Ins-

tituto Adolfo Lutz, que confir-
mou nesta terça a infecção 
pelo novo coronavírus.

Até agora, foram atendi-
dos 6.113 pacientes com es-
tado gripal e realizados 3.612 
testes (59% do total), sendo 
que destes 3.153 deram ne-

gativo como resultado.
Cento e trinta e oito pa-

cientes estão curados, 110 
profissionais da saúde foram 
contaminados e outras 78 
pessoas que apresentaram 
SRAG tiveram diagnóstico 
para o Covid-19.

Daniele JAMMAL

PARA COMBATER AGLOMERAÇÕES 

APÓS HIGIENIZAÇÃO

Vinicius LIMA 

Da REDAÇÃO

A Secretaria de Saúde de 
Olímpia informou nesta terça-
-feira, dia 19, que confirmou 
quatro novos casos positivos de 
Covid-19 no município, sendo 
duas profissionais de saúde 
de 32 e 39 anos, confirmadas 
por teste rápido e que já estão 
afastadas das atividades, e dois 
homens de 29 e 44 anos. 

Todos estão em isolamento 
domiciliar e passam bem. O 
município também recebeu 
um resultado negativo de uma 
senhora de 86 anos, que está 
internada, e registrou uma nova 
notificação suspeita de uma 
mulher de 24 anos, que está 
na enfermaria da Santa Casa.

A Prefeitura seguiu ainda 
com a testagem em massa dos 
profissionais de saúde, com a 
realização de 49 testes rápidos 
nesta terça, dos quais dois 
deram positivo, conforme men-
cionado anteriormente.

Olímpia confirma 
mais quatro casos 

de coronavírus
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Acusado de homicídio de webdesigner 
confessa crime por causa de rixa pessoal

A Polícia Civil prendeu nes-
ta terça-feira (19) um homem, 
morador de Guapiaçu, que 
teria confessado o assassinato 
de um webdesigner de Rio Pre-
to em outubro do ano passado. 
Ele foi encaminhado para o 
CPD (Centro de Detenção Pro-
visória) sob prisão temporária 
por 30 dias.

De acordo com a polícia, 
os familiares informaram que 

a vítima havia desaparecido no 
dia 11 de outubro de 2019. A 
Polícia Civil iniciou as inves-
tigações a fim de localizar o 
homem, porém no dia 19 do 
mesmo mês, a Polícia Rodoviá-
ria Federal encontrou um corpo 
às margens da BR-153, mu-
nicípio de Onda Verde, o qual 
foi posteriormente identificado 
como da vítima. 

Depois do encontro do 
cadáver, a DIG de Rio Preto 
passou a diligenciar para iden-

Vinicius LIMA tificar eventuais autores do 
crime de homicídio.

A partir das investigações 
realizadas pela polícia, desco-
briram que a vítima havia com-
binado de se encontrar com 
L.S.R., o homem de Guapiaçu.  

Ao ser questionado pelos 
policiais, L.S.R. disse que 
conheceu a vítima nas redes 
sociais. A vítima começou a 
trabalhar com ele e ambos 
começaram a ter certas desa-
venças comerciais e pessoais. 

Deic prende trio especializado em furto de gado

O Departamento Estadual 
de Investigações Criminais 
(Deic) prendeu três homens, 
na madrugada desta ter-
ça-feira (19), suspeitos de 
integrarem uma quadrilha 
especializada em furto de 
gado. O flagrante aconteceu 
próximo ao distrito de Enge-
nheiro Schmitt.

De acordo com informa-
ções da polícia, há cerca de 
três meses existe uma ope-
ração para identificar essa 
quadrilha, que atua na região 
de Rio Preto e tem como 
alvo pessoas conhecidas da 
equipe. Com o progresso 
das investigações foi possível 
identificar os veículos que 
o grupo utilizava nas ações, 
bem como os integrantes 
da organização criminosa. A 
área utilizada como possível 

desembarque dos animais 
também foi descoberta, si-
tuada próxima ao distrito de 
Engenheiro Schmitt.

Na madrugada desta ter-
ça-feira (19) os policias to-
maram conhecimento de 
um furto de gado que estava 
em andamento na cidade de 
Uchoa e a equipe passou a 
diligenciar pela região de Sch-
mitt, onde localizaram a qua-
drilha e todos os seus veículos 
no momento em que estavam 
reunidos. A polícia realizou a 
abordagem e encontrou ape-
trechos para marcar o gado.

Além dos três homens pre-
sos em flagrante, um quarto 
suspeito conseguiu fugir, mas 
já foi identificado, pois esque-
ceu seus pertences no local. 
As investigações prosseguem 
a fim de identificar a partici-
pação deles em outros delitos 
no Noroeste Paulista.

Vinicius LIMA 

Grupo criminoso teria feito várias vítimas na região 

Divulgação

MORTE POR ESGANADURA

ENGENHEIRO SCHMITT

As secretarias de Obras e 
Desenvolvimento Econômico e 
Negócios em Turismo de Rio Preto 
anunciaram que a partir desta 
quarta-feira (20) terá início a nova 
etapa das obras de revitalização 
do Calçadão, no centro da cidade.

O serviço vai se concentrar 
nos trechos da Rua General Gli-
cério, entre a Rua Silva Jardim 
e a Rua Prudente de Moraes; 
Rua Bernardino de Campos, 
entre a Rua Siqueira Campos e 
a Rua Prudente de Moraes; Rua 
Tiradentes, entre a Rua General 
Glicério e a Rua Coronel Spínola 
de Castro; Rua Siqueira Campos, 
entre a Rua Voluntários de São 
Paulo e a Rua Coronel Spínola 
de Castro. O prazo de interdição 
destas vias é para o dia 25 de 
julho quando está previsto o fim 
do serviço nesta etapa do projeto 
de revitalização.

Para os comerciantes do Cal-
çadão, as obras estão longe de 
ser o principal problema durante 
esta pandemia. “O movimento 
vem caindo desde março por 
conta da crise do coronavírus. 
O que mais afeta o comércio é 
o fato do Praça Shopping e as 
grandes lojas estarem fechadas, 
já que elas atraem mais gente 
para o centro e consequente-
mente acabam atraindo clientes 
para lojas menores. A falta de di-
nheiro no bolso do povo também 
é um problema. Se as pessoas 
estiverem bem financeiramente, 
elas vem para o centro mesmo 
com as obras”, comentou Carlos 
Petreca, proprietário de uma loja 
de artigos religiosos. 

Outro comerciante, gerente 
de uma loja de variedades do 
centro, que pediu para não ser 
identificado, disse que as obras 
são um “mal necessário” e que 
a pandemia é a principal respon-
sável pela queda no movimento.

Nesta nova etapa serão im-
plementados 3,8 mil metros de 
tubo PVC nas redes de água e 
esgoto, outros 2,1 mil metros de 
tubo para drenagem, 6.700m² de 
área para o passeio feito à base 
de concreto, outros 3.800m² de 
piso intertravado e mais 1.550m² 
de pavimento asfáltico em toda a 
região central.

A Secretaria de Trânsito insta-
lou faixas nas ruas que sofrerão 
as intervenções para alertar os 
motoristas sobre as interdições. 
A pasta não vai alterar as vagas 
especiais de estacionamento 
para outros locais, já que estando 
fechado o trecho, não haverá a 
possibilidade de estacionamento 
de veículos.

Estão sendo realizadas obras 
de manutenção e troca das re-
des de água, esgoto e galerias 
pluviais. Também estão sendo 
instalados 116 novos postes 
de iluminação para melhorar a 
segurança do local e melhorar o 
visual do calçadão. Os 10 quar-
teirões também receberão novos 
pisos intertravados. As vias de 
acesso de veículos serão todas 
recapeadas.

A Constroeste foi a empre-
sa vencedora da licitação. O 
investimento total será de R$ 
5.119.631,03, por meio do Fini-
sa, da Caixa Econômica Federal. 
Toda a obra está prevista para 
terminar em dezembro.

Obras no Calçadão não 
devem atrapalhar o comércio

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

 Reforma deve ser concluída até dezembro deste ano e nesta etapa dez quarteirões do Calçadão receberão melhorias 

JURICA MATSI OKADA KURIYAMA – 
Falecida no dia 19/05/2020 aos 76 anos 
de idade. Era casada com Massaru Ku-
riyama, deixando os fi lhos: Nilza, Meire, 
Marina e Marcos. Sepultamento ocorreu 
no dia 19/05/2020 às 17h, saindo do 
velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério Municipal de Pereira Barreto.

SUELI APARECIDA DA SILVEIRA 
– Falecida no dia 19/05/2020 aos 55 
anos de idade. Era casada com Roque 
Salvadego, deixando os fi lhos: Joice e 
Evandro. Sepultamento ocorreu no dia 
19/05/2020 às 15h, saindo do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

DULCE MACHADO RAPHAEL – Fale-
cida no dia 19/05/2020 aos 92 anos de 
idade. Era viúva de Rafael Rafu. Sepul-
tamento ocorreu no dia 19/05/2020 às 
14h, saindo do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

Cláudio LAHOS

Venda de imóvel leva 
empresário a ameaçar 
comerciante de morte

Uma transação imobiliária 
realizada em agosto do ano 
passado levou o comprador, um 
comerciante, de 58 anos, mo-
rador na Vila Elvira, a registrar 
queixa de ameaça no Plantão 
Policial de Rio Preto, às 22h30 
desta segunda-feira, contra um 
empresário, de 65, residente 
em Santa Fé do Sul.

Conforme o boletim de ocor-
rência, a negociação foi inter-
mediada por outro homem, com 
o consentimento do vendedor, 
e como havia dívidas que tota-
lizavam R$ 30 mil, esse valor 
foi descontado do preço final 
do imóvel.

Após transferência da do-

cumentação para o nome do 
novo proprietário, ocorreu uma 
anistia, tendo o saldo a ser pago 
caído para R$ 10 mil.

Quando foi quitar o débito, 
segundo a vítima, descobriu que 
o montante havia sido liquidado.

De acordo com o comer-
ciante, não se sabe quem fez o 
pagamento e a partir daí o antigo 
dono da residência, localizada 
no Quinta das Paineiras, passou 
a cobrar a diferença, sem apre-
sentar comprovante de que foi o 
responsável pela quitação.

À polícia, a vítima alegou que 
está disposta a pagar os R$ 10 
mil e que o acusado disse que se 
não receber os R$ 30 mil nesta 
terça-feira irá matá-lo. Policiais 
civis do 7º DP investigam o caso.

Daniele JAMMAL

A Polícia Civil de Rio Preto 
investiga um caso, registrado 
inicialmente como perda de 
celular, em que a vítima, um au-
xiliar administrativo, de 25 anos, 
morador no Residencial Caetano, 
está tendo a imagem prejudicada 
por causa de um farsante.

O jovem contou no Plantão 
que no sábado à noite, dia 16, 
perdeu o telefone nas imedia-
ções do Hospital de Base.

Segundo ele, a pessoa que 
achou o aparelho passou a usar o 
seu whatsapp, saindo de grupos 
e trocando a foto do perfil.

O auxiliar solicitou o bloqueio 
do número junto à sua operado-
ra. Investigações continuam, mas 
não há pistas até o momento.  A 
polícia ainda não sabe se ocorreu 
algum golpe envolvendo o nome 
do jovem.     Daniele JAMMAL

Auxiliar perde celular 
e criminoso assume 
identidade da vítima

Desconhecidos furtaram 
o Fiat Tempra, ano 1997, 
de um pedreiro, de 42 anos, 
morador no Solidariedade, 
em Rio Preto.

Segundo relato da vítima 
na polícia, estava transitando 
na avenida Carmelo Tancredi, 
no Jardim Primavera, por 
volta das 21 horas do último 
domingo, quando o carro 
parou de funcionar.

O motorista deixou o ve-
ículo no local, devidamente 
estacionado, e na manhã 
seguinte, ao retornar acom-
panhado pelo mecânico 
descobriu que o automóvel 
havia sido furtado.    

             Daniele JAMMAL

Ladrões levam 
carro que parou de 

funcionar em avenida

O pintor de automóveis 
M.R.J., 41, morador no Jar-
dim Nazareth, em Rio Preto, 
foi preso por policiais civis, 
na noite desta segunda-feira, 
depois de aplicar o ‘golpe da 
marmita’ em um restaurante 
da avenida Fernando Costa, 
no Jardim Primavera.

A dona do estabelecimen-
to comercial teve um prejuízo 
aproximado de R$ 360 ao 
fornecer 33 refeições e dez 
refrigerantes para o acusado, 
que deu nome errado e fez um 
falso depósito, com envelope 
vazio, na conta corrente da 
empresa no banco Santander.

Ao perceber o estelionato, 
a vítima procurou o Plantão e 
registrou o boletim de ocor-
rência. Horas mais tarde, se 
surpreendeu ao descobrir que 
o golpista havia ligado e feito 
nova encomenda, inclusive 
com uma porção de um quilo 
de pastel frito.

Ela voltou à delegacia e 
uma equipe de investigadores 
acompanhou a entrega do 
pedido e prendeu o suspeito. 
Delegado plantonista conver-
teu a prisão em flagrante em 
preventiva. 

Autor de ‘golpe da 
marmita’ faz novo 
pedido e vai preso

O averiguado alegou que diante 
da “tortura psicológica” que se 
tornou o convívio com colega, 
resolveu tirar a vida do rapaz. 
Chamou a vítima até sua casa 
e na melhor oportunidade a 
esganou até a morte. Colocou 
o corpo na caçamba de sua 
camionete e jogou às margens 
da rodovia Transbrasiliana.

Ao final dos 30 dias de pri-
são temporária, o prazo poderá 
ser renovado ou poderá ser de-
cretada sua prisão preventiva.

O Fundo Social de Solidarie-
dade da Prefeitura de Rio Preto, 
lança na próxima sexta-feira 
(22) a Campanha do Agasalho 
2020 com o slogan ‘Mais Co-
ração, Menos Frio’, mas uma 
vez o objetivo é coletar doações 
de roupas, sapatos, cobertores 
e peças de inverno que sejam 
novas ou em bom estado para 
ser distribuídas nas entidades 
assistenciais da cidade, a pes-
soas de baixa renda e popula-
ção em situação de rua. 

Este ano, por conta da pan-
demia do coronavírus Covid-19 
não haverá contato direto com 
doadores, nem distribuição de 
caixas nas empresas e esco-
las. A equipe do Fundo Social 
já está a postos para receber 
as doações embaladas. As 
embalagens vão ser higieni-
zadas com álcool 70%, como 
recomendado pelo Ministério 
da Saúde.

As roupas usadas devem 
ser entregue no Fundo Social, 
limpas e já embaladas, sepa-
radas por masculino, feminino 
e infantil. 

A coleta termina no dia 31 
de julho e será recebida sem-
pre na sede do Fundo Social, 
Rua Pedro Amaral, 3578, Vila 
Ercília. O Fundo funciona de se-
gunda a sexta, das 8h às 17h.

“Não podemos fazer a sepa-
ração como nos anos anterio-
res, para não haver manuseio 
e possível contágio. Não usare-
mos as caixas também. Tudo o 
que recebermos já será doado 
para as instituições, que serão 
avisadas da não-manipulação 
das roupas”, salientou pela 
primeira-dama e presidente do 
Fundo, Maria Elza Araújo.

Campanha do Agasalho 
2020 será diferente 

por conta do Covid-19
Da REDAÇÃO

FUNDO SOCIAL

Daniele JAMMAL

O celular de uma clínica odon-
tológica, localizada na rua General 
Glicério, na Vila Imperial, em Rio 
Preto, foi furtado e a vítima, uma 
dentista, de 25 anos, decidiu olhar 
no circuito interno de segurança 
para verificar a autoria do crime.

Ao checar as imagens, ela 
descobriu as características físicas 
e roupas usadas pelo ladrão. O cri-
me ocorreu no último dia 13, mas 
só foi registrado no Plantão nesta 
segunda-feira, após a vítima ver um 
morador de rua, de 60 anos, pas-
sando na frente do seu consultório.

Ela solicitou a um vizinho que 
seguisse o suspeito, enquanto 
acionava a PM. Com a chegada da 
guarnição, o acusado foi abordado 
e negou o furto. O aparelho não foi 
encontrado com ele. O andarilho foi 
ouvido e liberado. 

                 Daniele JAMMAL

Morador de rua é 
reconhecido como 
ladrão de celular
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CARNAVAL INDEFINIDO  III

Outras escolas vão seguir o caminho de atrelar a pandemia aos 
temas do próximo carnaval. Como se sabe, a campeã Viradouro 
lembrará a folia de 1919, pós-Gripe Espanhola, com o enredo ‘Não 
há tristeza que possa suportar tanta alegria’. A Tradição decidiu, 
ontem, que seu enredo será sobre Clarice Lispector (1920-1977).

VAIDADE

Está virando moda entre a ala masculina tirar o perigalho – nome 
que se dá a essa flacidez dos tecidos do queixo e do pescoço, 
que se penduram balançantes como a pele de uma iguana e 
que aparece depois de certa idade. A vaidade masculina que 
já considera natural o implante e o tingimento dos cabelos 
brancos e o botox, agora concebe mais essa cirurgia que com 
o mini-lift, completa o baú de embelezamento dos homens. E 
pelo andar da carruagem, depois da pandemia, as pessoas, 
que durante a quarentena perceberam quão curta é a vida, vão 
botar pra quebrar nos consultórios dos cirurgiões plásticos e 
dermatologistas. Quem viver, verá.   

São José do Rio Preto, quarta-feira 
20 de maio de 2020

NOVOS LOTEAMENTOS  

A s s i m  q u e  h o u v e r  u m 
afrouxamento no isolamento 
social e a retomada gradual da 
economia, três loteamentos de 
alto padrão estão no tiro para 
serem lançados, em Rio Preto, 
todos na zona Sul, próximos da 
entrada de Bady Bassitt. Dois 
do lado da BR-153, ao lado 
do antigo Motel Bem Viver. O 
outro, quase em frente, mas do 
outro lado da rodovia.

CARNAVAL INDEFINIDO II

As diversas notícias e imagens dos animais passeando pelos 
centros urbanos do mundo, durante a quarentena humana, 
inspiraram o carnavalesco Paulo Barros para 2021.O artista vai 
desenvolver no Paraíso do Tuiuti o enredo ‘Soltando os bichos’, 
cuja mensagem será o respeito aos animais.

DATA

A Bienal de São Paulo adiou sua 
inauguração de 5 de setembro 
para 3 de outubro. Há certo 
consenso de que é pouco 
tempo, mas, com o tema ‘Faz 
escuro mas eu canto’, a Bienal 
reafirma que “a arte com sua 
capacidade de estabelecer 
conexões e emocionar, é, agora, 
mais necessária do que nunca”. 

ELEIÇÕES 

Por causa do isolamento social, as eleições no Clube Monte 
Líbano, a princípio marcadas para o início de junho, provavelmente 
deverão ser adiadas. E com certeza, o atual presidente, Nadim 
Cury, e o atual vice, Paulo Voltarelli, deverão ser reeleitos. Até 
agora, são os únicos candidatos. E quem tem peito para enfrentar 
um time que está ganhando de lavada?

Vamos juntos #LutarContraACrise

A empresária Rose Guarnieri adequou a 
comemoração do aniversário de Manoel Jorge de 

Medeiros aos tempos de pandemia. Ofereceu-lhe um 
petit-comité para comemorar o aniversário dele na 
noite de sábado com um delicioso queijos & vinhos 

para seis pessoas. Nobody else

CARNAVAL INDEFINIDO I 

No Rio de Janeiro, ninguém sabe quando será o desfile das escolas 
de samba, a princípio marcado para 14 e 15 de fevereiro de 2021. 
A Rádio Corredor do samba dá como certo um adiamento para o 
meio do ano, por causa da Covid-19.

MONUMENTO CENTENÁRIO
Volta e meia vêm à tona voos ficcionais e discussões sobre o 
Automóvel Clube dos velhos carnavais. É comum, nessa época, 
espocarem deliciosas fotos que acendem lembranças da charmosa 
folia curtida nos salões da entidade, desde o soar do primeiro 
tamborim, fazendo cintilar na memória momentos que, apesar de 
despejar melancolia, edulcoram nosso cotidiano. Não me refiro 
àquele Automóvel Clube da época da sede velha do centro da 
cidade, na esquina da Voluntários com Silva Jardim, em frente 
à Acirp, que poucos dos frequentadores estão vivos para contar 
e rememorar. Mas o da sede nova na Avenida Alberto Andaló, 
erigida a partir de 1956, por um grupo de abnegados cidadãos 
rio-pretenses, orquestrados pelos saudosos Luiz Duarte Silva, 
Milton Dias, Ivan Rollemberg, Lauro Cesar Ribeiro, Zaia Tarraf, 
Anisio Haddad, Carlos Roberto Roquetti Lima, para citar apenas 
alguns. Fundado em 13 de maio de 1920, o clube, que  acaba 
de comemorar seu centenário, exerceu por algumas décadas 
um importante papel como personagem visceral na vida social 
e política na história do município. Teve inúmeros prefeitos e 
políticos como presidentes e membros da diretoria, como Coutinho 
Cavalcanti, Mário Valadão Furquim, Ernani Pires Domingues, 
Philadelpho Gouvêa Neto e Alberto Andaló que, aliás, empresta 
seu nome à avenida onde se instala, soberana, a sede social, 
presente do prefeito Andaló aos associados. A história de um 
clube respeitável que seduzia aqueles que passavam em frente 
aos seus indevassáveis umbrais, epicentro do glamour, apesar 
dos artefatos históricos, hoje se curva aos problemas financeiros, 
debilitado e engolfado em dívidas e tenta se desfazer de um filho 
querido, o clube de campo, para enxugar as despesas, respirar 
melhor e buscar sobrevivência. Não faltam os que querem fazer o 
combalido Automóvel Clube ressurgir com todo o seu esplendor e 
glória, pois a entidade traz em sua história uma aura envolvente 
que durante mais de 50 anos não tinha com quem competir. A 
memória amplifica o prazer e a impressão que se tem é que se 
vivia intensamente. Não é bem assim. Esse Automóvel Clube que 
todos têm na memória, de textura envolvida numa atmosfera 
de elegância e beleza-versão tupiniquim de uma imaginária 
Hollywood- jamais voltará a existir. Tenta-se agarrar ao que resta, 
porque, convenhamos, os tempos são outros e os modos de 
socialização, também. Até o estilo de vida luxuoso tem outros 
parâmetros. Hoje, a grande maioria daqueles que frequentavam 
o clube, seus filhos e netos têm piscina em suas residências, 
academias em casa ou nos condomínios e se exercitam por 
lá, ao contrário daquela época em que Rio Preto engatinhava 
como sociedade em formação, tentando despontar, apesar dos 
parcos recursos, como rincão exuberante em desenvolvimento 
na hinterlândia. O epicentro era o clube, para o esporte, o 
encontro social, político, cultural e de negócios. A começar pelo 
viés histórico. O modus operandi dos relacionamentos trocou 
o lado pessoal e a presença física pelas ferramentas como 
whatsapp, o Instagram, o Facebook e a História se instala ali, 
apenas na arquitetura. O trabalho da Diretoria Jesus Martin Neto 
está conseguindo resultados satisfatórios, caminhando devagar, 
porém de forma exemplar, saldando aos poucos as dívidas que 
herdou. Mas é preciso paciência para que os recursos sejam bem 
administrados. Senão, acabam transformando numa trincheira de 
discussão, convulsionada por um ou outro radical. Os associados 
que haviam se desligado começaram a retornar. A Noite Alemã, 
que promovi recentemente no restaurante Panorâmico, mostrou 
o desejo da chamada alta sociedade em ver ressurgir essa glória 
histórica, pois a previsão de 120 convites esgotaram-se 15 dias 
antes e acabaram acomodando 150 pessoas, nomes palatáveis 
e de alto coturno no Who’s Who de nossa cidade. 

CASAMENTOS

A pandemia bagunçou o coreto. 
Os noivos estão fazendo lua de 
mel antes do casamento. E 
não são poucos. Aliás, chega 
de hipocrisia porque a lua de 
mel vem sendo feita muito 
tempo antes do altar. Mas as 
noivas fazem questão de ter 
o seu casamento depois do 
isolamento social. 
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Divulgação

Pets podem ajudar a combater 
solidão na quarentena

Não é de agora que es-
tudos comprovam o quanto 
a companhia de animais de 
estimação pode ser benéfica 
para o ser humano. Levan-
tamento realizado ainda em 
2009 pela Universidade de 
Azabu, no Japão, mostra que 
quando donos de animais 
olham nos olhos dos seus 
pets, eles recebem picos de 
ocitocina. 

Considerado o 
hormônio da felici-
dade, é responsável 
por sensações de 
prazer e bem-es-
tar. Aliás, esse é um 
dos motivos pelos 
quais a companhia 
de cães e gatos têm 
sido recomendada em meio 
a um cenário de pandemia, 
uma vez que especialistas 
garantem que os pets podem 
ser verdadeiros aliados no 
combate à ansiedade, estres-
se e solidão.

Esse impacto positivo na 
saúde decorrente do laço 
emocional com os animais 
domésticos pode ir muito 
além ainda. Pesquisa da 
Universidade de Washington, 
nos Estados Unidos, mostra 
que se uma pessoa acariciar 
um gato ou cachorro por 
pelo menos 10 minutos terá 
redução do nível de cortisol – 
hormônio ligado ao estresse. 

“Eles oferecem suporte 
emocional e psicológico, e 
esse tipo de vínculo afetivo é 
terapêutico, tem peso ainda 
maior nos relacionamentos 
com pessoas idosas, soltei-
ras, crianças e portadores 
de necessidades especiais, 
como autistas ou no caso de 
quem vive sozinho”, reforça 
Hugo Villalva Leça Fonseca, 
CEO da Mon Petit Chéri.

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

No país, segundo o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), cerca de 
44% dos domicílios têm cães. 
Por sua vez, segundo o censo 
do Instituto Pet Brasil, o país 
contabiliza mais de 139 mi-
lhões de animais domésticos. 
Quando falamos especifica-
mente no caso da Covid-19, 
os donos de cães e gatos 
podem ficar tranquilos porque 
o vírus não é transmissível 
de humanos para animais e 

vice-versa, se-
gundo a Organi-
zação Mundial 
da Saúde (OMS) 
e a Associação 
Mundial dos Ve-
terinários de Pe-
quenos Animais 
(WSAVA).

Mas diante da 
pandemia da COVID-19, é na-
tural que as pessoas tenham 
dúvidas sobre a possibilidade 
dos pets serem infectados ou 
transmitirem esse vírus. “Os 
‘coronavírus’ são de uma fa-
mília que se divide em dois gê-
neros, o Alphacoronavirus e o 
BetaCoronavirus. O Alphacoro-
navirus possui duas espécies, 
que causam gastroenterite em 
cães e a peritonite em gatos, 
sendo que ambas as doenças 
não afetam humanos. Já os 
‘BetaCoronavírus’ possuem 
três espécies que acometem 
os humanos, sendo a Mers-
-Cov, a Sars-Cov e a Sars-Cov 
2, esse último justamente 
a espécie que está afligindo 
a humanidade atualmente”, 
afirma Hugo.

“As autoridades de saúde 
compreendem a necessidade 
de acesso a alimentos saudá-
veis e balanceados e medica-
mentos como algo importante 
para a saúde e bem estar dos 
pets. Como já dizia Mahatma 
Gandhi, ‘a grandeza de um 
país e seu progresso, pode ser 

139 MI
de animais domésticos

COMPROVADO PELA CIÊNCIA

Eles oferecem suporte emocional e 
psicológico, e esse tipo de vínculo 

afetivo é terapêutico, tem peso ainda 
maior nos relacionamentos com 

pessoas idosas, solteiras, crianças 
e portadores de necessidades 

especiais, como autistas ou no caso 
de quem vive sozinho

“

“
Pets são os melhores aliados 
no período de isolamento social, 
mas é preciso cuidados especiais 
com a alimentação e saúde dos 
animais domésticos

Cuidados com a pele e pelagem podem garantir 
o bem-estar e a longevidade de cães e gatos

Ter um pet sempre limpi-
nho e cheiroso é uma delícia, 
mas a importância disso vai 
muito além do que apenas 
a questão estética. A pele e 
a pelagem dos animais são 
um importante indicativo de 
saúde, do bom funcionamento 
do organismo e desempe-
nham um papel significativo 
de proteção.

Segundo o médico veteri-
nário Flavio Silva, supervisor 
de capacitação técnico-cientí-
fica da PremieRpet, enquanto 
a pele forma uma barreira 
entre o animal e o meio am-
biente para bloquear perigos 
físicos, químicos e microbio-
lógicos, a pelagem ajuda na 
proteção da pele em si, que 
é o órgão mais extenso e vi-
sível do corpo. Por exercerem 
um papel tão importante no 
organismo, é essencial que 
essa dupla poderosa (pele + 
pelagem) seja bem cuidada.

“Esses cuidados contri-
buem para o bem-estar e a 
longevidade e têm ligação 
direta com a saúde do animal. 
Muitos tutores acham que são 
coisas separadas e é aí que 
mora o problema”, diz Silva.

Pensando nisso, e com o 
objetivo de ajudar os tutores 
no cuidado com os amigos de 
quatro patas, a PremieRpet® 
indica três pontos que preci-
sam ser levados em conside-
ração no cuidado com a pele 
e pelagem dos animais, a co-
meçar pela boa alimentação.

Nutrição adequada
A alimentação interfere 

diretamente no desenvolvi-
mento e na qualidade da pele 
e pelagem dos pets. Por isso, 
a recomendação dos especia-
listas é sempre ofertar uma 
nutrição balanceada e de alta 
qualidade a eles, em todas as 
fases da vida. Baixas concen-
trações de zinco, biotina e áci-
dos graxos essenciais (ômegas 
3 e 6) no organismo animal 
podem causar descamações 
e quebras na barreira de pro-

teção da pele (deixando-a ex-
posta a bactérias que causam 
infecções), além de deixar o 
pelo opaco e quebradiço.

Importante: Caso o pet 
possua alergia alimentar, que 
é uma condição genética 
que pode ser agravada pela 
alimentação inadequada e 
impactar diretamente na pele, 
é recomendado consultar 
um médico veterinário para 
oferecer uma dieta equilibra-
da e seguir um tratamento 
orientado.

Banhos
Cuidar da higiene é sempre 

importante, mas é preciso 
atenção ao shampoo e à 
frequência de banhos. Em 
excesso, podem interferir na 
oleosidade natural da pele 
do pet, diminuir a barreira de 

Da REDAÇÃO

Ter uma boa alimentação, manter a 
higiene e o hábito de escovação são 
cuidados que interferem na pele e 

pelagem e, consequentemente, na saúde 
dos animais

ALÉM DA ESTÉTICA
Divulgação

Além de mais belos, animais ficam mais saudáveis

Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
20 de maio de 2020 ESPECIAL

medido pela forma como trata 
seus animais”, destaca o CEO.

CUIDADOS ESSENCIAIS 
PARA A SAÚDE DOS PETS

Para as recomendações 
essenciais, Luciana Olivei-
ra, veterinária com PhD em 
nutrição da Mon Petit Chéri, 
orienta a seguir quais são 
os principais cuidados com 
os animaizinhos. Vamos ao 
checklist?

– Passeios: para garantir a 
saúde de todos, em casa, so-
mente uma pessoa deve pas-
sear com o cão e evitar locais 

com aglomeração, mantendo 
sempre uma distância mínima 
de um metro de outras pesso-
as e dos pets. 

O passeio deve ser de, no 
máximo, 15 minutos e nin-
guém deve tocar no cão. Ao 
retornar para casa, lavar as 
patas do cão/gato com água, 
sabão e secar. Não use álcool 
em gel nos pets. Lavar muito 
bem as mãos antes de sair de 
casa e imediatamente quando 
voltar;

– Banhos: é preciso dar 
banhos mais frequentes, lavar 

bem os bebedouros e come-
douros diariamente e adiar 
consultas e cirurgias que não 
sejam de urgência e emergên-
cia, como exemplo as vacinas 
e a castração. 

– Atividade física: Os pas-
seios devem ser feitos, se pos-
sível, sob a luz do sol, evitando 
os horários mais quentes, que 
são prejudiciais a saúde dos 
humanos e dos pets. 

proteção natural e também 
facilitar infecções.

Com relação ao banho em 
gatos, não existe um con-
senso. Alguns especialistas 
acham melhor evitar por conta 
do stress, enquanto outros 
acreditam ser um cuidado 
indispensável na rotina. É im-
portante consultar o médico 
veterinário para saber qual a 
indicação para cada pet.

Escovação
Acostumar o pet desde 

filhote com a escovação diária 
é de grande importância, pois 
ajuda a eliminar células mortas 
e pelos soltos. Para os gatos, 
essa prática é ainda mais ne-
cessária, pois ajuda a evitar as 
famosas bolas de pelo.

A escovação pode ser feita 
em casa pelo próprio tutor, ou 
por profissionais especialistas 
nos cuidados com a pele e pe-
lagem dos animais. Uma dica 
é prestar atenção na escova, 
que deve ser adequada para 
não machucar ou incomodar.

De acordo com Flavio Silva, 
é essencial que os tutores 
incluam esses três pontos na 
rotina de cuidados com os pets 
e que haja um acompanha-
mento profissional. 
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Anuncie: 17. 3022-7234 / 3353-2447
Atendimento: Segunda à sexta-feira 8hs às 19hs / Sábado das 9hs às 14hs
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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1592
(De 20 de maio de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, 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 se-
nhora CASSILDA BATISTA MARTINS, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0184/05/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, 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, 
surtindo seus efeitos a partir de 20/05/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1593
(De 20 de maio de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, 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 se-
nhora GISLAINE THOMÉ DE SOUZA, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0185/05/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, 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, 
surtindo seus efeitos a partir de 20/05/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1594
(De 20 de maio de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, 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 APARECIDA BORTOLOTO OTTOBONI, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Ge-
rais, nível básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0186/05/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, 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, 
surtindo seus efeitos a partir de 20/05/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1595
(De 20 de maio de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, 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 LIGIA APARECIDA SILVEIRA MENDES, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Professor - PEB I, nível 
médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0187/05/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, 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, 
surtindo seus efeitos a partir de 20/05/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1596
(De 20 de maio de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, 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 MIRIAM CHRISTIANINI FIGUEIREDO, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, 
nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0188/05/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, 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, 
surtindo seus efeitos a partir de 20/05/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1597
(De 20 de maio de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 

Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, 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 se-
nhora MARCIA CLAUDIA NARDACHIONE TESO, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Coordenador Pedagógico, 
nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da 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 03.6/0189/05/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, 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, 
surtindo seus efeitos a partir de 20/05/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1598
(De 20 de maio de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, 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 LEILANE MARTINS PINTO, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da 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 03.6/0190/05/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, 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, 
surtindo seus efeitos a partir de 20/05/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1599
(De 20 de maio de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, 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 QUITERIA POSSINO CORNELIO, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
nível básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0191/05/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, 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, 
surtindo seus efeitos a partir de 20/05/2020 e revoga as 
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disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1600
(De 20 de maio de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, 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 MOR-
TE DE SERVIDOR INATIVO, com valores teto RGPS e 
acréscimo, ao benefi ciário JOSÉ ROBERTO PADOAN, na 
qualidade de cônjuge, da extinta servidora ROSANGELA 
BUZZINI PADOAN, ocupante do cargo efetivo de Procurador 
do Município.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da 
Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.4/0192/05/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, 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, 
surtindo seus efeitos a partir de 20/05/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA
EMPENHOS 2112/19, 4310/19 E 18374/19
Diante da manifestação da Ger. Manutenção, quanto a 
não resolutividade em tempo hábil para o atendimento dos 
chamados OS 23914, 24171, 24349,24640, 22827 E 22819, 
pertencentes aos empenhos em epígrafe. Com Fundamen-
to nos itens 2.3.1 e 2.3.3 da Cláus.2ª. Com fundamento na 
proposta de cotação enviada, conforme item 3, bem como 
TR. Com fundamento na Lei 8078/90 - Código de Defesa do 
Consumidor, Seção III, Art. 18, Parágrafo 1º Inciso I. Fica a 
empresa NOTIFICADA DERRADEIRAMENTE a REALIZAR 
OS ATENDIMENTOS DAS GARANTIAS E SOLUCIONAR 
OS PROBLEMAS APRESENTADOS no prazo máximo de 24 
horas, impreterivelmente, a contar do recebimento desta.  O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais.  
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA
EMPENHO 4884/20
Diante da manifestação da Ger. Manutenção, quanto a 
não resolutividade em tempo hábil para o atendimento do 
chamado OS 261429, pertencente ao empenho em epígrafe. 
Com Fundamento nos itens 2.3.1 e 2.3.3 da Cláus.2ª. Fica a 
empresa NOTIFICADA a REALIZAR O ATENDIMENTOS DA 
GARANTIA E SOLUCIONAR OS PROBLEMAS APRESEN-
TADOS no prazo máximo de 48 horas, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta.  O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. 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 DERRADEIRA
CONTRATADA: NOSLIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
LTDA ME
EMPENHO 8015/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contra-
tada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivel-
mente, a contar do recebimento desta, a totalidade do empe-
nho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. SMS – DADM
EXTRATO DE CONTRATO
Inexigibilidade N° 04/20; Contrato: INL/0005/20
Contratada: Consórcio Riopretrans
         Objeto: Fornecimento de aproximadamente 75.000 cré-
ditos comuns a título de vale transporte, destinados aos pa-
cientes da rede municipal de saúde. Vl. Total: R$262.500,00 
SMS. Aldenis A. Borim. Prazo de vigência: 12 meses
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação N° 41/20; Contrato: DIL/0013/20
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
         Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados 
em informática e correlatos para a Secretaria Municipal de 
Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação. 
Vl. Total: R$700.000,00 SMPECTI. Israel Cestari Junior. 
Prazo de vigência: 12 meses
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 726/2019
ATA Nº 0362/20
CONTRATADA: INOVARE STORE COMERCIO DE MÓVEIS 
LTDA - ME
OBJETO: Fornecimento de mobiliário – Valores Unitários 
– Item 03 – R$320,00; Item 09 - R$1.013,00; Item 15 – 
R$340,00; Item 21 - R$579,00 – SMS - Prazo de vigência: 
12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2020
ATA Nº 0363/20
CONTRATADA: LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VA-
REJISTA LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de fralda geriátrica – Valor Unitário – 
Item 01 – R$1,05 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 06/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. PINÓQUIO (AV. 
NOVA GRANADA, 4329), CONFORME PLANILHAS OR-
ÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, 
e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. 
MUN. EDUCAÇÃO. Valor estimado: R$ 376.777,74 – Prazo 
de execução: 120 dias - Data Limite para recebimento dos 
envelopes contendo a habilitação e a proposta: 08/06/2020 
às 17:00 horas. Data da sessão pública de abertura dos 
envelopes: 09/06/2020 às 08:30 horas - Local: Diretoria de 
Compras e contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. 
Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action    
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 07/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. PANTERA COR 
DE ROSA (AV. NOVA GRANADA, 4320), CONFORME 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO 
FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO 
EDITAL – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Valor estimado: R$ 
220.735,41 – Prazo de execução: 120 dias - Data Limite 
para recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a 
proposta: 09/06/2020 às 17:00 horas. Data da sessão públi-
ca de abertura dos envelopes: 10/06/2020 às 08:30 horas 
- Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar do Paço 
Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: 
http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action    
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 08/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
E.M. JOANA CASAGRANDE VINHA (RUA JOAQUIM RO-
DRIGUES JUNIOR S/Nº, TALHADOS), CONFORME PLANI-
LHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINAN-
CEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL 
– SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Valor estimado: R$ 716.974,24 
– Prazo de execução: 120 dias - Data Limite para recebi-
mento dos envelopes contendo a habilitação e a proposta: 
10/06/2020 às 17:00 horas. Data da sessão pública de 
abertura dos envelopes: 15/06/2020 às 08:30 horas - Local: 
Diretoria de Compras e contratos – 2º andar do Paço Munici-
pal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: http://
www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action    
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 09/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. RAIO DE SOL 
(RUA WILSON CAMARIN, 210), CONFORME PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, 
e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. 
MUN. EDUCAÇÃO. Valor estimado: R$ 317.739,09 – Prazo 
de execução: 120 dias - Data Limite para recebimento dos 
envelopes contendo a habilitação e a proposta: 15/06/2020 
às 17:00 horas. Data da sessão pública de abertura dos 
envelopes: 16/06/2020 às 08:30 horas - Local: Diretoria de 
Compras e contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. 
Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action    
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 010/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. MONICA I E 
CEBOLINHA (AVENIDA ARNALDO AFFINI, 262, JD. BELO 
HORIZONTE), CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁ-
RIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL 
DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. EDUCA-
ÇÃO. Valor estimado: R$ 263.660,57 – Prazo de execução: 
120 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes 
contendo a habilitação e a proposta: 16/06/2020 às 17:00 
horas. Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 
17/06/2020 às 08:30 horas - Local: Diretoria de Compras e 
contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló 
nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/
PublicaLicitacao/Visitante.action    
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 011/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. MONICA E 
CEBOLINHA II (AVENIDA ARNALDO AFFINI, 253, JD. BELO 
HORIZONTE), CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁ-
RIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL 
DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. EDUCA-
ÇÃO. Valor estimado: R$ 317.041,12 – Prazo de execução: 
120 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes 
contendo a habilitação e a proposta: 17/06/2020 às 17:00 
horas. Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 

18/06/2020 às 08:30 horas - Local: Diretoria de Compras e 
contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló 
nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/
PublicaLicitacao/Visitante.action    
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 012/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DA E.M. NORBERTO BUZZINI (RUA WALDOMIRO NA-
DOTTI, 800, JD. YOLANDA), CONFORME PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, 
e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. 
MUN. EDUCAÇÃO. Valor estimado: R$ 219.773,75 – Prazo 
de execução: 180 dias - Data Limite para recebimento dos 
envelopes contendo a habilitação e a proposta: 18/06/2020 
às 17:00 horas. Data da sessão pública de abertura dos 
envelopes: 19/06/2020 às 08:30 horas - Local: Diretoria de 
Compras e contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. 
Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action    
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 138/2020 – Processo n.º 
11.382/2020
Objeto – Aquisição de veículo tipo Van/Furgão zero quilo-
metro. Secretaria Municipal de Assistência Social. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 13/05/2020, sendo 
adjudicado o item à empresa declarada vencedora: SAN-
TA CATARINA COMERCIAL EIRELI (item 1). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Celia Candida Faria 
- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Maria Cristina Romanelli -  Se-
cretária Municipal de Assistência Social (Interina).
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 99/2020 – Processo n.º 
11.092/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de cartucho e 
refi l para impressora em garantia. Secretaria Municipal de 
Assistência Social. Sessão pública realizada on-line com 
início dia 12/05/2020, sendo adjudicado os itens à empre-
sa declarada vencedora: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO EIRELI (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12). O item 14 foi fracassado e o item 13 cancelado. Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras – Lucia Hele-
na Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Maria Cristina Romanelli - Se-
cretária Municipal de Assistência Social (Interina).
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 175/2020, PROCESSO 11.671/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de carga de oxigênio, ace-
tileno e mistura para solda mig – Departamento de Trans-
portes. Secretaria Mun. de Administração. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 02/06/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 159/2020 – PROCES-
SO nº 11.578/2020  
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de 
limpeza para os diversos núcleos esportivos. Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer. Em atendimento ao princípio 
da isonomia, informamos a todos os interessados que foi 
redesignada a data do pregão em epigrafe, conforme segue: 
“O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 29/05/2020, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h.”

LICITAÇÃO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico 157/2020 – Processo nº 
11.576/2020  
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos/
insumos padronizados na REMUME. Em atendimento ao 
princípio da isonomia, informamos a todos os interessados 
que foi redesignada a data do pregão em epigrafe, confor-
me segue: “O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
27/05/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h.”
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO, RETIFICAÇÃO DE EDITAL E 
PRORROGAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 121/2020 - 
PROCESSO n.º 11.346/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de locação de sistema composto por equipamentos para 
monitoramento da via e programa de computador (software). 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. 
Informamos que em razão de impugnação acatada foi retifi -
cado o Edital. A presente retifi cação está disponibilizada no 
Portal de Compras juntamente com o Edital Retifi cado. Fica 
redesignada a data para o processamento do pregão para o 
dia 03/06/2020 às 08:30 hs e abertura a partir das 08h32min, 
no site www.riopreto.sp.gov.br- "PORTAL DE COMPRAS".
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 104/2020 – Processo n.º 
11.136/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de insumos 
para adubação orgânica do solo no centro de produção e 
transferência de tecnologia agrícola. Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 28/04/2020, sendo adjudicados os 
itens às empresas declaradas vencedoras: BIO-SOIL FERTI-
LIZANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (item 3) e GEB 
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP 
(item 1). Itens 02 e 04: Fracassados. Não houve manifes-
tação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da Cunha 
Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
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brar nenhuma irregularidade. Antônio Pedro Pezzuto Jr. - 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 169/2020, PROCESSO 11.653/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de órtese, prótese e 
outros meios auxiliares de locomoção. Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
04/06/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

CONTRATADA: MILTON SEBASTIÃO BARBOSA FILHO 
08814796670
EMPENHO 7891/20
Considerando os fatos narrados em procedimento Admi-
nistrativo, dando conta do descumprimento contratual, 
por parte da contratada. Considerando as diversas opor-
tunidades dadas para a empresa para regularização das 
obrigações contratuais inclusive com a devida observância 
da ampla defesa e contraditório.  Considerando o pedido 
de reconsideração protocolado pela empresa em epígrafe, 
decorrente da rescisão contratual publicada em Diário Ofi cial 
em 09/05/2020. DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a decisão 
anteriormente prolatada, por não existir fatos novos que pos-
sam ensejar a modifi cação da decisão anterior, e por seus 
próprios e jurídicos fundamentos nego provimento ao recur-
so. Desta maneira fi ca o representante legal da empresa 
NOTIFICADO para efetuar o pagamento do boleto anexo no 
valor de R$ 123.825,00 (Cento e Vinte e Três Mil, Oitocentos 
e Vinte e Cinco Reais), em face da penalização decorrente 
do DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL do processo em 
epígrafe,  fundamentada no Art. 78, inc. II, art. 79, inc. I, art. 
87, inc. II, III e IV, da Lei nº 8.666/93 e com Art. 7º da Lei º 
10520/02, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa 
do município para futura execução judicial. Considerando 
que não há circunstância superveniente, declaro esgotada a 
discussão na esfera administrativa. SMS ALDENIS BORIM.

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

PORTARIA N.º 34.270 DE 13 DE MAIO DE 2020
DESIGNA, a servidora MARIA CRISTINA ROMANELLI para 
responder interinamente pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, enquanto durar o período de licen-
ça saúde da titular da pasta, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, a partir de 05/05/2020.
PORTARIA PORTARIA N.º 941 DE 04 DE MAIO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosemeire Rodrigues 
Costa Macedo, Cleine Zavanella Calvo Mariz e Neiva Miura 
Wagner, para, sob a presidência do(a) primeiro(a), compo-
rem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e 
ampla defesa, a fi m de que, tendo em vista os fatos narra-
dos nesta portaria, bem como no procedimento anexo ao 
Interno nº 32/2020 – SMA – Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas, o servidor PAULO CESAR PEREIRA, responda 
como incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos II, 
III, e IX, do artigo 204; incisos X e XV, do artigo 205; e inci-
sos IV e XIII, do artigo 220, todos da Lei Complementar n.º 
05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição 
do servidor público, o qual será citado nos termos parágrafo 
1º do artigo 254 da Lei Complementar n.º 05/90.
N.º 34.271 DE 13 DE MAIO DE 2020
DESIGNA, ANA CAROLINA FINOTI WAITMAN, para exercer 
a Função de Chefi a de Seção, na Seção de Imóveis Espe-
ciais da Secretaria Municipal de Saúde, criada pelo artigo 66 
da Lei Complementar n.º 230/2007, com nova redação dada 
pela Lei Complementar n.º 292/2009, fazendo jus a retribui-
ção remuneratória correspondente, retroagindo os efeitos 
desta a 04 de maio de 2020.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.607
DE 18 DE MAIO DE 2020.

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

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 31.650,00 
(trinta e um mil, seiscentos e cinquenta reais), para reforço 
de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 515 R$ 29.550,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2046.3350.43.02 – Subvenções Sociais
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 611 R$ 2.100,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.30.02 – Material de consu-
mo
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do provável excesso de arreca-
dação na rubrica de receita 349 no exercício de 2020, nos 
termos do que dispõe o inciso II §1º e § 3º do artigo 43, da 
Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 530.000,00 
(quinhentos e trinta mil reais), para reforço de dotação orça-
mentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 409 R$ 500.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana

10.002.15.451.0004.1013.3390.30.03 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 388 R$ 30.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
10.001.15.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPOR-
TES E SEGURANÇA
Ficha 552 R$ 500.000,00
Programa 17 – Modernização da mobilidade urbana e segu-
rança
18.001.26.244.0017.2001.3390.30.03 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 402 R$ 30.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.001.15.451.0004.2039.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 5º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 720.267,60 
(setecentos e vinte mil, duzentos e sessenta e sete reais, 
sessenta centavos), para reforço de dotação orçamentária a 
seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 396 R$ 500.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.001.15.451.0004.1003.4490.51.01 – Obras e instalações
II – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E UR-
BANISMO
Ficha 477 R$ 320.000,00
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2001.4490. 52.01 – Equipamentos e 
material permanente
III – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 111 R$ 267,60
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.1012.3390.93.02 – Indenizações e resti-
tuições
Art. 6º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 5º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2019, nos termos do 
que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320/64.
Art. 7º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de maio de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PRÊMIO NELSON SEIXAS

A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto 
faz saber, ao público interessado, com observância na Lei 
9.440 de 09 de maio de 2005 (Programa Municipal Nelson 
Seixas de Fomento à Produção Cultural), Lei Municipal n.º 
10.902 de 28 de março de 2011 (Lei Cultura para Todos), 
regulamentada pelo decreto n.º 17.075 de 30 de abril de 
2014 os resultados dos Editais 01/2020, 02/2020, 03/2020, 
04/2020, 05/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 
11/2020, 12/2020 e 13/2020:

EDITAL 01/2020 – ARTES AUDIOVISUAIS
Selecionados:
- ABISMO - Cassio Henrique Ferreira  - Agrupamento 
Núcleo 2
- CAMINHO DE FERRO, LINHA DA VIDA - Animmato Videos 
Ltda. M.E. 
- CINE PRAÇA - Elissa Pomponio Renesto - Elissa Pompo-
nio
- IDOSOS (IN)VISÍVEIS - Alexandre Vinícius Estevanato - 
Estevacine Filmes
- O AVESSO AO ALTAR - Carolina Capelli 
- O SACI - Ripre Produção e Comunicação – Eireli - Mídia 2 
Comunicação
Suplentes:
1º - MEU CINEMA É AQUI - Adriano Augusto Ferreira - AAF 
Produções
2º - O QUE (AINDA) ESTÁ POR VIR - Janaína Spínola 
Calhado
3º - ARQUITETANDO O TEMPO - Maíra Pereira Casemiro
4º - ESTRANHAS COTOVELADAS - Atividades Culturais 
Paratodos
5º - ÁRVORE LUNAR - Leandro Marcondelli Salles – Árvore 
Lunar
6º - O LIXO NOSSO DE CADA DIA - Fernanda Grisi Barban - 
Casa Rosa Filmes
EDITAL 02/2020 – ARTES VISUAIS – ARTES PLÁSTICAS
Selecionados:
- NAÏF A CÉU ABERTO - Gabrielle Pagliuso Rodrigues Virgí-
lio - Coletivo Uniarte
- MUNDO kp! NO ACERVO DA PINACOTECA MUNICIPAL 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juny Alessandro Biassi de Almeida - juny kp!
- OS OBJETIVOS SUSTENTÁVEIS PROPOSTOS PELA 
ONU – POR STAN BELLINI
Leandro Augusto Bellini - Stan Bellini
- O REINO DA MATA - Lucas Tadeu de Lima Gonçalves
- TEOTWAWKI - Wagner Lima Ortiz
Suplentes:
1º - REVITALIZARTE - Paulo Damas Plevinia - Crowd
2º - O DESCARTE RENASCE Omar Rosário Ismael - Omar 
Rosário
3º - ÁGUA, RELIGIOSIDADE E SEU ENTORNO ATRAVÉS 
DA ÓTICA PRIMITIVISTA

Daniel Firmino da Silva - Daniel Firmino
4º - DENTES (DE) LEITE: NARRATIVAS VISUAIS - Laura de 
Paula Barbeiro - Invisível Colorido
5º - ESSÊNCIA - Cristiana de Freitas
EDITAL 03/2020 – ARTES VISUAIS – FOTOGRAFIA
Selecionados:
- CIANÓTIPO: AZUL DA COR DO MAR - Caroline Romani - 
Caca Romani Fotografi a
- INVISÍVEIS  - Vinicius Dall’Ácqua - Robo Filmes
- PALAVRAS PARA NASCER: DO PARTO AO MUNDO - 
Nathalie Gingold 
- PROJETO EU SOU - Milena Silva Aurea - Milena Aurea 
Fotografi a
- TARÔ DISSIDENTE - Daniel Willian de Almeida Mariano 
dos Santos - 2Dois 360 - Coletivo Dissidente
- 29 ALMAS MAIS UMA - Santiago Naliato Garcia
Suplentes:
1º - SELFIE ANALÓGICA - Mona Oliveira Luizon - Mililitros 
de Arte
2º - TRANSEUNTES - Guilherme Baffi  Fotografi a Ltda
3º - IDENTIDADE - Marcos Santana Nogueira - Marcos 
Santana
4º - POÉTICA DA CIDADE - Victor Augusto Ferreira da Silva 
- Vitão Natureza / Olhar Natural 
5º - RE-MONTAR - Gabriel Augusto de Lima Alves - Gabriel 
Lima
6º - MEMÓRIA, AFETO E FEMININO - Guilherme Cordeiro 
Di Curzio - Di Curzio Produções
EDITAL 04/2020 – CULTURA HIP HOP
Selecionados:
- HIP HOP NA QUEBRADA - Daniel Carlos Egide - DJ Basim
- HIP HOPE - Ana Paula Ribeiro Egide – Olho da Rua Produ-
ções - Ana Paula Ribeiro Egide
- INTERVALO CULTURAL - Pedro Henrique Bergonsin 
Cardoso
Suplentes:
1º - CULTURA NA RUA - Emerson Bastos Sereni - Superso-
nic B.Boys
2º - VEM PRA RUA - Luciana Rezende Pequim – Pequim 
Produções
3º - IMPRO-BRISA II - Bruno Gustavo de Macedo
EDITAL 05/2020 – CULTURA NEGRA
Selecionados:
- CARURU DE COSME - Associação Filantrópica Mamãe 
Idalina - Afoxé Jeje Nagô
- LETRAS NEGRAS - Ivan dos Reis Miranda - Ivan Reis
- NEGRITUDE - Mayara Isis Rocha Guimarães - Obará Afro 
Cultural
Suplentes:
1º- ORUN BEATS - Rodolfo de Andrade Krausz - Orun Beats 
– DJ Krausz
2º - COM AÇÚCAR E ESTÓRIA - Lucas Henrique Ribeiro 
dos Santos
3º - LEI ÁUREA - Vladimir Miguel Rodrigues
EDITAL 07/2020 – DANÇA
Selecionados:
- CORPOMÁQUINA  - Vinicius Francisco da Silva - Robo.Art
- DANÇA NAS ESCOLAS - Altitude Comércio Rec. Esp. Ltda 
- Cia dos Pés
- O JOGO DA AMARELINHA: HORÁCIO - Associação de 
Amigos da Arte e Mantenedores da Virtual - Companhia de 
Dança - Virtual Companhia de Dança
- UNIVERSO MISTRAL - Maria Zilda Viudes Arali - Zilda Arali
Suplentes:
1º - A CIGARRA E A FORMIGA - PELAS RUAS DE RIO 
PRETO - Carolina de Oliveira Machado de Campos - Cia 
Duncan
2º - RAZÃO INADEQUADA - Camila Vendrametto Dias - 
Adverso Coletivo
EDITAL 08/2020 – FESTIVAIS E MOSTRAS INDEPENDEN-
TES
Selecionados:
- 1º FESTIVAL DE ARTES DO FIM DO MUNDO  - Carolina 
de Oliveira Machado Campos - Cia. Apocalíptica
- II WINCHESTER PERFORMANCE MOSTRA - Cassio Hen-
rique Ferreira - Agrupamento Núcleo 2
Suplentes:
1º- MINI 2020 – 2º FESTIVAL DE TEATRO LAMBE- LAMBE 
DE RIO PRETO - Darte & Hernandes Produção Cultural 
Ltda. M.E. - Varanda Teatro
2º - FAL – FESTIVAL DE AÇÕES LITERÁRIAS – EDIÇÃO 2 
- Carolina Manzato - Casa de Criar
EDITAL 09/2020 – FORMAÇÃO ARTÍSTICA-CULTURAL
Selecionados:
- MULHER NO GUNGA - Paula Aline de Castro - Escola 
ARCCA - Associação Refúgio Cultural Capoeira Angola
- VIVÊNCIAS APOCALÍPTICAS – INCUBADORA - Lawrence 
William Garcia Gazarian - Cia. Apocalíptica
Suplentes:
1º- TERRITÓRIO CÊNICO - F.L.R. Oliveira Produções e 
Eventos M.E - Cia. Cênica
2º - PROJETO IN-FORMA-AÇÃO - Associação Cultural An-
tônio Roberto de Vasconcellos - Centro Cultural Vasco
EDITAL 10/2020 – LITERATURA
Selecionados:
- A LUA DE ALICE - Ana Carolina Petrolini André
- CIDADE POÉTICA (Antologia) - 70 escritores - Raul Mar-
ques Cultura e Comunicação - Raul Marques
- COMUNS - Jose Alexandre Silva
- DOSSIÊ DE CAUSOS MAL RESOLVIDOS - Lucas Pelegri-
no Bonalumi
- MEMÓRIAS DO ISOLAMENTO - Graziela Delalibera
- O MENINO VIAJADOR - Fabiano dos Santos - Fabiano dos 
Santos e Glau Ramires
Suplentes:
1º - NUCLEARPUNK - Pedro Henrique Andrade Guimarães 
Deleu - Mufasa Cloud
2º - O ANIVERSÁRIO DA BRUXA - Priscila Luana Pereira
3º - VOLÚPIA - A ERUPÇÃO DO FEMININO - Juliana Medei-
ros Pinheiro
4º - CONTOS DO EDGAR - David Wilson da Silva Baltazar
5º - AS AVENTURAS DE VOVÓ ODÉSIA - Evandro Luis 
Moreira
EDITAL 11/2020 – MÚSICA
Selecionados:
- A MÚSICA DE PAULO MOURA - ProArt Comércio de Equi-
pamentos de Comunicação Ltda. - ProArt Comunicação
- CONCERTO AIPÊ - Camila Gallo Schneck - Quarteto Rio-
-Pretense
- HERÓIS DO FAZ DE CONTA - Gislaine de Souza David 
Silva - Gislaine de Souza David Silva  / Vicente Serroni
- O CANCIONEIRO DE LUA – VIDA E OBRA DO REI DO 
BAIÃO - Cristina Silva Duarte M.E. - Casa Produtora Cultural
- O INTERIOR TEM VOZ - Daniel Carlos Egide - Dj Basim
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- PERFIL - Marcia Ferreira Rocha - Marcia Rocha
- PERIFERIA CANTA - Paulo Rogério Pereira de Brito - Paulo 
Brito
- SAMBA DA CONSCIÊNCIA - Cleusa Prado Souza - As 
Chicas
- SAMBA DE RODA NA VARANDA DO CAZUÁ - Paula Aline 
de Castro - ARCCA - Associação Refúgio Cultural Capoeira 
Angola
- TOUR COLLAB  -  Andressa Maria Talhares de Agostino - 
Psicorange
Suplentes:
1º- SUÍTE CABOCLA - Renato Luis Gagliardi Arantes - Gru-
po de Música Instrumental / Renato Gagliardi
2º - !VIVA! KOMBINADOS – CANÇÕES INFANTIS DA AMÉ-
RICA LATINA - Matheus Ferrari de Oliveira - Kombinados
3º - VEM COM A GENTE - Ananda Volpi Borghi - Ananda
4º - CORAÇÃO AO PÉ DO OUVIDO - João Pedro Souza 
Liossi - João Liossi & O Coração Selvagem
5º - TURBILHÃO - José Carlos Barreto Junior - Zeca Barreto
6º - SERRONI DA IMPÉRIO: 38 ANOS DE SAMBA  - Aruana 
Terra de Luca Nogueira Serroni - Aruana Serroni
7º - LUAR DO SERTÃO - Arsênio Saucedo Nunes - Pirilumes
8º - MÚSICA EMPODERA GAROTAS – UM TRIBUTO ÀS 
MULHERES DA MÚSICA - Talita Isabel de Campos
9º - BATUQUEIROS DA VILA – NOS BRAÇOS DO POVO - 
Guilherme Alves Cabral - Batuqueiros da Vila
10º - SAMBA, DANÇA E PROSA: A HISTÓRIA DO SAMBA - 
Wilton Henrique Gianini - Maestria do Samba
EDITAL 12/2020 – TEATRO E CIRCO
Selecionados Circulação:
-  [HISTÓRIAS ENCAIXOTADAS] - TEATRO LAMBE-LAMBE  
- Darte & Hernandes Produção Cultural Ltda. M.E. - Varanda 
Teatro
- MÁFIA  - Luis Fernando Lopes – LFP Produções - Cia. Para 
Pessoas Solitárias
- TERRA ABAIXO, RIO ACIMA - F.L.R. Oliveira Produções e 
Eventos M.E. - Cia. Cênica
Suplentes Circulação:
1º - LONGOS ANOS - Homero Ferreira Kaneko - Cia Heca-
tombe 
2º - AB URBE CONDITA - Lawrence William Garcia Gazarian 
- Cia. Apocalíptica
3º- OS PALHAÇOS TAMBÉM MORAM NA RUA - Missiaggia 
& Cavalcanti Produções Artísticas LTDA. M.E. - Cia O Que 
Será De Nós?!
Selecionados Produção:
- ABDUÇÃO - ENSAIOS SOBRE IDENTIDADE, INDUSTRIA-
LIZAÇÃO E VIDA ALIENÍGENA - Leonardo Bauab Aissa – 
Mahadeva - Companhia Imaginária
- IAUARETÊ - Tiago Mariusso de Miranda - Cia. Ir e Vir
- SILÊNCIO - Alexandre de Almeida Manchini Jr. - Núcleo 
Arcênico de Criações
- ZONA CONTAMINADA - Tauane Nunes Alamino - Compa-
nhia do Santo Forte
Suplentes Produção:
1º - REFUGO - Suria Amanda Maluf Pessoa - Cia. Beradeiro
2º - HISTÓRIAS EXTRA-ORDINÀRIA - David Wilson da Silva 
Baltazar
3º - LACUNA - Homero Ferreira Kaneko - Cia Hecatombe
4º - ARREBENTADO! - Marcelo Santana Nogueira - Cia 
Nozes
EDITAL 13/2020 – PRIMEIRAS OBRAS
Selecionado:
LOUCURA É CURA - Maria de Paula Barbeiro
Suplente:
CLOWN 4X4 - Clayton Henrique Ferreira de Lima - Tau e 
Qual

São José do Rio Preto/SP, 19 de maio de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
048/2020
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impe-
didas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:

CNPJ: 37.039.608/0001-30
Razão Social: J DOS S LEITE JARDINAGEM E PAISAGIS-
MO LTDA
Conforme processamento realizado, em 19 de Maio de 2020, 
pela Receita Federal do Brasil as empresas acima mencio-
nadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral munici-
pal irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 
da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do 
artigo 15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 19 de Maio de 2020.

Henrique Eduardo Correa Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

 

 

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

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2019 
Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto – RIOPRETOPREV. 
Processo 
Administrativo: 1106.00917/2019.25. 

Modalidade: Cotação de Preços nº 15/2019 (Cotação 15/2019). 

Objeto: 
Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos contínuos 
especializados em Consultoria em Investimentos, nos termos definidos no 
Termo de Referência (Anexo I do contrato). 

Fornecedor: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. EPP. 
Documento (CNPJ): 26.341.935/0001-25. 
Valor Global Estimado: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). 
Vigência: 12 meses, de 20/05/2020 até 19/05/2021. 
Data de Assinatura: 18/05/2020. 
 
*** Publicado no Diário Oficial do Município, no site e afixado no mural da recepção da RIOPRETOPREV. 
 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O 
Considerando que as sepulturas no Cemitério do Distrito de Talhado foram concedidas por prazo 
determinado, ou seja, vala comum; 
Considerando que buscou-se a notificação, via “A.R.”, de todos os responsáveis legais 
constantes das declarações de óbito, registrando que alguns foram notificados pessoalmente 
e/ou por intermédio das pessoas que receberam a correspondência postal, enquanto que outros 
não receberam a notificação em razão de terem se mudado e estarem em lugar incerto e não 
sabido; 
Considerando o que preceitua os artigos 12, 16 e 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995; 
Considerando a necessidade deste Município em utilizar as sepulturas para realizações de novas 
inumações; 
 

Nos termos do artigo 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995, ficam convocados a comparecerem na Administração do Cemitério do Distrito de Talhado, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, os responsáveis legais e/ou familiares das pessoas abaixo 
relacionadas inumadas nas sepulturas, localizadas na Quadra nº 05 do Cemitério Municipal do 
Distrito de Talhado, a fim de transladarem os restos mortais neles sepultados ou os restos mortais 
serão transferidos para ossário comum, conforme o artigo 12, caput, da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de 
outubro de 1995. 

Nome do Falecido 

Data de 
Nascimento 

Data de 
Falecimento Nome da Mãe Nome do Pai RG CPF 

Dagmar Carlos de Sena 22/01/1970 26/01/2017 
Darci Moreira 
Guimarães Dionisio Sena 21.581.056 

109.413-938-
60 

Francilene dos Santos Silva 
da Penha 25/11/1990 07/02/2017 

Reginilda dos Santos 
Silva 

David Santiago da 
Penha 47.185.728-2 

235.541.958-
20 

Geralda Asarias Antenor 29/09/1932 07/02/2017 
Luzias Asarias 
Fernandes n/c n/c n/c 

Inacio Martiliano da Silva 07/04/1943 19/12/2016 
Josefa Maria da 
Conceição 

Benedito 
Martiliano de 
Oliveira 29.880.494-3 

947.087.208-
82 

Iraci Pereira da Silva 19/03/1940 03/12/2016 
Antonia Maria da 
Conceição 

Francisco Pereira 
da Silva 

025.845.048-
71 37.246.118-9 

Jose Carlos Milhori 17/01/1963 12/01/2017 
Maria do Carmo 
Barros Carlos Milhori 21.968.533-2 n/c 

Jusselino Joao da Silva 25/08/1959 13/01/2017 Edite Rosa de Souza Joao Silva 24.079.578-7 
223.335.468-

08 

Luzia Santiago de Souza 02/04/1943 21/03/2017 n/c n/c n/c n/c 
Mario Augusto Pavan 
Antenor 08/12/1981 22/01/2017 Antonia Luzia Pavan 

Jose de Fatima 
Antenor n/c n/c 

Zilda Maria Antenor dos 
Santos 01/11/1961 10/02/2017 

Geralda Azarias 
Antenor Ilegível 17.402.298-0 

051.212.468-
03 

Para que tome conhecimento do presente Edital, mandamos publicar no 
Diário Oficial do Município durante 2 (dois) dias. 

São José do Rio Preto, 19 de maio de 2020. 
LUÍS ROBERTO THIESI 
Secretário M. de Administração 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O 
 

Considerando que as sepulturas no Cemitério do Distrito de Talhado foram concedidas por prazo 
determinado, ou seja, vala comum; 
Considerando que buscou-se a notificação, via “A.R.”, de todos os responsáveis legais 
constantes das declarações de óbito, registrando que alguns foram notificados pessoalmente 
e/ou por intermédio das pessoas que receberam a correspondência postal, enquanto que outros 
não receberam a notificação em razão de terem se mudado e estarem em lugar incerto e não 
sabido; 
Considerando o que preceitua os artigos 12, 16 e 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995; 
Considerando a necessidade deste Município em utilizar as sepulturas para realizações de novas 
inumações; 

Nos termos do artigo 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995, ficam convocados a comparecerem na Administração do Cemitério do Distrito de Talhado, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, os responsáveis legais e/ou familiares das pessoas abaixo 
relacionadas inumadas nas sepulturas, localizadas na Quadra nº 06 do Cemitério Municipal do 
Distrito de Talhado, a fim de transladarem os restos mortais neles sepultados ou os restos mortais 
serão transferidos para ossário comum, conforme o artigo 12, caput, da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de 
outubro de 1995. 

Nome do Falecido 

Data de 
Nascimento 

Data de 
Falecimento Nome da Mãe Nome do Pai RG CPF 

Andy Santhiago Bustencia Saire 29/06/2017 25/11/2017 
Gladys Deicy Bustencia 
Saire  n/c n/c n/c 

Jonatan Roldao de Macedo 19/01/2018 09/02/2018 Priscila Roldao da Silva 
Jonas de Macedo 
Andrade n/c n/c 

Lucas Bin de Melo 26/11/2017 26/11/2017 Natalie Bin de Melo n/c n/c n/c 

Otavio Bin de Melo 26/11/2017 26/11/2017 Natalie Bin de Melo n/c n/c n/c 
Lucas Gabriel Bustencia 
Espinoza 16/11/2017 17/11/2017 

Herminia Espinoza 
Chaves 

Wilberd Guido 
Bustencia Saire n/c n/c 

Natimorto 27/10/2017 27/10/2017 Manite Clergeot Exume Eddy Clergeot n/c n/c 

Recém-Nascida n/c 12/06/2017 
Edivania Aparecida 
Gonçalves de Moraes 

Alexandre Romeiro 
Ferreira n/c n/c 

Para que tome conhecimento do presente Edital, mandamos publicar no 
Diário Oficial do Município durante 2 (dois) dias. 

São José do Rio Preto, 19 de maio de 2020. 
LUÍS ROBERTO THIESI 
Secretário M. de Administração 

 
 
 
 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL N° 47/2020  
19 DE MAIO DE 2020 
A Secretar ia Munic ipal da Fazenda, por in termédio da Inspetor ia Fiscal Tr ibutár ia NOTIFICA 
os contr ibuintes abaixo qual i f icados do LANÇAMENTO DE OFÍCIO ,  efetuado através do 
encerramento  de of íc io das competências em aber to no L ivro Elet rônico Giss Online,  conforme 
tabelas abaixo d iscr iminadas.  
Ficam os contr ibuintes ident i f icados int imados a re colher o débi to no montante discr iminado 
na guia a ser  emit ida e letronicamente (at ravés do s i te https :/ /por ta l.g issonl ine.com.br / ou nas 
Unidades do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte) ,  ou  a apresentar defesa por  
escr i to no prazo de 30 ( tr in ta) d ias , contados a part ir  do 5º (quinto) d ia poster ior  à data de 
publ icação deste edita l ,  conforme artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na 
Unidade da Secretar ia Munic ipal da Fazenda local izada no Poupatempo (Rua Antônio de 
Godoy,  3033 -  Centro -  CEP 15015-100 -  São José do Rio Preto -  SP), sob pena de cobrança 
executiva, nos termos dos art igos 217,  VI I ,  237 e 244 da Lei Munic ipal  n°  3359/83.  
Informamos que, devido a interrupção temporária do atendimento presencial no 
Poupatempo ocasionado pela pandemia do COVID-19, informações, protocolo de 
sol icitações ,encaminhamento de documentos e recursos/defesa devem ser efetuados 
através do e-mail  semfaz.poupatempo@riopreto.sp.gov.br  ou 
semfaz. ift@riopreto.sp.gov.br .  
A refer ida ação está prevista no  inc iso V do art igo 46 da Lei Complementar  n° 178/2003 e os 
valores apurados na data do lançamento de of íc io serão recalculados  conforme encargos 
previs tos no § 2º do art igo suprac itado desde a data  em que dever iam ter s ido pagos , 
consoante art igo 7° do Decreto  n° 12.214/2004, até a data do efet ivo pagamento.  
 
Razão Social IM CNPJ Competências Tributo 

MARISTELA PAGANI 
ADVOGADOS 

1194520 04.717.943/0001-90   

08/2017     
09/2017                
04/2018                
05/2018                
06/2018                           
07/2018                
08/2018     
09/2018 
10/2018                
11/2018 
01/2019                
02/2019    
04/2019                
05/2019                
06/2019                            

ISSQN 

GEKAM SERVICE RIO PRETO 
EIRELI ME 

3365050 24.532.507/0001-54   

01/2019                
02/2019   
03/2019                
04/2019                
05/2019                
06/2019                           

ISSQN 

SERIGRAFIA INDUSTRIA E 
COMERCIO DE BRINDES RIO 
PRETO LTDA 

514020 49.795.123/0001-55   

10/2016 
11/2016 
12/2016 
06/2017 
07/2017 
08/2017 

 
ISSQN 

 

 

09/2017                
10/2017                
11/2017                
12/2017  
01/2018                
02/2018     
03/2018                
04/2018                
05/2018                
06/2018                           
07/2018                
08/2018     
09/2018               
10/2018                
11/2018                
12/2018 
01/2019    
02/2019    
03/2019                
04/2019                
05/2019                
06/2019                            

ASSOCIACAO DE AMIGOS DA 
ARTE E MANTENEDORES DA 
VIR 

1412690 09.163.459/0001-80   

09/2015 
10/2015 
11/2015 
12/2015 
01/2016                
02/2016  
03/2016    
04/2016                
05/2016 
06/2016  
07/2016               
08/2016  
09/2016    
10/2016 
11/2016                
12/2016   
06/2017                           
07/2017                
08/2017  
09/2017    
01/2018                
02/2018                
06/2018                           
07/2018                
08/2018     
10/2018                
11/2018                
12/2018 
01/2019    
02/2019    

 
ISSQN 

 

 

São José do Rio Preto (SP), 19 de maio de 2020.  
Giovanna Ross i Perss inotte Abate  
Audi tor  F iscal Tr ibutár io Munic ipal  

03/2019                
04/2019                
05/2019                

SOCORRO E GONCALVES CIA 
LTDA ME 

1402550 08.960.062/0001-57   

09/2015 
10/2015 
11/2015 
12/2015 
01/2016                
02/2016  
03/2016    
04/2016                
05/2016 
06/2016                
07/2016 
08/2016  
09/2016    
10/2016 
11/2016                
12/2016   
06/2017                           
07/2017                
08/2017  
09/2017    
10/2017                
11/2017                
12/2017  
01/2018 
02/2018 
03/2018                
04/2018                
05/2018                
06/2018                           
07/2018                
08/2018     
09/2018               
11/2018                 

ISSQN 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA 
EDITAL 

O Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, nos termos do artigo 2º, 
II, ”b” “c” e o art. 4º da Resolução nº 396, de 13 de dezembro de 2011, do CONTRAN, torna 
pública a relação de locais com respectiva numeração de identificação dos sistemas 
automáticos metrológicos de fiscalização – S.A.M.F., (RADAR FIXO) sobre velocidade de 
veículos automotores, reboques e semirreboques, no município de São José do Rio Preto/SP: 

 
ITEM LOCAIS REGISTRADOS COD 

EQUIP. 
IDENTIFICAÇÃO 

1 Av. Sebastião G. de Souza, 351-B/C. SIM112 SAMF-01 
2 Av. Ernani Pires Domingues, alt.do nº 850 - 

B/C 
SIM118 

SAMF-02 

3 Av. Juscelino K. de Oliveira, 3600 -130m. C/B SIM114 SAMF-03 
4 Av. Ernani Pires Domingues, 1100 C/B SIM 141 SAMF-04 
5 Av. de Maio, 2749 B/C SIM 165 SAMF-05 
6 Av. Jornalista Roberto Marinho, S/N, altura do 

Km 183 da Rod. SP 425 -B/C 
SIM149 SAMF-06 

7 Av. Juscelino K de Oliveira, 2015 -70m - B/C SIM115 SAMF-07 
8 Av. Sebastião T. da Silva, oposto 1.111-C/B. SIM 139 SAMF-08 
9 Av. Sebastião T. da Silva, 1.133-B/C. SIM 138 SAMF-09 
10 Rua Marechal Deodoro. Da F. alt. nº 2180 - 

B/C 
SIM101 SAMF-14 

11 Av. Juscelino K. de Oliveira, 1070 - C/B SIM153 SAMF-16 
12 Elevado João XXIII (Viaduto Jordão Reis), 

S/N, C/B 
SIM150 SAMF-18 

13 Viaduto Antenore Caffagni S/N, sentido SP310 SIM152 SAMF-20 
 Equipamento de fiscalização estático - SAMF-23 
14 Av. Jose Munia, 4.501 B/C SIM140 SAMF-28 
15 Av. Domingos Falavina, 1.610- C/B  SIM142 SAMF-29 
16 Av. Lino Jose de Seixas, 861-C/B SIM113 SAMF-30 
17 Av. Brigadeiro Faria Lima, 5.416-C/B SIM144 SAMF-37 
18 Av. Brigadeiro Faria Lima, 5.544-B/C. SIM166 SAMF-38 
19 Av. Alfredo Teodoro de Oliveira, 1.935- B/C. SIM164 SAMF-39 
20 Av. Alfredo Teodoro de Oliveira, 2.910, -B/C. SIM167 SAMF-40 
21 Viaduto Luiz Carlos de Abreu Sodrê, S/N 

Sentido Av. Philadelpho 
SIM158 SAMF-41 

22 Av. João Bernardino de Seixas Ribeiro, 745 
oposto -B/C 

SIM151 SAMF-42 

23 Av. da Saudade, 3730 – C/B SIM117 SAMF-44 
24 Av Nadima Damha,2000 – B/C SIM143 SAMF-46 
25 Av. Miguel Damha, 1.440 Defronte SIM157 SAMF-47 
26 Av. Miguel Damha, 1.901 Defronte SIM156 SAMF-48 

 
 
 

Locais Cadastrados 
Av. Philadelpho M. Gouveia Neto alt. do nº 1100 - B/C 
Dr. Cenobelino B. Serra alt. nº 955 crescente  
Dr. Cenobelino B. Serra alt. nº 955 decrescente  
Av. Arthur Nonato, alt. do nº 4459 - B/C  

 

Av. de Maio, 2.749+ 300m – C/B 
Av. Philadelpho M. Gouveia Neto, alt. do nº 720- B/C 
Av Bady Bassit, alt. do nº 2.703 -C/B 
Av. Alberto Andaló, alt. do nº 2.814, oposto -B/C 
Av. Philadelpho M. Gouveia Neto, 1.965 – C/B 

 
Outrossim, informa, nos termos do inciso II e parágrafo único do artigo 4º da 

resolução nº 165, de 10 de setembro de 2004, do CONTRAN, torna pública à relação 
de locais com respectiva numeração de identificação dos Sistemas Automáticos Não 
Metrológicos de Fiscalização (S.A.N.M.F.): 

Locais Registrados Cod.. 
Equip. 

Identificação 

Av. Bady Bassitt X Rua Saldanha Marinho – B/C - S.A.N.M.F. nº 01 

Rua Marechal Deodoro X Av. Bady Bassitt – B/C - S.A.N.M.F. Nº 02 
Av. Alberto Andaló X Rua Silva Jardim – C/B - S.A.N.M.F. nº 03 
Av. Alberto Andaló X Av. Marg. Fernando Correa 
Pires – C/B 

- S.A.N.M.F. nº 04 

Av. Bady Bassitt X Rua Carmelino G. Condessa – 
C/B 

- S.A.N.M.F. nº 05 

Av. Murchid Homsi X Rua José Bonifácio – C/B - S.A.N.M.F. nº 06 
Av. Bady Bassitt X Rua Saldanha Marinho - C/B - S.A.N.M.F. nº 07 
Av. Bady Bassitt X Rua Luiz Vaz de Camões – B/C - S.A.N.M.F. nº 08 
   
Av. José Munia X Av. Marg. Arthur Nonato – B/C SIM140A S.A.N.M.F. nº 13 
Av. Lino José de Seixas X Alameda das Orquídeas 
C/B 

SIM113A S.A.N.M.F. nº 18 

Av. Domingos Falavina X Rua Américo Avelar – 
C/B 

SIM142A S.A.N.M.F. nº 20 

Rua Marechal D. da Fonseca X Av.Constituição –
B/C. 

SIM101A S.A.N.M.F. nº 21 

Av. Brigadeiro F. Lima X Rua Roberto Mange-C/B SIM144A S.A.N.M.F. nº 24 
Av. Brigadeiro F. Lima X Rua Roberto Mange-B/C SIM166A S.A.N.M.F. nº 25 
Av. Alfredo Teodoro de Oliveira X Av. Antonio 
Antunes Jr. 

SIM164A S.A.N.M.F. nº 26 

   
Locais Cadastrados 

Av. Philadelpho M. G. Neto X Rua Primeiro Mestre – C/B 
Rua Independência X Rua Aristides Serpa – C/B 
 
Av. Philadelpho M. G. Neto X Rua Alexandre Tambury – B/C 
Av. Bady Bassit X Rua Prudente de Moraes – C/B 
Rua Coronel Spínola de Castro X Pedro Amaral- C/B 

Amaury Hernandes 
Secretário Municipal de Trânsito 

Transportes e Segurança 
 
 
 

19/05/2020 
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Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2020

REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para execu-
ção de exames de ultrassonografi a no Centro de Saúde.
Data do Encerramento: 03/06/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br

Monte Aprazível, 19 de maio de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013919-
16.2019.8.26.0576. O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr. MARCELO DE MORAES SABBAG, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a SELMO PIMENTA DOS REIS, CPF 133.469.098-75, que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por BANCO
BRADESCO S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague a quantia de R$ 95.065,09 (Abril/2019), devidamente atualizada, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos
termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto,
aos 13 de fevereiro de 2020.

                         JORNAL “ D. HOJE ”
19 + 20 / 05 / 2020

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
CONSULTA PÚBLICA 02/2020

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São 
Paulo - ARTESP comunica que prorrogará o prazo para o recebimento de contribuições à 
Consulta Pública 02/2020.

Assim, os interessados poderão encaminhar suas contribuições até o dia 26 de maio de 
2020. A Consulta Pública 02/2020 trata do projeto de concessão para a prestação dos 
serviços públicos de operação, manutenção, exploração e ampliação da infraestrutura 
aeroportuária de vinte e dois aeroportos da atual rede estadual sob gestão e operação do 
Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP.

O regulamento e a forma de participação na Consulta estão disponíveis no site da Agência  
(www.artesp.sp.gov.br).

ASSOCIAÇÃO E OFICINA DE CARIDADE SANTA RITA DE CÁSSIA 
LAR DE IDOSOS DE ENGENHEIRO SCHMIDT 

 

Rua: Voluntários da Pátria nº 44 – CEP: 15.104-040 – Engenheiro Schmidt – SP CNPJ 51.855.864/0001-26 
D.U.P. Municipal nº 2.497/79 D.U.P. Federal nº 1160/2001 D.U.P. Estadual n.º12447/2006 

CNAS: RES. MPAS Nº 103/2001  - CEBAS Port. 688-09/08/12. – CRCE n.º1759/2012 
Telefone (17) 3808-1527 e-mail: asiloschmidt@ig.com.br 

 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

Rita Oczkowski, presidente da ASSOCIAÇÃO E OFICINA DE CARIDADE SANTA RITA DE CÁSSIA, 

entidade mantenedora do Lar de Idosos de Engenheiro Schmidt, em cumprimento ao estatuto no 

artigo 12٥, CONVOCA o quadro de sócios da Instituição, enquadrados no artigo 5º, para a 

ASSEMBLÉIA GERAL em sessão ORDINÁRIA, no dia 23 DE MAIO DE 2020, às 08:00 horas, nas 

dependências da Associação sita a Rua Voluntários da Pátria, nº 44, centro, Distrito de Engenheiro 

Schmidt, em 1ª convocação da maioria e em 2ª convocação às 08:30 horas com qualquer número 

para tratar dos seguintes assuntos: 

 

- APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ANUAL SUBMETIDA PELA 

DIRETORIA. 

- APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA DIRETORIA. 

- APROVAÇÃO DAS CONTAS E DO BALANÇO APRECIADO PELO CONSELHO FISCAL. 

 

São José do Rio Preto, 19 de Maio de 2020. 

 

 

 

Rita Oczkowski 

Presidente 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA

ORDEM DE FORNECIMENTO 003/2020 – PREGÃO PRE-
SENCIAL 10/2019 – PROCESSO 133/2019
Contratada: UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÃO 
EIRELI.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execu-
ção/entrega do objeto contratual por mais 45 dias a contar 
de 22.04.2020.

Data da assinatura: 28.04.2020.

Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 036 de 18/05/2020 O SUPERINTEN-
DENTE do SEMAE – Serviço Municipal Autônomo de Água 
e Esgoto, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo inciso X, do artigo 10, da Lei Complementar      nº 130 
de 24 de agosto de 2001, com redação atualizada pela Lei 
Complementar nº 150 de 15 de julho de 2002 e Lei Com-
plementar nº 265 de 06 de outubro de 2008. CONCEDE:  
ART. 1º. - Aos servidores, abaixo relacionado, prêmio por 
assiduidade, conforme Lei Complementar n° 05/90, artigo 
119, com nova redação dada pela Lei Complementar n.°147 
de 14/05/2002 e nos termos do Decreto n° 16.868 de 30 
de agosto de 2013: JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO, 
Agente de Saneamento, matrícula 526, lotado na Geren-
cia de Operação e Manutenção - Esgoto, o 2º (segundo) 
período de prêmio por assiduidade, referente ao período 
de 14/01/2015 à 13/01/2020 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 01/01/2020 à 13/01/2025. 
DANIELLE DE SOUZA ANTONIAZI, Agente Administrativo, 
matrícula 561, lotada na Gerencia Administrativo Financeira, 
o 2º (segundo) período de prêmio por assiduidade, refe-
rente ao período de 05/04/2015 à 04/04/2020 e que deverá 
ser usufruído dentro do período concessivo de 05/04/2020 
à 04/04/2025. FABRICIO SATO, Agente Administrativo, 
matrícula 560, lotado na Gerencia Comercial e de Relações 
com o Usuário, o 2º (segundo) período de prêmio por assi-
duidade, referente ao período de 05/04/2015 à 04/04/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo 
de 05/04/2020 à 04/04/2025. LUIZ FRANCISCO PEREIRA, 
Agente Administrativo, matrícula 554, lotado na Gerencia 
Comercial e de Relações com o Usuário, o 2º (segundo) 
período de prêmio por assiduidade, referente ao período 
de 05/04/2015 à 04/04/2020 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 05/04/2020 à 04/04/2025. 
MILTON RODRIGUES BARBOSA, Gestor de Saneamento, 
matrícula 186, lotado na Gerencia Comercial e de Relações 
com o Usuário, o 3º (terceiro) período de prêmio por assi-
duidade, referente ao período de 04/04/2015 à 03/04/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
04/04/2020 à 03/04/2025. SUELI DIAS DEL CAMPO, Agente 
Administrativo, matrícula 551, lotada na Gerencia Comercial 
e de Relações com o Usuário, o 2º (segundo) período de 
prêmio por assiduidade, referente ao período de 05/04/2015 
à 04/04/2020 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 05/04/2020 à 04/04/2025. TATIANA BARCE-
LOS ROQUE PEREIRA, Agente Administrativo, matrícula 
550, lotada na Gerencia Comercial e de Relações com o 
Usuário, o 2º (segundo) período de prêmio por assidui-
dade, referente ao período de 05/04/2015 à 04/04/2020 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
05/04/2020 à 04/04/2025. Art. 2º. - Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.

S. J. Rio Preto 19.05.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.


