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Calçadão tem filas e aglomerações e 
shoppings investem em tecnologia 

Novo terminal urbano registrou uma grande concentração de usuários

Fotos- Cláudio LAHOS

Manifestantes cobram abertura 
de salões de beleza em RP

Ontem, primeiro dia de flexibilização de atividades, após dois meses de isolamento social, Rio Preto registrou dois cenários antagônicos. Filas e 
aglomeração na área central da cidade e o emprego de inovações tecnológicas no combate ao vírus nos shoppings centers.                       Pág. A2

Comércio pode 
abrir em horários 

diferentes nos 
próximos dias 

A Prefeitura de Rio Preto 
estuda escalonar os horários 
de abertura e fechamento das 
lojas, conforme o segmento de 
atuação. A medida passou a ser 
cogitada após o desrespeito às 
normas sanitárias no primeiro 
dia de reabertura do comércio. 

Pág. A2

Vereadores 
votam veto ao 
Auxílio-Atleta
nesta terça

O pagamento do Auxílio-
-Atleta de aproximadamente 
230 pessoas deve ser foco das 
discussões da 16ª sessão ordi-
nária hoje, quando será votado 
o veto do prefeito Edinho Araújo 
ao PL de autoria do vereador Zé 
da Academia (Patriota). 

                          Pág. A3

Protesto reuniu profissionais de outras categorias, na manhã de ontem, na frente da Prefeitura  Pág. A3

Cláudio LAHOS

Fiscalização e 
cobrança em 

Área Azul é feita 
o dia inteiro 

Apesar do funcionamento em 
horário reduzido do comécio em 
geral, desde esta segunda-feira 
a Emurb (Empresa Municipal 
de Urbanismo) determinou a 
cobrança pelo estacionamento 
rotativo e fiscalização da ocupa-
ção das vagas das 8 horas até 
as 18 horas. 

Pág. A2

Rede de loja no Centro teve, ontem, fila com dezenas de clientes aglomerados 

Consumidores tiveram temperatura corporal verificada em centro de compras

Motociclistas 
atiram, matam 

um e ferem outro
Pág. A5

PRF apreende 
R$ 100 mil em 
contrabando 

Pág. A5

Pedestre é 
atropelado e 

morre em vicinal
Pág. A5
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02 de junho de 2020 ECONOMIA

Aglomeração e filas 
marcam retomada das 
atividades do Calçadão

O primeiro dia de retorno 
das atividades das lojas do 
Calçadão de Rio Preto de uma 
forma mais ampla desde o 
início da quarentena para a 
contenção do Covid-19 foi 
marcado por muitas filas e a 
falta do distanciamento neces-
sário para evitar um possível 
contágio.

A situação foi tão alarmante 
que o secretário de Saúde, 
Aldenis Borim, na live feita na 
tarde desta segunda-feira (1º), 
afirmou que “o que vimos na 
cidade hoje é uma coisa es-
pantosa, é uma coisa que nos 
deixa extremamente preocupa-
dos e extremamente tristes”.

O secretário ainda lamentou 
que alguns comerciantes não 
respeitaram a capacidade de 
20% dentro estabelecimentos 
e que outros permaneceram 
abertos após o horário permi-
tido que é as 13 horas ficando 
apenas com meia porta aberta. 

No que diz respeito à aglo-
meração e a falta de cuidados 
por parte da população o 
secretário lamentou e disse 
que “Eles (população) não 
acreditam na doença, pois se 
acreditassem voltariam para 
suas casas”.

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br Cláudio LAHOS

Consumidores ‘invadiram’ Calçadão após 60 dias 

Horário de pico novo às 13 horas 
faz bilheterias e terminal lotarem 

Com fechamento mais 
cedo do comércio às 13 
horas neste primeiro dia de 
retomada de diversas ativida-
des em Rio Preto, após mais 
de 60 dias de quarentena, 
consumidores e trabalhado-
res do comércio fizeram filas 
para entrar no terminal de 
ônibus urbano.

Com a mudança do horá-
rio de abertura do comércio 
do Calçadão das 9 horas 
às 13 horas o horário de 
pico mudou saindo da sua 
normalidade que era a partir 
das 16h30.

Os horários de aumento 
de linhas anunciados pela 
Prefeitura de Rio Preto na se-
mana passada nos horários 
de pico habituais no período 

da tarde 16h30 às 19h30 
deverá ser revisto.

Antes da reabertura mais 
ampla que aconteceu nesta 

Esse número deve crescer 
com a mudança das regras.

Houve o acréscimo de 
20% das linhas nos horá-
rios de pico, mas com essa 
mudança de cenário, esses 
horários deverão ser revistos 
pela Secretaria de Trânsito.

Segundo Rodrigo Juliano, 
presidente da Emurb (Empre-
sa Municipal de Urbanismo), 
a Secretaria de Trânsito e o 
Consórcio Riopretrans não 
estavam preparados com 
relação a esta demanda. 
Eles segundo Juliano se 
prontificaram a aumentar o 
número de colaboradores no 
local. “Houve solicitação do 
nosso pessoal para efetuar 
um espaçamento da fila para 
não ocorrer aglomeração”, 
finalizou Juliano.

Sergio SAMPAIO

segunda-feira (1º) cerca de 
50 mil passageiros utilizavam 
o transporte coletivo urbano 
diariamente em Rio Preto. 

Movimento no novo terminal surpreendeu autoridades

Luizinho BUENO

RETOMADA DAS ATIVIDADES DAS 8H ÀS 18H

JORNADA AMPLIADA

Sincomércio vai à 
justiça para abertura 
de seis horas por dia

O Sincomércio (Sindicato 
do Comércio Varejista de Rio 
Preto) ingressou na justiça 
para buscar a ampliação do 
horário de abertura das lojas 
e do comércio em geral para, 
no mínimo, 6 horas diárias.

Segundo Ricardo Arroyo, 
presidente do sindicato, a 
abertura de apenas 4 horas 
diárias definida pelos decre-
tos estadual e municipal não 

atende a demanda dos vare-
jistas e comerciantes.  O sin-
dicato quer aumentar também 
a quantidade da capacidade 
para 30%.

Rio Preto está enquadrado 
pelo governo de Estado na 
fase 2 (Laranja) que permite 
a abertura do comércio em 
geral e shoppings com esse 
regramento de abertura de 4 
horas consecutivas diárias e 
com a possibilidade de 20% 
de capacidade de clientes.

Sergio SAMPAIO

O motorista que for à área 
central ou ao Calçadão deve 
ficar atento para não ser sur-
preendido com uma advertência 
ou até uma multa pela falta do 
cartão do crédito da Área Azul 
mesmo nos horários que os 
estabelecimentos comerciais 
não estiverem abertos seguindo 
o novo regramento definido pela 
Prefeitura.

A flexibilização do horário 
não vale para a cobrança e 
fiscalização da Área Azul que 
voltou a ser feita nesta segunda 
(1º), mas manteve o horário 
habitual de cobrança das 8h às 
18h de segunda a sexta e aos 
sábados, das 8h às 13h. 

Segundo o presidente da 
Emurb (Empresa Municipal 
de Urbanismo), voltou tudo 
à normalidade e ao todo são 
46 fiscais. Eles estão voltando 
gradativamente e estarão todos 
nas ruas até a próxima semana. 

A cobrança foi suspensa 
no dia 23 de março (início da 
quarentena de combate ao 
Covid-19) em Rio Preto.

Mesmo com horário 
reduzido do comércio Área 

Azul vale o dia todo
Sergio SAMPAIO

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio do secretário de Saú-
de, Aldenis Borim, afirmou que 
todos da administração ficaram 
surpresos com aglomeração 
de pessoas no primeiro dia de 
retomada de diversas atividades 
comerciais e para tentar coibir 
que isso continue acontecendo 
horários de abertura diferencia-
dos serão definidos por setor de 
atividade. 

Segundo Aldenis Borim, 
secretário de Saúde de Rio 
Preto, o decreto estadual define 
o horário de funcionamento do 
comércio em geral das 9 horas 
às 13 horas – mas por conta do 
que foi visto em Rio Preto nesta 
segunda-feira (1º) a administra-
ção vai separar as atividades 
comerciais por setores e cada 
um terá um horário estabeleci-
do que possa funcionar.

Esse novo regramento deve 
ser anunciado mais detalhado 
nos próximos dias por meio de 
um novo decreto e de notas 
técnicas. 

Borim já adiantou que serão 
três horários de abertura: às 9h, 
10h e 11 horas e o fechamento 
respectivamente 4 horas depois 
da abertura às 13h, 14h e 15 
horas. 

Comércio 
terá horários 
escalonados 
para diminuir 
aglomerações

Sergio SAMPAIO

Shoppings reabrem 
com muitos cuidados 

Os shoppings de Rio Pre-
to reabriram as suas portas 
para o público em geral após 
mais de 60 dias fechados por 
conta da quarentena imposta 
para diminuir a proliferação 
do coronavírus (Covid-19). 
As entradas dos centros 
de compras estão sendo 
controladas e os clientes ou 
visitantes que chegam pas-
sam por uma checagem de 
temperatura e higienização 
com álcool em gel.

Os shoppings em Rio Preto 
podem funcionar das 15 ho-
ras às 19 horas de segunda 
a domingo. 

Em todos o foco é a lim-
peza de forma constante e a 
colocação de dispensers de 
álcool gel em diversos pontos 
dos shoppings – além de uma 
ampla comunicação visual de 
alerta sobre a importância 
dos distanciamento e tapetes 
higienizadores de calçados. 

Máscaras – em todos os 
shoppings existe o regramen-
to da utilização de máscaras 
nos ambientes por parte 
dos consumidores quando 
dos funcionários diretos ou 
indiretos.

Segundo dados da Acirp 
(Associação Comercial e 
Empresarial), os shoppings 
centers de Rio Preto têm 
aproximadamente 750 lojas, 
geram cerca de 30 mil em-
pregos diretos e indiretos.

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br Fotos: Cláudio LAHOS

Centros de compras adotaram várias medidas sanitárias

Sergio SAMPAIO

QUARENTENA
Lojas que não 

respeitarem decreto 
poderão ser lacradas

O secretário de Saúde, Alde-
nis Borim, foi enfático e afirmou 
que lojas e estabelecimentos 
comércios que não cumprirem 
as determinações do decreto 
que estabelece os horários de 
funcionamento serão lacradas.

A fala foi feita pelo secretá-
rio na live desta segunda-feira 
(1º) onde ele deixou claro que 
a punição valerá para todos que 
não cumprirem os horários es-
tabelecidos das 9 horas às 13 

horas do comércio em geral e 
das 15 horas às 19 horas para 
os shoppings. 

O secretário salientou que 
neste primeiro dia muitas lojas 
se mantiveram abertas com 
meia porta após as 13 horas 
fato que não será mais tole-
rado pela administração.  Ele 
frisou que as mesmas após o 
horário definido no decreto só 
poderão funcionar por Delivery, 
com exceção do setor da Ali-
mentação que pode atender 
por Drive Thru. 

Sergio SAMPAIO

Cláudio LAHOS

Fiscalização retornou 

Cláudio LAHOS
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O futuro do pagamento do 
Auxílio-Atleta de aproximada-
mente 230 pessoas (profes-
sores, atletas e técnicos) deve 
ser foco das discussões da 16ª 
sessão ordinária nesta terça-
-feira (2) quando será votado o 
veto do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) ao PL (Projeto de Lei) 
82/2020 de autoria do verea-
dor Zé da Academia (Patriota) 
que permitiria o pagamento, no 
período que perdurar a quaren-
tena da pandemia do corona-
vírus (Covid-19), do benefício.

Segundo o autor da propos-
ta, o objetivo é pagar profes-
sores que atuam em diversos 
núcleos da cidade com ativi-
dades físicas e motoras e que 
ficaram sem poder receber o 
benefício a partir do decreto 
que determinou a quarentena 
no final do mês de março em 
Rio Preto, com proibição de 
aglomerações.

O parlamentar quer que os 
professores possam receber o 
auxílio durante este período e 
deverão conforme a lei repor 
estas horas/aulas posterior-
mente.

Por conta da prorrogação 
da quarentena até dia 15 de 
junho e a proibição deste tipo 
de atividades presenciais por 
mais algum período o vereador 
salienta que vai lutar pela der-
rubada do veto.

“Os professores da Secreta-
ria de Esportes não vão voltar 
a trabalhar e vão ficar sem 
pagamento”, alerta o vereador.

No projeto aprovado no 
final de mês de abril também 
tem uma emenda do vereador 
Paulo Pauléra (Progressistas) 
que possibilita uma contrapar-
tida imediata aos professores 
que receberem o Auxílio-Atleta 
que poderão ser utilizados pela 
administração municipal para 
realizarem aulas on-line (vídeo-
-aulas) coletivas ou individuais.

Segundo o vereador do 
Patriota, os custos com o pa-
gamento deste auxílio ficam em 
torno de R$ 160 mil por mês.

Sessão – mais um veto 
deve ser votado na sessão, este 
de autoria do vereador Paulo 
Pauléra (Progressistas) que dis-
põe sobre matrícula de alunos 
nas unidades de ensino infantil 
e fundamental no Município de 

Sérgio SAMPAIO

PAGAMENTO DURANTE QUARENTENA

Edinho se reúne com profissionais de salões 
de beleza e diz que avaliará as exigências

Vinicius LIMA 

Veto ao Auxílio-Atleta deve ser votado nesta terça

Número 1
O Congresso está iluminado de Verde nesta sema-

na em alusão à Campanha pelo Dia Mundial do Meio 
Ambiente, celebrado no dia 5 de junho - data instituída 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972. 
Já a campanha ocorre de 1º a 5 de junho. O objetivo 
é chamar a atenção para os problemas ambientais en-
frentados pela humanidade e para a importância da pre-
servação dos recursos naturais. É uma boa mensagem 
ao ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente), tido como 
‘formiga saúva’, inimigo número 1 da selva amazônica. 

Fechados
A assessoria de comu-

nicação da Prefeitura infor-
mou que o Poupatempo e 
o Detran continuam com 
suas atividades suspensas. 
A determinação está emba-
sada no decreto divulgado 
pelo governador João Doria 
(PSDB), na semana pas-
sada. O Poupatempo, por 
exemplo, presta uma série 
de serviços à população, 
o que gera aglomerações 
diariamente. Achando que 
o Poupatempo e o Detran 
seriam reabertos devido 
a flexibilização das medi-
das restritivas, muita gente 
perdeu tempo, ontem, ao 
procurar pelo atendimento.  

Estarrecido
Em se tratando de disciplina o brasileiro está anos-luz 

da civilidade. Na reabertura parcial das atividades econô-
micas, ontem, com a redução das medidas restritivas de 
combate à pandemia, o povo foi para o Calçadão sem a 
preocupação se vai ou não contrair o vírus. O secretário 
da Saúde, Aldenis Borim, diz que ficou estarrecido com 
o comportamento da população. “A única coisa positiva 
foi o uso de máscaras”, observou, acrescentando que o 
número de casos pode aumentar. “Nós vamos perder o 
controle”, ressaltou.   

Cautela
Profissionais de salões de beleza, de barbearias e de 

academias fizeram manifestação pacífica, ontem, para 
reivindicar ao prefeito Edinho Araújo (MDB) a retomada 
de suas atividades. Como Rio Preto está incluído na 
fase 2 do decreto estadual, as atividades permanecem 
suspensas por causa da pandemia. Um pequeno grupo, 
liderado vereadores, se reuniu com o prefeito para debater 
o assunto. Edinho disse que vai analisar a reivindicação 
e prometeu uma resposta ainda esta semana, segundo o 
vereador Celso Peixão (MDB).

Meia hora  
As aulas online para os alunos da rede municipal de 

ensino começam na próxima segunda-feira. Segundo 
informação da assessoria de comunicação da Secreta-
ria da Saúde, o tempo de cada aula será de meia hora. 
Cada dia a aula será destinada aos alunos de um ano, 
por exemplo, 1°, 2°, 3°, assim por diante. Os alunos vão 
acompanhar as aulas, em casa, com o material impresso, 
cujo conteúdo vinha sendo utilizado em salas de aulas. 
As férias do meio do ano já foram canceladas e o mesmo 
deverá ocorrer com a do fim de ano.

Sem fundo
O prazo para os partidos políticos prestarem contas 

começou ontem e se estende até 30 de junho. O pre-
sidente do MDB, Pedro Nimer, diz que mesmo a sigla 
sendo grande não recebe nada do fundo partidário. Ní-
mer revelou que o dinheiro para manter as despesas são 
colaborações de filiados para bancar aluguel, funcionário 
e demais despesas. As colaborações, segundo ele, não 
são obrigatórias e cada filiado ajuda de acordo com suas 
possibilidades. “Só os diretórios nacionais e estaduais 
que recebem o recurso”, diz.

Dízimo
Dirigentes partidários de alguns partidos, porém, co-

bram ‘dízimos’ dos filiados que ocupam cargos públicos. 
Assessores parlamentares, por exemplo, lotados em ga-
binetes de vereadores, deputados estaduais ou federais, 
ou indicados por políticos para o Executivo, que adotam 
esse tipo de contribuição obrigatória, pagam o ‘dízimo’ 
integralmente. A mordida chega a 10% dos salários dos 
apadrinhados, por exemplo, se o assessor ganha R$ 3 mil, 
vão para os cofres das siglas R$ 300. É como se fosse a 
mordida de um leão...

Vereadores devem apreciar hoje veto ao pagamento do Auxílio-Atleta durante pandemia

Sergio SAMPAIO

O prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo (MDB), se reuniu 
com representantes de salões 
de beleza, cabeleireiros, es-
maltarias, clínicas estéticas e 
academias nesta segunda-fei-
ra (1º), após os profissionais 
destas áreas promoverem uma 
manifestação durante a manhã.

“Foram dois representantes 
de cada área e o único posi-
cionamento que tivemos é o 
de que o prefeito iria conversar 
com os seus secretários. Como 
não houve nenhuma definição, 
ainda não estamos otimistas 
com a flexibilização”, comen-
tou Otávio Augusto de Almeida 
Barcelos, proprietário de um 
estabelecimento de manicure 
e um dos representantes da 

Andar à toa  
Depois de uma longa 

quarentena sem cobrança 
na Área Azul, o estaciona-
mento rotativo voltou a fun-
cionar por causa da flexibili-
zação das medidas restritivas 
adotadas para combater a 
pandemia. Tudo que é bom 
e não mexe no bolso, as 
pessoas ajustam com certa 
facilidade. Ontem, motoris-
tas estranharam a volta da 
cobrança pelos agentes da 
Emurb. Aliás, a cobrança 
deveria ter sido mantida 
durante o isolamento social, 
com o objetivo de barrar os 
folgados que, por estar libe-
rado, iam ao Centro só para 
andar à toa.

manifestação.
Durante o protesto, ma-

nifestantes exibiram cartazes 
com frases como “meu salão, 
meu sustento”, “estou fechado, 
mas meu imposto é cobrado” 
e “queremos sustentar nossas 
famílias”. Ao contrário de outros 
estabelecimentos, os salões de 
beleza e as academias não fo-
ram contemplados pela flexibili-
zação do governo de São Paulo.

“Queremos a reabertura, 
mas com a redução de pessoas 
e não da carga horária. Ter o 
salão aberto de quatro a seis 
horas faria com que muitos 
atendessem apenas um cliente 
por dia, devido ao tempo que 
leva para realizar alguns proce-
dimentos”, explicou Barcelos.

Em nota, após ouvir a rei-
vindicação dos representantes 

pela abertura dos estabeleci-
mentos respeitando as normas 
de distanciamento e de higiene, 
Edinho informou que irá reunir 
a equipe técnica e jurídica para 
avaliar as circunstâncias.

“Sabemos dos problemas 
que vocês estão passando e 
estamos muito preocupados, 
mas precisamos nos pautar 
pela saúde e pela ciência. Mu-
nicípios que haviam feito uma 
flexibilização mais abrangente, 
tiveram que voltar para a fase 
1”, disse o prefeito.  

Participaram também da 
reunião os vereadores Cel-
so Peixão, Anderson Branco, 
Márcia Caldas, Pedro Roberto, 
Renato Pupo, Jorge Menezes, 
Jean Dornelas, Fábio Marcon-
des, Zé da Academia e Cláudia 
Di Giuli.

MANIFESTAÇÃO
Cláudio LAHOS

São José do Rio Preto.
Além dos vetos, cinco pro-

jetos de lei estão na pauta de 
votação sendo dois em primeira 
votação (legalidade), um de 
autoria do vereador Renato 
Pupo (PSDB) que dispõe so-
bre matrícula de alunos nas 
unidades de ensino infantil e 
fundamental no Município e 
o outro do vereador Anderson 
Branco (PL) determina a rea-
lização periódica de inspeções 
em edificações e cria o Laudo 
de Inspeção Técnica de Edifi-
cação (LITE).

Os outros três projetos de lei 
que terão seus méritos votados 
são eles: proposta do vereador 
Fábio Marcondes (PL) institui 
o passe livre aos integrantes 
da Guarda Civil Municipal no 
transporte coletivo urbano de 
São José do Rio Preto. Outro 
projeto é o do vereador Jean 
Dornelas (MDB) que dispõe 
sobre a instalação de redutor 
eletrônico de velocidade (lom-
bada eletrônica) nos locais de 
radares fixos nas vias púbicas 
e dá outras providências e por 
último o projeto do vereador 
Pedro Roberto (Patriota) que 
declara de utilidade pública a 

Categoria protestou, ontem, na frente da prefeitura e teve adesão de outros segmentos

Associação Rio-Pretense Cató-
lica de Ensino.

E por último ainda está na 

pauta um projeto de resolução 
da Mesa Diretora da Câmara a 
ser apreciado pelos vereado-

res que institui a ‘Medalha do 
Mérito Esportivo’, alterando a 
Resolução nº 1.199/17.
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Estou aqui para preencher 
com muito carinho e entusias-
mo este vazio na vida de tantas 
pessoas que é comunicação 
verbal e não verbal no relacio-
namento.

LIBERDADE e RESPONSA-
BILIDADE são responsáveis por 
ampliar seu conhecimentos no 
dia a dia, gozando a sexuali-
dade de forma plena e sadia, 
tornando o prazer mútuo uma 
grande preferência.

Falar sobre sexo pode se 
traduzir em benefícios para 
a nossa vida sexual – es-
pecialmente se a conversa 
acontece durante o ato. Uma 
nova pesquisa mostra que o 
conforto com a comunicação 
sexual está diretamente ligada 
à satisfação sexual.

Os pesquisadores desco-
briram que pessoas que estão 
mais à vontade para falar sobre 
sexo também são mais propen-
sas a fazer isso durante o sexo. 
No entanto, isso não explica 
totalmente porque aqueles que 
gostam de conversar durante o 
ato sexual são mais felizes com 
suas vidas eróticas.

“Mesmo que você tenha 
só um pouco de ansiedade a 
respeito da comunicação, isso 
não afeta só o fato de você 
estar se comunicando ou não, 
mas também afeta diretamen-
te a sua satisfação”, afirma a 
pesquisadora Elizabeth Babin, 
especialista em comunicação 
na saúde na Universidade 
Estadual de Cleveland (EUA).

A ansiedade “pode tirar as 

pessoas do momento e, portan-
to, reduzir a satisfação geral que 
elas experimentam durante seus 
encontros”, explica ela.

Na próxima vez que você e 
seu parceiro (a) marcarem um 
encontro, se acariciarem juntos, 
utilizem a comunicação verbal e 
não verbal para ajudar o outro 
e a si mesmo, dando um pouco 
mais de prazer. E se lembre de 
falar o que não te agrada, de 
maneira honesta.

Por exemplo quando seus 
seios estiverem sendo beijados 
ou acariciados, você pode se 
comunicar verbalmente. Se você 
estiver gostando, experimente 
dizer: Está gostoso!

Caso você não esteja apro-
veitando da melhor forma, tente 
algo como: Dói quando você 
acaricia o bico, experimente 
fazer em volta dele. 

Conduzir com suas mãos de 
modo que o caminho onde e 
como seja claro para seu parcei-
ro, mostrando onde você deseja 
ser estimulada, de maneira mais 
prazerosa.

O importante é entender que 
ambas as formas de se comuni-
car são combutiveis importantís-
simos para o prazer sexual.

Com o tempo você e seu 
parceiro vão encontrar uma co-
municação própria e espontânea 
que gera unicidade na conexão 
de corpo e alma.

Dar e receber significa EN-
VOLVIMENTO físico e emocional 
de ambos, a tal ponto que a 
cada transa vocês fortalecerão 
essa linguagem, que virá em 

mistura de sintonia carnal, sons 
e olhares.

Vale lembrar que no começo 
é natural um pouco de constran-
gimento. Quando você comunica 
diretamente coisas de caráter 
sexual na primeira transa, a me-
lhor dica é humanizar o relato, 
apoiando e acolhendo as suas 
próprias VULNERABILIDADES, 
que se espelhem com as do seu 
parceiro.

Frase como: “Eu sei que 
você está com vergonha, eu 
também estou” ou “Para mim 
foi difícil dizer/fazer isso” dão à 
sua companhia o estímulo e o 
APOIO que ela precisa naquele 
momento, fazendo com que ela 
COMPREENDA através de afir-
mações evitando as negações.

O foco da comunicação ver-
bal ou não-verbal é transmitir 
quais são as suas NECESSI-
DADES, sejam elas vitais ou 
de renovação contínua da sua 
sexualidade.

O caminho de descoberta 
recíproca e individual será ex-
citante mesmo após o êxtase, 
pois juntos vocês construirão 
essa sintonia única, que elevará 
tanto a sua autoestima quando 
a do seu parceiro.

Aumentará o vigor, a pro-

            O importante é entender que ambas as formas 
de se comunicar são combustíveis importantÍssimoS 

para o prazer sexual“
”

PRAZER DA COMUNICAÇÃO VERBAL E 
NÃO VERBAL NO RELACIONAMENTO

Divulgação

dução de ocitocina e, cada vez 
mais, deixar o gosto de “quero 
mais”, exercendo outra atividade 
não-verbal, que é a saudade. O 
pensamento dele em você, sem 
o peso da obrigação de compro-
misso frustrante.

A vontade de estar nos seus 
braços e começar de onde termi-
naram o último encontro, neste 
processo de descobrimento e 
comunicação alternadamente, 
ou ao mesmo tempo, contando 
que cada um possa ficar em 
contato com o que está sentindo 
e ajudar seu parceiro a lhe dar 
prazer.

Algumas vezes você vai que-
rer se envolver totalmente em 
DAR prazer à sua companhia, 
outras vezes você vai se jogar de 
cabeça em RECEBER prazer e, 
ainda em outras, receber e dar 
prazer mutuamente.

O importante é compartilhar, 
revezar as carícias, descobrir no-
vos padrões entre o toque da sua 
mão sobre a mão dele, movendo 
ou apertando mais, para indicar 
o tipo de carícia que você deseja 
naquele momento e não perder 
o timing daquela comunicação 
não-verbal e aquecer ainda mais 
o ato sexual propriamente dito.

Quando nos permitimos ao 

novo, levamos nosso prazer ao 
máximo e nossa felicidade se 
torna completa, além de nossa 
autoestima e independência 
emocional.

Beijos e até a próxima.

Mirna Zelioli - Formada 
em pedagogia e sexóloga em 

formação e palestrante em 
vendas. Gestora comercial, 
sensual coach, empresária 
do mercado erótico, criadora 
do projeto SAT (Sexualidade 
Amor pra Todos), Projeto de 
Inclusão, projeto CEL (Co-
ragem e Empoderamento e 
Libertação).

COTIDIANO

O Hospital de Base de Rio Preto 
informou que a sua conta no Insta-
gram sofreu ataque de hacker, na 
manhã de ontem. O invasor alterou 
o nome da conta para @mediasu-
pportinstagram e excluiu todas as 
1.042 publicações postadas desde 
a abertura da conta.

Imediatamente ao constatar a 
invasão hacker, o HB comunicou a 
Polícia Civil, denunciou ao Insta-
gram e postou o fato nas suas redes 
sociais e nas do Hospital da Criança 
e Maternidade e do Hemocentro.

Instituição alerta para que as 
pessoas não respondam possíveis 
mensagens, pedidos de dinheiro ou 
doença enviadas por esta conta e 
denunciem o perfil ao Instagram.

A página do HB tinha 30,8 
mil seguidores. Hospital abriu 
nova conta no Instagram: @
hospitaldebaserp.

Conta do Hospital de 
Base no Instagram 

sofre ataque de hacker

A Secretaria de Trânsito, 
Transportes e Segurança de 
Rio Preto informou que, a 
partir desta terça-feira, dia 2, 
ficará proibido estacionar na 
faixa mais à esquerda na rua 
Pedro Amaral entre a avenida 
Alberto Andaló e a rua XV de 
Novembro. 

O objetivo é liberar o fluxo 
de veículos no local, com-
pensando o fechamento da 
faixa mais à direita – medida 
necessária para a pintura das 
grandes do antigo terminal, 
que passa por reforma. A ex-
pectativa é de que o trânsito 
seja liberado em até 30 dias.

Trânsito proíbe 
estacionamento 

na faixa à 
esquerda na rua 

Pedro Amaral
A Campanha Nacional de 

Vacinação contra a Gripe foi 
prorrogada até o dia 30 de ju-
nho, por causa da baixa adesão 
de alguns grupos prioritários.

A ação tem como objetivo 
alcançar o índice igual ou su-
perior a 90% de vacinação de 
quem tem direito à dose, no 
entanto, a média nacional até o 
momento é de apenas 65,05% 
e no Estado de São Paulo, de 
68,67%.

Em Olímpia, segundo a Vigi-
lância Epidemiológica, já foram 
imunizados 79,75% público-al-
vo, sendo que a meta foi supe-
rada em dois grupos prioritários, 
o de idosos e trabalhadores da 
saúde. Os grupos com menor 
adesão correspondem às crian-
ças, gestantes e adultos de 55 
a 59 anos.

Vacinação contra a 
gripe é prorrogada 

até 30 de junho
A Secretaria de Saúde de Olím-

pia informou nesta segunda-feira, 
dia 1º, que recebeu, desde a última 
sexta-feira, 29 de maio, cinco resul-
tados positivos para a Covid-19 de 
duas mulheres de 30 e 60 anos e de 
três homens de 27, 45 e 51 anos. 
Todos passam bem e estão em 
isolamento. Neste período, ainda 
foram registradas mais seis novas 
notificações suspeitas. 

Com as atualizações, Olímpia 
contabiliza 56 casos confirmados, 
dos quais 35 já estão curados e 
um permanece internado na UTI em 
Rio Preto, além de dois óbitos. O 
município aguarda resultados de 17 
suspeitos. em casa. Um homem de 
38 anos, que havia sido confirmado 
para a doença na última semana,  
precisou ser hospitalizado no fim de 
semana. Está na UTI por precaução 
médica, mas seu quadro é estável. 

Olímpia contabiliza 
56 casos confirmados 

de Covid-19
Começou nesta segunda-

-feira, dia 1º, a Campanha do 
Agasalho 2020 de Olímpia. O 
objetivo é arrecadar doações 
que serão destinadas às famílias 
que mais precisam de ajuda 
para se aquecerem nesta época 
de temperaturas mais baixas. A 
ação é uma iniciativa do Fun-
do Social de Solidariedade do 
município em conjunto com a 
Secretaria de Assistência Social.

Neste ano, devido à situação 
da pandemia, a campanha será 
modificada para garantir mais 
segurança à população sem que 
as pessoas que querem contri-
buir precisem sair de casa. Para 
isso, será adotada arrecadação 
a domicílio, na qual o morador 
interessado em colaborar pode 
ligar no Fundo Social para soli-
citar a coleta. 

Fundo Social 
inicia campanha 

do agasalho
Os números de Covid-19 

em Rio Preto foram atualizados 
pela Secretaria de Saúde  nesta 
segunda-feira (1º). Depois de 
confirmar 61 novos casos no fim 
de semana, a cidade registrou 
sete casos nesta segunda-feira 
(1). No total, são 703 vítimas.

O município segue com 23 
óbitos confirmados e 270 re-
cuperados, tendo uma taxa de 
letalidade de 3,3%. 

Além disso, Rio Preto re-
gistrou 120 casos de Síndro-
me Respiratória Aguda Grave 
(SRAG), sendo que 82 pacientes 
estão internados: 52 em enfer-
maria e 32 em UTI.

Durante a live, o secretário 
de saúde, Aldenis Borim, lamen-
tou as filas e as aglomerações 
em diversos estabelecimentos 
comerciais ontem. 

Rio Preto chega 
a 703 casos do 

novo coronavírus

HB recebe R$ 60 mil para 
enfrentamento da Covid-19

A Fundação Faculdade 
Regional de Medicina de São 
José do Rio Preto – Funfarme 
receberá a quantia de R$ 
60.000,00 para investimento 
em ações de enfrentamento 
do novo coronavírus no Hos-
pital de Base, em Rio Preto. 

A verba é originária de uma 
ação civil pública movida pelo 
Ministério Público do Trabalho 
(MPT) contra um frigorífico da 

região. 
A verba decorre de um 

acordo judicial e será paga em 
10 parcelas de R$ 6.000,00 
cada, sendo aplicada integral-
mente na aquisição de equipa-
mentos de proteção individual, 
insumos, medicamentos e 
outras medidas com o obje-
tivo de auxiliar no tratamento 
de pacientes atendidos pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
que contraíram a Covid-19, 
bem como na proteção dos 

profissionais de saúde. A des-
tinação foi homologada pelo 
juízo da Vara do Trabalho de 
José Bonifácio.

O MPT e a Justiça do Traba-
lho já destinaram mais de R$ 
230 milhões para unidades de 
saúde, hospitais e centros de 
pesquisa de todo o país para 
auxiliar no combate ao corona-
vírus, com o objetivo de melhor 
estruturar os serviços de saúde 
e o atendimento à população 
contaminada.

Da REDAÇÃO

Prefeitura lança cartilha contra podas drásticas

A Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo,  
com apoio da Secretaria Muni-
cipal de Serviços Gerais, inicia 
nesta semana em que se co-
memora o Dia Mundial do Meio 
Ambiente (5/6), uma campa-
nha de conscientização sobre 
a importância da arborização 
urbana, por meio do fim das 
podas drásticas e supressões 
de árvores, desnecessárias e 
sem autorização.  

Por conta da pandemia, a 

cartilha educativa orientativa que 
seria distribuída casa a casa, 
com uma ação de conscientiza-
ção por meio de agentes de saú-
de, teve de ser adiada e agora 
será retomada de outra forma. 

A cartilha será entregue por 
meio dos espaços públicos que 
estão em funcionamento como 
alguns equipamentos de saú-
de, CRASs, Centro Médico de 
Especialidades, dentre outros, 
totalizando 145 locais. 

Além de ser colocada em 
materiais que serão entregues 
às famílias e munícipes como 

cestas básicas, kits de ali-
mentação para alunos da rede 
municipal, materiais escolares 
impressos para aulas em casa, 
entre outros, visando uma dis-
tribuição por todas as regiões 
da cidade. 

Serão distribuídas 45 mil 
cartilhas.

O material foi gerado com 
recursos do Fundo Estadual de 
Defesa dos Interesses Difusos 
(FID) e a vinculado à Secretaria 
da Justiça e da Defesa da Ci-
dadania, em convênio firmado 
com a Prefeitura de Rio Preto.

Da REDAÇÃO
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NERCIA MAYORQUIN ROMEIRO – 
Falecida no dia 01/06/2020 aos 80 anos 
de idade. Era viúva de Rubens Romeiro 
Ortunho, deixando os fi lhos: Cristina, Mar-
cos e Ricardo. Sepultamento ocorreu no 
dia 01/06/2020 às 16h, saindo do velório 
Ercília para o cemitério da Ressurreição.

MARIA IZAURA PACHECO ROSEIRA 
– Falecida no dia 01/06/2020 aos 92 anos 
de idade. Era viúva de Manoel Rodrigues 
Roseira, deixando os fi lhos: Odete, Divani e 
Alzira (falecida). Sepultamento ocorreu no 
dia 01/06/2020 às 10h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

LAURA DE GIULI – Falecida no dia 
01/06/2020 aos 87 anos de idade. Era 
solteira. Sepultamento ocorre no dia 
02/06/2020 às 11h, saindo do velório 
Ercília para o cemitério da Ressurreição.

  FALECIMENTOS

‘Operação Tamoio’ da PRF apreende
R$ 100 mil em eletrônicos na BR-153

Policiais rodoviários federais 
de Rio Preto apreenderam na 
tarde deste domingo, na BR-
153, imediações do entron-
camento com a rodovia Assis 
Chateaubriand, uma carga de 
produtos eletrônicos avaliada 
em R$ 100 mil que estava em 
um GM Cruze.

O flagrante aconteceu du-
rante a ‘Operação Tamoio’ 
deflagrada em âmbito nacional 
para combater a criminalidade.

Segundo o inspetor Flávio 
Catarucci, em revista no veículo 
foi encontrada uma grande 
quantidade de equipamentos 
eletrônicos, do tipo celulares 
modelo Redmi Note 8, roteado-
res Wi-Fi, controles e consoles 
XBOX, receptores de tv, fones 
de ouvido e relógios.

“Um homem de 31 anos 
conduzia o veículo no momento 
da abordagem e afirmou que 
recebeu a mercadoria no Para-
guai e estava transportando até 
a cidade de Franca”, explicou.

Conforme Catarucci, o car-
regamento foi apreendido e 
encaminhado para a Receita 
Federal rio-pretense.

O motorista foi ouvido e 
liberado. “Ele vai responder a 
processo criminal pelo crime de 
descaminho. Se for condenado, 
poderá receber uma pena de 
um a quatro anos de reclusão”, 
salientou o inspetor.

CONTRABANDO
De acordo com nota divul-

gada pela PRF, “estimativas 
apontam que o Brasil deixa de 
arrecadar em torno de R$ 60 
bilhões por ano com o comércio 

Daniele JAMMAL

CONTRABANDO
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Funcionário público cai em 
golpe de estelionato ao 
comprar teclado digital

Morador em um condomínio 
de alto padrão, um funcionário 
público estadual, de 52 anos, 
procurou a Central de Flagran-
tes de Rio Preto na manhã des-
te domingo para denunciar ter 
sido vítima de estelionatários.

Segundo ele, no dia 25 
de maio estava pesquisando 
na internet lojas virtuais para 
comprar um teclado digital e 
acabou encontrando um site 
que oferecia um modelo CDP 
S100 Stage da marca Casio 

por R$ 1.744,14.
Após realizar cadastro em 

nome de sua esposa, emitiu 
boleto e pagou pelo aplicativo 
em seu celular.

Posteriormente, acabou 
descobrindo que havia diversas 
queixas no Reclame Aqui contra 
a empresa e que havia caído 
em um golpe.

Analisando o boleto, o servi-
dor identificou divergências no 
número do CNPJ e fraude no 
local da sede da firma. Até o 
momento, não há pistas sobre 
os autores do crime.

Daniele JAMMAL

SITE FALSO

O 4º DP de Rio Preto in-
vestiga um homicídio ocorrido 
neste domingo, no Jardim Nu-
nes. A vítima é Mateus Pereira 
Alves, de 21 anos, que morava 
no Jardim Simões. Um outro 
jovem, V.H.M., 22, morador 
no Residencial Caetano, foi 
baleado e socorrido para a 
Santa Casa.

Segundo relato do sobrevi-
vente à PM, ele estava na rua 
Rita Lopes Camarim soltando 
pipa e Alves estava perto quan-

Jovem é baleado no Jardim 
Nunes e morre em UPA

Daniele JAMMAL
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

ESTÂNCIA SÃO CARLOS

do passou uma motocicleta 
com dois ocupantes, e ouviu 
disparos de arma de fogo.

M. disse que sentiu ter 
sido alvejado, soltou a pipa e 
correu, sendo levado para a 
UPA Jaguaré e transferido para 
o hospital.

De acordo com o jovem, os 
disparos foram efetuados na 
direção do rapaz que morreu, 
a quem alegou não conhecer.

Alves chegou a ser socorri-
do até a UPA do Santo Antônio, 
mas não resistiu e morreu 
aproximadamente 20 minutos 
depois.

Entregador é baleado em 
tentativa de roubo de moto

O entregador A.V.V.S., 26, 
morador na Estância São 
Carlos, foi internado na Santa 
Casa de Rio Preto, após ter 
sido baleado e passar por 
atendimento médico na UPA 
Jaguaré, neste domingo.

À Polícia Militar, a vítima 
alegou que foi atingida por 
disparo de arma de fogo du-
rante uma tentativa de roubo 
da motocicleta de um amigo 
no bairro onde mora.

O veículo estava sen-

do pilotado pelo entregador 
quando houve o atentado. 
Ele informou aos policiais que 
perdeu a consciência ao ser 
ferido e já acordou na UPA.

Funcionários da unidade 
de saúde informaram que 
um desconhecido levou o 
paciente até lá, passou en-
dereço para o cadastro, mas 
não forneceu nenhum nome.

Caso foi registrado como 
tentativa de homicídio e se-
gue sendo investigado pelos 
policiais do 3º DP rio-pre-
tense.

Daniele JAMMAL
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Depois de ser atendido na UPA do Jaguaré, vítima foi internada na Santa Casa 

de ilegal de mercadorias vin-
das do Paraguai sem o devido 
desembaraço fiscal. Este valor 
seria suficiente para adquirir 

750 mil respiradores pulmona-
res mecânicos, essenciais no 
tratamento de vítimas crônicas 
do COVID-19”

Mercadorias do Paraguai estavam em um GM Cruze

EM VICINAL

Polícia tenta identificar quem matou Mateus e atirou no outro jovem neste domingo

Um ajudante geral, de 34 anos, 
foi preso em flagrante, no final da 
noite deste domingo, na Estância 
Bela Vista, por lesão corporal e 
violência doméstica. Ele confessou 
ter agredido a companheira, uma 
manicure, de 33, com quem vive 
em união estável há cinco anos.

Essa é a segunda vez, em um 
ano, que o acusado vai para a 
cadeia por bater na mulher.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o casal se desentendeu 
por ciúmes e ele desferiu socos 
e pontapés na vítima, com quem 
tem dois filhos. O autuado também 
teria jogado a manicure contra 
uma porta de vidro da residência.

À Polícia Militar, a mulher reve-
lou que tem um filho de outro rela-
cionamento e que o companheiro 
não aceita o fato.

Conforme o registro policial, o 
homem ingeriu bebida alcóolica 
antes das agressões.

A manicure foi sozinha até a 
UPA Norte, onde foi atendida e 
teve uma das pernas suturada 
por causa da violência. Quando 
retornou para casa, acionou a 
guarnição, pois estava com medo 
do suspeito, que se encontrava 
dentro do imóvel.

Para os pms, J.R.M.S. confir-
mou a versão apresentada pela 
mulher e foi conduzido até o Plan-
tão, onde teve a prisão confirmada 
e convertida em preventiva.

Na justificativa, o delegado 
constou que o indiciado “mostra 
personalidade agressiva e des-
respeito tanto pela vítima quanto 
pela lei, não demonstrando arre-
pendimento”.

S. deve aguardar decisão ju-
dicial na carceragem da DIG/Deic 
rio-pretense. Caso segue para 
investigação da DDM (Delegacia 
de Defesa da Mulher).

Ajudante geral 
vai para a cadeia 
pela 2ª vez por 
bater na mulher

Daniele JAMMAL

GCM é agredido em festa de aniversário no Jardim Nunes

Um guarda civil municipal 
foi agredido durante o aten-
dimento a uma ocorrência de 
perturbação de sossego, no 
Jardim Nunes, na Região Norte 
de Rio Preto, na madrugada 
deste domingo.

Segundo o boletim de ocor-

rência, a vítima e um colega 
foram chamados por vizinhos 
incomodados com o som alto 
em uma residência.

Ao chegar no local, a guar-
nição passou a ser ofendida 
por um auxiliar geral, de 32 
anos, e um soldador, de 37. 
O primeiro teria dado um soco 
no guarda e o segundo entrado 

Daniele JAMMAL em luta corporal e tentado 
pegar a arma do gcm.

O outro agente foi em so-
corro do colega e usou gás de 
pimenta para impedir que as 
agressões continuassem.

A dona da residência de-
clarou na delegacia de Plantão 
que comemorava o aniversário 
de três anos de casamento 

quando a GCM chegou.
Ela alegou que o som es-

tava alto e foi abaixado, mas 
um tio que se encontrava no 
imóvel aumentou o volume, 
tendo início um tumulto ge-
neralizado.

Os suspeitos disseram que 
apenas se defenderam de 
agressões dos guardas. O gcm 

ferido foi atendido na Santa 
Casa. Já o auxiliar recebeu 
atendimento médico na UPA 
Jaguaré.

O porta-voz da Guarda, Ro-
ger Assis, informou que “o caso 
será investigado pela polícia e 
que a ocorrência foi registrada 
como perturbação de sossego, 
lesão corporal e resistência”.

Pedestre morre após ser 
atropelado e motociclistas 
sofrem ferimentos graves

Um acidente ocorrido na 
noite do último sábado, na ro-
dovia Décio Custódio da Silva, 
na altura do quilômetro 17, 
em Ipiguá, matou o pedestre 
Rafael Taparo.

Conforme a Polícia Militar 
Rodoviária (PMR), a vítima ca-
minhava no sentido Rio Preto 
a Ipiguá quando foi atingida 
por uma motocicleta, dirigida 
por um jovem de 20 anos.

O piloto e sua passageira, 
de 15, sofreram ferimentos 
graves e foram socorridos até 
o Hospital de Base rio-pre-
tense. O pedestre teve morte 
instantânea.

As causas do atropela-

mento seguem sendo investi-
gadas pe la Polícia Civil. Até 
o fechamento desta matéria, 
motociclista e acompanhante 
continuavam internados.

Daniele JAMMAL

EM JALES
Mãe amamenta bebê 
de três meses que 
morre engasgado

A Polícia Civil de Jales está 
investigando as causas da mor-
te de um bebê, de três meses.

O Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) foi 
acionado na tarde deste domin-
go para atender um chamado 
no Conjunto Habitacional José 
Área Caparroz Bogaz.

Ao chegar na residência a 
equipe fez as manobras de sal-
vamento, mas o recém-nascido 
não resistiu.

Para os socorristas, a mãe 
da vítima disse que após ama-

mentá-la fez os procedimentos 
necessários para que não en-
gasgasse, mas foi exatamente 
isso que aconteceu.

Daniele JAMMAL

Blitz para combater uso de cerol 
prende traficante no São Thomaz

Durante ‘Operação Saturação’ 
contra as linhas cortantes, na tarde 
deste sábado, no bairro São Thomaz, 
na área rural de Rio Preto, policiais 
militares e guardas civis municipais 
apreenderam 21 carreteis com cerol 
e duas motos foram recolhidas ao 
pátio do Detran por irregularidades 
na documentação. Um jovem de 20 
anos foi preso por tráfico de drogas.

Segundo o porta-voz da GCM, 
Roger Assis, o traficante estava 
com quase meio quilo de maconha 
e R$ 65.

“Na semana passada foi feita 
outra blitz no local. O bairro todo foi 
fechado e passou por um pente-fino. 
Os objetivos são coibir a criminali-
dade, o tráfico na área e o uso de 
linhas cortantes, que podem provo-
car acidentes graves e até mortes”, 
explicou Assis.

Daniele JAMMAL
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QUE FIQUE BEM CLARO: NÃO VOU INCLUIR O ANO DE 2020 NA MINHA IDADE. 
EU NEM USEI. Sorria, beba muita água e seja feliz!

ISABELLA MORENO fes-
tejou seus 2.4 anos, ao lado 
do noivo Leandro Gonçal-
ves, com caprichado almoço 
e com direito a bolo e doci-
nhos na mansão dos pais 
dela, Marisa Moreno Pereira, 
no condomínio Damha 1, 
sábado passado.

MEUS PÉSAMES aos 
familiares do empresário 
Antônio Luiz Sosso, que fa-
leceu no último sábado, dia 
30. A empresária e esposa 
Sueli Sosso e os fi lhos Han-
derson, Hellen e Haryston 
Sosso. 

OS MÉDICOS MIGUEL 
Zerati Filho, Francisco Tibor 
Dénes, Tiago Rosito, Adriano 
Calado e Alex Sato Tanaka 
participam nesta terça-feira, 
dia 2 de junho, a partir das 
20h, expoentes da Urologia 
Pediátrica Brasileira, de uma 
reunião virtual sobre Refl uxo 
Vésico Ureteral na Infância 
- Tratamento do Refl uxo Ve-
sicoureteral promovida peça 
Sociedade Brasileira de Uro-
logia. #todosconvidados.   

CIDA CARAN, ao lado do 
marido Orvile Tucunduva 
Westin, está curtindo o ar 
puro e a beleza da natureza 
em sua Fazenda Rancho 
Verde, nos arredores de 
Araçatuba, em clima de iso-
lamento social.

O GOVERNO Estadual 
anunciou que o Poupatem-
po e o Detran continuarão 
fechados por tempo inde-
terminado, mesmo após o 
início da fl exibilização. A 
maioria dos serviços pode 
ser acessada pela internet. 
Os aplicativos para celulares 
podem ser baixados tanto 
para sistema IOS como An-
droid.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vamos juntos #LutarContraACrise

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Gangorra
A indústria de cosméticos já aponta queda nas vendas de 
itens de maquiagem. A venda de batons e blush caíram desde 
início da quarentena e queda aumentou ainda mais com a 
obrigatoriedade do uso de máscara. Por outro lado a venda 
de maquiagem voltada para os olhos, como rímel, sombra e 
delineador aumentou. As mulheres estão se dedicando mais 
às áreas que ficam expostas. Outro item de cosméticos que 
teve um aumento nas vendas foi creme para mãos. Com o uso 
excessivo de álcool gel, as mãos ficam mais ressecadas.

O cartorário Paulo André Gine 
Matos em pose especial para 

coluna 

Fique Sabendo...
A Droga Raia engoliu a Drogasil (no bom sentido). 
Espalhadas em 23 estados brasileiros, os 
funcionários de ambas ganham suporte físico e 
emocional porque o primeiro compromisso é o de 
manter o quadro de funcionários e a renda dos 
afastados. As lojas só trocaram a cor e a logo: Fugiu 
a da Raia e ficou Drogasil e o objetivo é reforçar o 
canal de e-commerce, reduzindo o fluxo de pessoas 
nas unidades. Se é conseqüência da pandemia só 
saberemos mais adiante. 

Tel. (17) 3233-4888

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Plano de Retomada
Nesta quarta-feira, dia 3, o presidente da Investe 
SP, Wilson Mello, participa da Live LIDE Interior 
SP, a partir das 12h, para falar sobre o ‘Plano de 
Retomada Econômica do Estado de São Paulo’.

Paella Caipira
A Paróquia Menino 
Jesus de Praga, no 
comando do padre 
Silvio Roberto, realiza 
no dia 11 de julho 
uma Paella Caipira, 
assinada pelo Chef 
Casinha. Valor R$ 40, 
serve duas pessoas, 
acompanhada de 
farofa, salada e 
sobremesa. Retirada 
na Paróquia Menino 
Jesus de Praga das 
11h30 às 14h30. 
O padre pede a 
colaboração de todos 
fiéis.

Fique Informado
Nesta terça-feira, o Ultra-X - centro referência 
em diagnósticos de imagem - estreia um projeto 
de conteúdo online para conectar especialistas 
em saúde e discutir assuntos relevantes para a 
sociedade. O tema é ‘Pneumonia na Criança em 
tempos de Covid-19’ e contará com a participação 
do Dr. Pedro Dalto, um dos maiores nomes da 
radiologia pediátrica do País. Os médicos Antônio 
Soares e Mariana Rodero, que fazem parte do 
corpo clínico do Ultra-X, têm disponibilidade para 
falar sobre esse assunto.

'Face Shield'
Com peças criadas atendendo a todas as 
determinações estabelecidas pelo Hospital de 
Base (HB) de Rio Preto, a Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (FIESP) entrega nesta 
quarta-feira, 3 de junho, às 9h, 2 mil protetores 
de máscaras, os chamados ‘face shield’, para o 
Complexo Funfarme, que engloba, além do HB, o 
Hospital da Criança e Maternidade (HCM) e outras 
unidades. No total, serão 4,5 mil equipamentos em 
prol dos profissionais de saúde.

A elegante Valquíria Menegaldo 
Silva em badalada festa que agitou 

Rio Preto. Foto Luizinho Bueno
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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1601
(De 02 de junho 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 VALDELIR ELVIRA PEREZ BROGNARO, 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 03.4/0194/06/2020, 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 02/06/2020 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 1602
(De 02 de junho 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 VANDA CASEIRO, ocupante do cargo de provimen-
to 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 03.4/0195/06/2020, 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 02/06/2020 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 1603
(De 02 de junho 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 ELISABETE APARECIDA SCARAÇATI, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Atendente, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 3º da Emen-
da Constitucional nº 47, de 05/07/2005.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.7/0196/06/2020, 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 02/06/2020 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 1604
(De 02 de junho 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 MARIANGELA BASTON PIRES DE CARVALHO, 
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 03.6/0197/06/2020, 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 02/06/2020 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 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 29.038.893/0001-
46. Preg. Eletr. 157/19, 127/19 e 379/19. Proc. 11499/19, 
11266/19, 13492/19 . PRE/0172/19, ATA/0421/19 e 
ATA/0766/19. Notifi camos a contratada para realizar a 
troca de 167 pct de feijão preto, 927 pct de achocolatado 
e 1.341kg de biscoito e polvilho em até 24h. Concede-se o 
prazo de 5 dias úteis para a empresa, em querendo, apre-
sentar o contraditório em atendimento aos ditames consti-
tucionais, sem prejuízo das penalidades cabíveis previstas 
e conforme legislação pertinente, caso esta pendência não 
seja regularizada em tempo. SMAA A. Pedro Pezzuto Jr.
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 42/20
Contratada: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
OBJETO: Prestação de serviços especializados em infor-
mática e correlatos visando a instalação/implantação de 
Backbone Óptico no Centro Incubador de Empresas do 
Complexo Parque Tecnológico de Rio Preto. Fundamento: 
Art. 24, VIII da L.F 8.666/93. SMPECTI em exercício – Maria 
Inês T. N. Dobbert
EXTRATO 
1º Termo Aditivo
Dispensa de licitação 20/19; Contrato nº DIL/0018/19
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMDENT. Jorge Luis Souza.
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 
Dispensa De Licitação N° 37/20 
Objeto: Aquisição de luvas de látex descartável para o 
combate ao CONDI 19, para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente da 
disseminação do “CORONAVIRUS”. 
Contratada: In Dental Produtos Odontologicos Méd. e Hospi-

talares – CNPJ: 07.788.510/0001-14 – Empenho nº 10547/20 
– R$ 117.000,00 – Entrega Imediata

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DO CENTRO REGIONAL DE EVENTOS (AV. JOSÉ MUNIA 
5650, NOVA REDENTORA) – SEC. MUN. ESPORTES. 
Recorrente: MLS Gerenciamento de Obras Ltda, contra a 
decisão que a declarou inabilitada a prosseguir no certame 
licitatório. Recebo o recurso eis que tempestivo. As contrar-
razões no prazo legal. Fica suspensa “sine die” a sessão de 
abertura das propostas fi nanceiras que estava designada 
para ocorrer no dia 02/06/2020 às 09:15 horas. Oportuna-
mente, será informado, através de publicação na imprensa 
ofi cial, sobre o prosseguimento do processo. Publique-se 
para ciência. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras 
e Contratos e Presidente da C.M.L.  
COMUNICADO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA/ADEQUAÇÃO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS II SUL 
-BOM JARDIM – (RUA JOSÉ POLACHINI SOBRINHO 575) 
– SEC. MUN. SAÚDE. Recorrente: Engescav Engenharia e 
Construções Eireli, contra a decisão que a declarou inabilita-
da a prosseguir no certame licitatório. Recebo o recurso eis 
que tempestivo. As contrarrazões no prazo legal. Fica sus-
pensa “sine die” a sessão de abertura das propostas fi nan-
ceiras que estava designada para ocorrer no dia 02/06/2020 
às 08:30 horas. Oportunamente, será informado, através de 
publicação na imprensa ofi cial, sobre o prosseguimento do 
processo. Publique-se para ciência. Wanderley Ap. de Souza 
– Diretor de Compras e Contratos e Presidente da C.M.L.  
COMUNICADO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA/ADEQUAÇÃO 
DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS AD 
NORTE (RUA JOAQUIM ROSA DOS SANTOS, ESQ. AV. 
JAGUARÉ, VL. CLEMENTINA) – SEC. MUN. SAÚDE. Re-
corrente: Engescav Engenharia e Construções Eireli, contra 
a decisão que a declarou inabilitada a prosseguir no certame 
licitatório. Recebo o recurso eis que tempestivo. As contrar-
razões no prazo legal. Fica suspensa “sine die” a sessão de 
abertura das propostas fi nanceiras que estava designada 
para ocorrer no dia 02/06/2020 às 08:50 horas. Oportuna-
mente, será informado, através de publicação na imprensa 
ofi cial, sobre o prosseguimento do processo. Publique-se 
para ciência. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras 
e Contratos e Presidente da C.M.L.  
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° 187/2020, PROCESSO 11.759/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de medicamentos/insumos 
padronizados na REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 17/06/2020, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 188/2020, PROCESSO 11.760/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de medicamentos para 
atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 17/06/2020, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
EXTRATO 
EXTRATO DA SESSÃO
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Modalidade: Pregão Eletrônico 150/2020 Processo: 
11516/2020
Objeto: Aquisição e instalação de cancela automática, com 
fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas 
para atender as necessidades das travessias em vias férreas 
no município. Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e 
Segurança.
O pregão eletrônico restou fracassado uma vez que o valor 
fi nal alcançado fi cou acima da estimativa do edital. Mariana 
Correa Pedroso Fernandes- pregoeira

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO

CONTRATADA: CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI - 
EPP, CNPJ 19.079.553/0001-00. Preg. Eletr. 531/19. Proc. 
14523/19. PRE/0464/19. NOTIFICAMOS DERRADEIRA-
MENTE a contratada para realizar a troca de 477 pct de 
feijão preto e 1200 pct de feijão carioquinha, seguindo rigo-
rosamente as especifi cações técnicas requeridas, em até 
24h, impreterivelmente. Concede-se o prazo de 5 dias úteis 
para a empresa, em querendo, apresentar o contraditório em 
atendimento aos ditames constitucionais, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis previstas e conforme legislação perti-
nente, caso esta pendência não seja regularizada em tempo. 
SMAA A. Pedro Pezzuto Jr.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 25/2020, 
Processo SICOM 3120/2020 objetivando o Registro de 
preços para contratação de serviços de retirada e instalação 
de bombeadores tipo submerso em poços exploratórios do 
Aquífero Guarani.
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 meses. O rece-
bimento das propostas dar-se-á até o dia 16.06.2020, às 
08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 22.05.2020 – Jaqueline Freitas Reis – Geren-
te de Operação e Manutenção-Água.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 26/2020, Pro-
cesso SICOM 3124/2020 objetivando o Registro de preços 
para eventual aquisição de cimento.
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 meses. O rece-
bimento das propostas dar-se-á até o dia 17.06.2020, às 
08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 21.05.2020 – Jaqueline Freitas Reis – Geren-
te de Operação e Manutenção - Água.
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
13/2017
PREGÃO ELETRÔNICO nº 24/2017 – PROC. nº 30/2017
Contratada: ROSÂNGELA MOURA DE CAMPOS SJ RIO 
PRETO EIRELI
Objeto: Prorrogação do contrato com aplicação de reajuste à 
contratação de empresa especializada em execução de ser-
viços de desobstrução e limpeza de detritos e impregnações, 
utilizando equipamentos e máquinas de hidrojateamento com 
alta pressão e sucção por auto-vácuo, ferramentas e Mão de 
obra, em unidades operacionais dos sistemas de água e de 
esgoto pertencentes ou de responsabilidade do SeMAE, situ-
ados no município e distritos de São José do Rio Preto-SP.
Prazo: 12 meses  Valor total: R$ 1.752.625,12  
Data da assinatura: 01.06.2020
Nicanor Batista Júnior - Superintendente do SeMAE
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO nº 24/2018 – CONCORRÊNCIA nº 03/2018 – 
PROC. nº 10/2018
Contratada: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICI-
PAÇÕES LTDA.
Objeto: Readequação quantitativa e qualitativa com acrés-
cimo de valor e prorrogação do contrato com readequação 
qualitativa e quantitativa com acréscimo de valor, referente 
à prestação de serviços de apoio às atividades operacionais 
do SeMAE, com fornecimento de mão de obra, equipamen-
tos e veículos.
Data da assinatura: 29.05.2020    Prazo: 12 meses    Valor 
total: R$14.389.466,92
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
24/2020 – PROCESSO SICOM 3106/2020
Objeto: Aquisição de 10.000 hidrômetros Velocimétrico Uni-
jato, Ø3/4”, transmissão magnética, vazão máxima 1,5m3/h, 
vazão nominal 0,75m3/h, vazão de transição 60l/h, vazão 
mínima 15l/h, classe metrológica B, comprimento sem cone-
xões 115 mm, cúpula de vidro.
Sessão pública realizada on line no dia 21.05.2020, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora LAO INDÚSTRIA LTDA 
para o item. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
24/2020 – PROCESSO SICOM 3106/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 29.05.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE CLASSIFICAÇÃO DAS 
PROPOSTAS COMERCIAIS
CONCORRÊNCIA 02/2020 – PROC. nº 26/2020
Objeto: Construção de interceptor de esgoto na Avenida 
Murchid Homsi – Margem Esquerda do Córrego Aterradinho 
no município de São José do Rio Preto, incluindo forneci-
mento de materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos 
necessários à execução dos serviços.”
Após análise das propostas e fundamentada no parecer 
da gerência gestora do processo a Comissão de Licitações 
decidiu classifi car as propostas comerciais, da seguinte 
forma: em 1º lugar a da licitante PONTO FORTE CONSTRU-
ÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo valor de R$ 

1.175.966,02, em 2º lugar a da licitante BMC ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÃO LTDA pelo valor de R$ 1.202.000,68; em 
3º lugar a  da licitante ENGESCAV ENGENHARIA E CONS-
TRUÇÕES EIRELI – EPP pelo valor de R$ 1.244.931,86; em 
4º lugar a da licitante MARIA SANTA LOCAÇÃO E OBRAS 
LTDA-EPP pelo valor de R$ 1.277.991,54 e, em 5º lugar a 
proposta da licitante CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA 
pelo valor de R$ 1.396.960,95. Em decorrência da previ-
são contida no item 5.5.1 no Edital da, que assegura como 
critério de desempate preferência de contratação para as 
ME e EPP, e conforme prevê o art. 44, § 1º da Lei Federal 
123/2006, alterada pela LC 147/2014, fi ca NOTIFICADA a 
empresa ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
EIRELI – EPP para que, se for de seu interesse, reapresente 
sua proposta, conforme art. 45, inc. I da Lei Federal 123/06, 
no prazo de 02 (dois) dias a contar da desta publicação. S. J. 
Rio Preto, 1º.06..2020, Sonia Maria Franco da Silva Gomes - 
Presidente da CL.
Extrato de Portaria nº 039 de 01/06/2020 – RESOLVE:  Dis-
pensar o servidor SIDNEI APARECIDO GARCIA, matrícula 
nº 57, da função de Supervisão de Equipe, criado pela Tabe-
la “D”, do Anexo I, da Lei Complementar nº 266/2008. Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
efeitos a partir de 01 de junho de 2020.
Extrato de Portaria nº 040 de 01/06/2020 – RESOLVE: 
Interromper o afastamento da servidora estatutária RENATA 
CRISTINA MANZATO, Agente Administrativo, matrícula 716, 
concedida através da Portaria 72 de 13 de julho de 2018. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, sur-
tindo efeitos a partir de 01 de junho de 2020.
Extrato de Portaria nº 041 de 01/06/2020 – RESOLVE: 
Nomear ALINE FLÁVIA MARTINHO MYAZAKI, para o cargo 
de provimento em comissão – Assessor Técnico, criado 
através da Lei Complementar n° 265/2008, que dispõe sobre 
a reestruturação do Serviço Municipal Autônomo de Água e 
Esgoto - SeMAE. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, surtindo efeito a partir de 01 de junho de 2020.
S. J. Rio Preto 01.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CI-
ÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

EXTRATO: TERMO DE RESCISÃO AO COMPROMISSO 
DE VENDA E COMPRA DO LOTE 04, DA QUADRA 02, 
COM ÁREA DE 700,00M², LOCALIZADO NO LOTEAMEN-
TO “ECO PARQUE EMPRESARIAL NORTE”, CELEBRADO 
EM 17/10/2019 COM A EMPRESA SUELI APARECIDA DE 
BARROS CONFECÇÕES - ME, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 016/2019 – CONTRATO Nº COC/0027/19, EM FACE DO 
REQUERIMENTO PROTOCOLIZADO SOB Nº 2019416271, 
DE 05/12/2019, PELA CITADA EMPRESA.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 21/2020

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas 
atribuições legais, FAZ SABER, a todos que virem o presente 
EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, fi ca a empresa 
MOREIRA CUNHA BAR E RESTAURANTE LTDA, inscrito no 
cadastro de pessoa jurídica sob nº 33.537.780/0001-62, cien-
te de que FOI LAVRADO O AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSI-
ÇÃO DE MULTA Nº 22178 EM 02/03/2020, EM VIRTUDE DE 
INFRAÇÃO AS POSTURAS MUNICIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da 
publicação deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar 
nº 588/2019.
O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será 
concedido uma redução para recolhimento da multa de 50% 
(cinquenta por cento), para pagamento no prazo de 30 dias, 
contados a partir do 5º dia da publicação do presente EDI-
TAL, conforme previsto no caput do artigo 24 da Lei Comple-
mentar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá se 
dirigir a Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal 
da Fazenda para que seja emitida a guia de recolhimento 
do Auto de Infração e Imposição de Multa, cujo pagamento 
poderá ser efetivado nas Agências Bancárias conveniadas 
ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lan-
çado em dívida ativa, se não houver a quitação do débito ou 
apresentação de defesa administrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a 
disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de Posturas – 
Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, 
e que esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.    
São José do Rio Preto, 01 de Junho de 2020.
Pedro Oliva Filho
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

Extrato da PORTARIA Nº 014/2018-CGCM/SMTTS de 17 de 
outubro de 2018 - Sindicância Administrativa Disciplinar.
Sindicados: Rafael Gustavo dos Santos e Sidney Pereira dos 
Santos
Resultado: aplicabilidade do inciso I do artigo 48 da Lei Com-
plementar Municipal nº 331/2010.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA /CORREGEDORIA

 
 

PORTARIA SEMDEC - Nº 04/2020 DE 1.º de JUNHO DE 2020 
 

 
Dispõe, em caráter excepcional, sobre o exercício do comércio ambulante no Shopping 
Waldemar Alves dos Santos – Shopping Azul. 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
NEGÓCIOS DE TURISMO, no uso de suas atribuições legais e:  
 
Considerando a necessidade de serem adotadas medidas de prevenção e enfrentamento do 
SARS-COV-2, agente causador da COVID-19;  
 
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública, conforme Decreto Municipal n.º 
18,559, de 20 de março de 2020 e suas alterações;  
 
Considerando a necessidade de adequação do trabalho ambulante ao contexto de combate à 
pandemia;  
 
Considerando o Regimento Interno do Shopping Waldemar Alves dos Santos – Shopping 
Azul;  
 
Considerando a edição do Decreto Municipal n.º 18.611, de 29 de maio de 2020 e,  
 
Considerando a apresentação do Plano de Reabertura do Shopping Waldemar Alves dos Santos 
– Shopping Azul, apresentado pela Associação Riopretense dos Vendedores Autônomos e 
Ambulantes de São José do Rio Preto – ARVAARP, 

 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º.  A partir do dia 1.º de junho de 2020, o horário de funcionamento do Shopping Waldemar Alves dos 
Santos – Shopping Azul – terá início às 09 (nove) horas e término às 13 (treze) horas. 
 
§ 1º. – Fora do horário de funcionamento mencionado no caput estão proibidas as atividades internas de cunho 
comercial, especialmente voltadas para a prática de drive-thru ou delivery. 
 
§ 2º. – Fica terminantemente proibida a utilização de mesas e cadeiras para consumo no local. 
 
Art. 2º. Os permissionários do Shopping Azul, seus prepostos ou funcionários, deverão limitar todas as suas 
atividades ou ocupações ao interior do respectivo box, ficando terminantemente proibido realizar refeições, 
reuniões ou aglomerações de qualquer natureza em área externa às suas lojas, utilizando a área comum, bancos 
ou qualquer outro local impróprio ao ato.  
 
Art. 3º. Fica terminantemente proibida a prática de captação de clientes na área externa de suas lojas, bem como 
no piso inferior do Terminal Rodoviário Governador Laudo Natel e suas adjacências.  
 
Art. 4º. Os permissionários, seus prepostos e funcionários, deverão conservar limpas e desobstruídas as áreas 
comuns e de circulação, inclusive as vizinhas a sua loja, sendo proibida qualquer prática ou atividade que 
provoque o acúmulo exagerado de pessoas ou tumulto, seja nos corredores, áreas de acesso ou qualquer parte 
do Shopping. 
 

 
Art. 5º. Os permissionários, seus prepostos e funcionários, não poderão utilizar e nem permitir que se utilize o 
"hall" ou qualquer outra parte da área comum, para colocar mercadorias, estandes, quiosques, balões, extensões, 
bancas, tablados, palcos, mobílias ou exercer qualquer outro tipo de ocupação, mesmo que provisórias ou 
precárias, seja a título comercial ou propagandístico, decorativo ou qualquer outro, salvo se com autorização 
prévia da Administração. 
 
Parágrafo Único:  Sempre que possível, o contato direto do cliente/consumidor com os produtos e mercadorias 
à venda deve ser evitado, de modo que não haja o contato de várias pessoas com o mesmo objeto.  Não sendo 
possível evitar o contato, o objeto deverá ser imediatamente higienizado após a manipulação 
 
Art. 6º. A partir do dia 1.º de junho de 2020,  a Associação Riopretense dos Vendedores Autônomos e 
Ambulantes de São José do Rio Preto – ARVAARP, responsabilizar-se-á: 
 
I – pelo cumprimento das propostas contidas no Plano de Abertura – com exceção do item 3, que não terá 
aplicação –, que constituirá anexo da presente Portaria. 
 
II – pela aferição de temperatura dos permissionário, auxiliares e clientes do Shopping Azul, através de 
termômetro sem contato, orientando aqueles que apresentarem sintomas de gripe/resfriado ou apresentarem 
temperatura superior a  37,2º celsius a buscar por ajuda médica. 
 
III – pela disponibilização de apenas uma via de acesso para entrada e saída, de permissionário, auxiliares e 
clientes. 
 
IV – pelo rígido controle de acesso de clientes, que não poderá exceder, em nenhuma hipótese, a 20% da 
capacidade de atendimento do Shopping Azul; 
 
V – pelo controle de distanciamento entre clientes, evitando a formação de filas e aglomerações. 
 
VI – pelo acompanhamento diário do cumprimento das regras desta Portaria, com imediata comunicação à 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo sobre a ocorrência de qualquer 
violação. 
 
Parágrafo Único:  O controle de acesso mencionado no inciso IV deverá ser realizado por meio de senhas 
numeradas, que serão ser entregues aos clientes no momento da entrada e devolvidas na saída, permitindo, a 
qualquer tempo, o controle de fluxo por agentes de fiscalização. 
 
Art. 7º. O descumprimento às normas contidas na presente Portaria sujeitará o infrator às penalidades legais e 
poderá culminar na suspensão imediata das atividades do box infrator ou de todo o Shopping Azul. 
 
Art. 8º. O cumprimento das determinações contidas nesta Portaria deve ser feito cumulativamente a todas as 
outras normas em vigência, aplicáveis ao comércio ambulante, bem as futuras, que vierem a ser editadas, sendo 
obrigação do trabalhador ambulante manter-se atualizado e ciente das medidas adotadas em face do 
enfrentamento à pandemia de SARS-COV-2. 
 
Art. 9º.  Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação. 
 
 
 

JORGE LUÍS DE SOUZA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

E NEGÓCIOS DE TURISMO 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
02 de junho de 2020

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
REQUERIMENTOS DEFERIDOS DE CANCELAMENTOS - AUTÔNOMOS 

O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPA TEMPO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS REMANESCENTES, 
APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO CANCELAMENTO DEFERIDO. 

NOME IM PROTOCOLO 
1. NATAN LUCAS DE MORAIS 3141200 41541935698 
2. RONER KASSIO DE SOUZA 3451310 41542011880 
3. GABRIELA TEREZINHA DE FREITAS MOLINA MACUL 3345480 41542011931 
4. EGIDIO DA SILVA DE MORAIS MONTEIRO 3697070 41542012028 
5. DURVAL DEMBOSKI 3586490 41542012085 
6. MARCO ANTONIO CUSTUDIO BARIA 1269900 41542012115 
7. BRUNO HENRIQUE DA SILVA URSOLINO 3680730 41542012958 
8. JANE LUZIANA DE ALMEIDA 1156990 41542012960 
9. CÂNDICE LIMA MORESCHI 3426560 41542012964 
10. MARILDA CICALÉ 3596100 41542013032 
11. FERNANDO COELHO FIDELIS 3509790 41542013132 
12. LEANO AUGUSTO RIBEIRO 3642420 41542013169 
13. LEANDRO PEDROSO DE SOUZA 3329180 41542013182 
14. DIEGO MARQUES IZUMI 3125060 41542013273 
15. JOSE ADOLFO HELUANI BUENO 3643800 41542013350 
16. SILVINO ARAUJO MIQUELIN 3642180 41542012179 
17. IGOR ALVARES D AMICO 3044570 41542012215 
18. EUCLIDES PLAZA 3656940 41542012224 
19. GUILHERME TOUFIK RAHD 3396040 41542012394 
20. LILIANE CRISTINE VITERI 3680520 41542012423 
21. CLAUDINEI DE OLIVEIRA PEREIRA 1408160 41542012462 
22. JAIR FREITAS NUNES 1430630 41542012457 
23. JOÃO ELIAS DE CARVALHO 3436180 41542012473 
24. GEULIANO GOVEIA GARCIA 3372780 41542012478 
25. BEATRIZ RABAL 3681420 41542012777 
26. MONICE MARIN PECHOTO 3650320 41542012817 

São José do Rio Preto, 01 DE JUNHO DE 2020.   
  CELSO HENRIQUE FAZAN BRANCO 
 Chefe – Departamento de Tributos Mobiliários 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 
UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL 

DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
EDITAL Nº 005/2020 – SEMFAZ/DAFT/UJTF 
A UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, 
integrante da Secretaria Municipal da Fazenda, devido à impossibilidade de efetivação de ciência, por meio dos 
Correios, do andamento processual dos processos abaixo especificados, vem NOTIFICAR os respectivos 
interessados abaixo elencados das decisões e despachos exarados nos requerimentos apresentados e dos 
respectivos prazos para recurso/providências. Esgotado o prazo sem que os interessados tenham tomado as 
devidas providências, os processos seguirão os trâmites devidos até final arquivamento. 
Ademais, ficam os interessados cientes de que os autos dos processos estarão disponíveis para vistas durante o 
respectivo prazo para recurso/providências, no seguinte endereço: 
 

Secretaria da Fazenda - UNIDADE DE JULGAMENTO  
Rua Silva Jardim, 3157 - Centro  
São José do Rio Preto - SP - CEP. 15010-060  

São José do Rio Preto, 01 de junho de 2020. 
CARLOS ALBERTO PAULA ALVES 

Julgador-Chefe 
UNIDADE DE JULGAMENTO 

 

Protocolo Nome do 
Interessado/Representante Contribuinte/Representado Decisão/Despacho 

2018000042340 ANDRE COLAZANTES 
MARCELLO 

ANDRE COLAZANTES 
MARCELLO IMPROCEDENTE 

2018000377918 PEDRO MARQUES DA SILVA CENTRO ESPÍRITA CAIRBAR 
SCHUTEL PROCEDENTE 

2016000233437 LUIZ MARIANO GRESPAN LANCHONETE FEDERAL LTDA PARCIALMENTE 
PROCEDENTE 

2017000352933 MARIA DA SILVA SOARES MARIA DA SILVA SOARES PROCEDENTE 

2017000313584 MILENA DELFINO DE 
CARVALHO 

MILENA DELFINO DE 
CARVALHO IMPROCEDENTE 

2018000012887 SUSELEY SARANZ CAMARGO 
QUEIROZ 

SUSELEY SARANZ CAMARGO 
QUEIROZ 

PRAZO DE 30 DIAS 
PARA JUNTADA DE 

DOCUMENTOS 
CONFORME 

DESPACHO, SOB PENA 
DE INDEFERIMENTO 

 

       
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

REQUERIMENTOS DEFERIDOS DE CANCELAMENTOS - EMPRESAS 
O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPATEMPO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS REMANESCENTES, 
APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO CANCELAMENTO DEFERIDO. 

   
                                                        NOME IM PROTOCOLO 

1. FAGUNDES & LACANNA LTDA ME 3287040 41542011730 
2. G S GIMENEZ ME 3137120 41542011673 
3. JOSE CORREA PARDAL FILHO 36102776968 3498050 41542011743 
4. ESTRELA GUIA FITNESS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA ME 3531400 41542011744 

5. ANGELO JOSE GONÇALVES ROSA 28421893882 3339950 41542011749 
6. N A C COMERCIO DE CARTÃO TELEFÔNICO E PRESTADORA DE 

SERVIÇOS DE COBRANÇAS EIRELI EPP 3312460 41542011754 

7. TALITA DOS REIS SILVA PEREIRA 36901465858 3579930 41542011755 
8. LUIZ AUGUSTO COELHO PAIM EIRELI ME 3260140 41542011765 
9. PATRICIA MANTOVAN DE LACERDA ILUMINAÇÃO ME 3143370 41542011766 
10. ONIBENE & VASCONCELOS LTDA ME 137800 41542011802 
11. J A S EUGENIO & A M BARROSO LTDA ME 3190900 41542011822 
12. RENATA PERES MENCHON 30070254869 3545880 41542011827 
13. JOYCE DE OLIVEIRA ALVES 35952043879 3706530 41542011841 
14. ZACARIAS RIO PRETO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME 3072010 41542011853 
15. RIZZATTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME 3464210 41542011863 
16. COMERJ RIO PRETO EIRELI ME 3065900 41542011872 
17. ISAIAS GOMES DA SILVA 00541992554 3632820 41542011883 
18. J DOS R SILVA MOVEIS ME 1027920 41542011885 
19. ICARO RIO PRETO PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI ME 902930 41542011898 
20. NOVAS RIO PRETO SERVICOS LTDA ME 3276970 41542011899 
21. ELFMANDUCHI PNEUS EIRELI ME 3257820 41542011901 
22. J L FURLAN & CIA LTDA 3021270 41542011902 
23. BANANA ROXA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA ME 3363420 41542011903 
24. ANA PAULA IZIDORO SAMPAIO 43712082827 3585910 41542011913 
25. H J LEROZA INTERNET E LISTA TELEFONICA ME 3190020 41542011917 
26. A CUGINOTTI APOIO ADMINISTRATIVO E COBRANCA 3589100 41542011919 
27. VANESSA APARECIDA DO CARMO OLA 31326950843 3678870 41542011928 
28. W M GOMES PINTURAS 3675540 41542011933 
29. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 04563730807 3436980 41542011937 
30. CASSIA ELIANE BIZELI 32932566865 3431520 41542011938 
31. ESFERA JB CONFECÇÕES EIRELI 3598310 41542011923 
32. ANTONIO GENTIL GONÇALVES DIAS 73537837887 3694350 41542011952 
33. FLAVIO AUGUSTO UETSUKI JACOMELLI 22945299879 3566110 41542011959 
34. LAIT SUCRE GELATERIA LTDA 3271450 41542011961 
35. LUCAS GARCIA SADEN 33243737869 3514000 41542011966 
36. AUTO PEÇAS O C P ME 3194180 41542011968 
37. EVALDO PAULO BORGES SILVA 28488496818 3569870 41542011973 
38. MOTA & BRONZELI LTDA ME 995050 41542011994 
39. MARIA CRISTINA HAMADA 3506990 41542012011 
40. TATIANA DE OLIVEIRA TAPARO 27533175859 3654010 41542012025 

 

41. MARIANA BEATRIZ BARREIRA MINGHETTI 41795770899 3692440 41542012031 
42. G J PALATA TRANSPORTES ME 3290660 41542012060 
43. DELTA SALES PROMOÇÃO EM VENDAS LTDA 3649700 41542012064 
44. FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DA SILVA 20853114234 3693300 41542012066 
45. VMBE LANCHONETE LTDA 3527900 41542012067 
46. ILHA SAUDAVEL DA PRAIA LANCHONETE LTDA 3607930 41542012069 
47. MEXICANO BRASIL RESTAURANTES EIRELI EPP 3253850 41542012073 
48. CONSIGA CORRESPONDENTE DE INSTITUIÇOES FINANCEIRAS 

LTDA 3473650 41542012078 

49. RICARDO TELES EVENTOS MUSICAIS LTDA ME 3134100 41542012079 
50. DANTE DE MENDONÇA FERNANDES 32636262806 3710560 41542012092 
51. LEANDRO SILVERIO DO NASCIMENTO 00223144150 3179150 41542012101 
52. FABIANE TARGA DA SILVEIRA FACONDINI 3697170 41542012108 
53. FERREIRA & PESSOA COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA 

ME 3096720 41542012116 

54. LUIS FERNANDO SOARES CUNDARI 08948741870 3447710 41542012127 
55. CLAUDIO BARRETO DE SOUZA 25128031802 3503500 41542012137 
56. REDE STOK FRIOS EIRELI 3534210 41542012915 
57. FILIPE GALVES BONFIM 41597284807 3715370 41542012926 
58. ADELIVETE ALVES DE FREITAS SILVA 48101230653 3601400 41542012930 
59. LILIAN DE PAULA CALEF OLIVEIRA ME 3274360 41542012922 
60. URB-2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP 3471530 41542012947 
61. PROCURE AUTO SITE DE PESQUISAS E COWORKING LTDA 3610960 41542012949 
62. ERIK WILLIAN DE GUSMAO 70583110134 3387740 41542012972 
63. ROSANGELA FARIAS DA TRINDADE OLIVEIRA 53515510559 3671740 41542012999 
64. M P BARCELAR ENGENHARIA ME 3263590 41542013003 
65. JOSE FERNANDO ALVES PEREIRA 07319695880 3108240 41542013010 
66. DORIVAL FERNANDES DE ANDRADE 59053305815 3324570 41542013036 
67. GLEYDSON RAILSON SILVA CHAVES 3631360 41542013063 
68. ANDERSON ARAUJO COMERCIO DE CALÇADOS E ARTIGOS 

ESPORTIVOS EIRELI 3363980 41542013074 

69. FRANCISCO ALEX MAIA 33270170858 3481150 41542013088 
70. GABRIELLE GIOVANA DOS SANTOS EUZÉBIO ME 3432580 41542013096 
71. MARCELO GONCALVES 16616742830 3063540 41542013116 
72. BOTICA VERDE PRODUTOS NATURAIS EIRELI ME 3471020 41542013154 
73. EVERSON AUGUSTO ZANFOLIN ME 3344100 41542013157 
74. DANILO CESAR CRAICE 22450619852 3657330 41542013159 
75. T C PEDRETTI FUNILARIA ME 3484120 41542013160 
76. BRAOJOS & OLIVEIRA CHOPERIA LTDA 3633960 41542013161 
77. PAULO JOSÉ MARTINELLI TEIXEIRA 21347493859 3413380 41542013167 
78. PRISCILA SABAD DA SILVA 3590360 41542013180 
79. M C DO AMARAL ME 3427830 41542013191 
80. ANALUCIA LOIS ME 1061950 41542013193 
81. DORACI VIEIRA DOS SANTOS ME 1333680 41542013203 
82. GESINAIDE LEONEL DA SILVA 11832344819 3280150 41542013223 
83. THAIS NOGUEIRA CORREA SILVA 41858855802 3708910 41542013226 
84. JOAO DONENCIO GONCALVES ME 1154740 41542013244 
85. AMANDA INES LOPES GARCIA HEREDIA ME 3111220 41542013249 
86. DELMAR DE ARAUJO SILVA RIO PRETO ME 1164970 41542013257 

 

87. EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI ME 3469810 41542013284 
88. OSCAR TORRES ME 848610 41542013282 
89. SEDAN JOIAS LTDA 1238670 41542013296 
90. J ROMERO ELETRONICA ME 1404750 41542013302 
91. PORTAO ARTE CONSTRUTORA E SERRALHERIA LTDA ME 3123310 41542013315 
92. MAYCON RODRIGO MOTTA MARQUES ME 3278390 41542013340 
93. TRUZZI'S COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA ME 3211710 41542013357 
94. BRIC SOFTWARES LTDA ME 3308660 41542013358 
95. GISLAINE CRISTINA FERNANDES DO NASCIMENTO ME 938610 41542013440 
96. ROSANA HOLANDA RUGIAN 05775549805 3642830 41542013436 
97. N C SANTANA PROMOÇAO DE VENDAS ME 3299770 41542013455 
98. ELISANGELA C DE MELLO & CIA LTDA ME 3048070 41542013477 
99. EXCENTRICA RIO PRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 3016030 41542011775 
100. DELBEM FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS S/S 3555170 41542012166 
101. ELEMENTOS DECOR DECORAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI 3562750 41542012167 
102. GARCIA & GIANOTTO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA 

ME 3467220 41542012190 

103. SABOON REAL CARE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 
ME 3079320 41542012193 

104. LUCAS MAXIMO ARF 38922960817 3629780 41542012205 
105. EVERTON ALEXANDRE DO ROSARIO SQUECOLA 

36397777863 3714810 41542012210 

106. FELIPE AUGUSTO ALQUAZ CAVALINI 36293910877 3480990 41542012222 
107. ADRIANO CESAR SANTANA 36272849842 3148590 41542012225 
108. DISBAL AUTOPEÇAS EIRELI ME 3468910 41542012241 
109. MACRODADOS SERVIÇOS LTDA 3628060 41542012254 
110. KARLA VITORIA DE AZEVEDO 39994412833 3595280 41542012261 
111. MARINES MARIANO DO NASCIMENTO 12150346877 3593120 41542012270 
112. NG MAQUINAS EIRELI 3336030 41542012272 
113. ALEX VIEIRA DE CARVALHO 40418012814 3687440 41542012300 
114. EUZEBIO DA SILVA ESTACIONAMENTO EIRELI ME 3179170 41542012310 
115. CONTACTWARE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS LTDA ME 3054930 41542012326 
116. JOSE APARECIDO SANGALETI 57991251853 3551250 41542012342 
117. JACQUELINE MARQUES RODRIGUES 22334535818 3592990 41542012353 
118. CEGARRA SERVIÇOS DE NEG IMOB E COBRANÇAS LTDA ME 3690050 41542012357 
119. ROSANY DA SILVA SALLES 09828691850 3608820 41542012359 
120. ESPECIALISTA MANUT DE HELICES ACESSORIOS E PECAS 

LTDA 1270740 41542012363 

121. ROSA CATARINA DE FREITAS 95135235604 3583080 41542012364 
122. ANDERSON JOSE DE ARAUJO ME 3099910 41542012367 
123. ATUAL RIO PRETO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 3258230 41542012374 
124. ROSILENE PERES ARROIO CAPATI ME 1126920 41542012376 
125. RICARDO DE MARCHI SANDOVAL 1422050 41542012400 
126. VEGASCOM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EM TELEFONIA 

LTDA ME 3497050 41542012401 

127. CARLOS ALEXANDRE ZANCHINI 21772936855 3623970 41542012424 
128. R S NETWORK SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 3712800 41542012436 
129. AHR DE MATOS CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL 3682120 41542012428 
130. OLIMPIO DE SOUZA & SOUZA LTDA ME 1350920 41542012429 

 

131. FABIO HENRIQUE PERRI BARBOSA ME 3191640 41542012445 
132. H MIURA BAR E MERCEARIA LTDA ME 3078900 41542012450 
133. LAUDEMIR DE BARROS MOREIRA ME 3608860 41542012463 
134. GUZO MORAES COPIADORA DIGITAL LTDA ME 3125020 41542012468 
135. CONSTANCIA MERCEDES ROSSI 04823482832 3485990 41542012471 
136. CINTIA AMARAL ALVES DE FREITAS 3554710 41542012472 
137. PORTELA & VALLE LTDA 3570110 41542012498 
138. ANTUNES & GONÇALVES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 3503830 41542012502 
139. L DE R ZANOVELLI CONFECCOES E ACESSORIOS 3620950 41542012503 
140. TRIM TAB TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI 3610080 41542012545 
141. BENITES E JUCA SERVICOS DE BELEZA LTDA 3606340 41542012546 
142. SELEM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 1049580 41542012549 
143. 3AS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 3554500 41542012557 
144. L E CORSINI SERVICOS MEDICOS EIRELI 3539340 41542012594 
145. SIMEI & CAPATI SERVICOS VETERINARIOS LTDA 3509380 41542012595 
146. ADRIANA DOMINGOS BETARELO ME 3217760 41542012566 
147. HUMBERTO MODESTO DE CARVALHO 3666920 41542012568 
148. RODRIGO ULIANA FERREIRA 31634904842 3513090 41542012606 
149. R A FERREIRA ROUPAS E ACESSÓRIOS ME 3406840 41542012612 
150. A LUIZ SILVA EIRELI 3163420 41542012629 
151. PEZATI TENANI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 3527780 41542012639 
152. TRES FORTES CONSTRUTORA LTDA 3293660 41542012661 
153. SENA & JA SIMBRON ESTRUTURAS LTDA ME 3279720 41542012623 
154. CENTRAL CRED RIO PRETO LTDA ME 3351990 41542012631 
155. ELENI LEDESMA ESTEVES BORGES ME 3314220 41542012650 
156. MARIA LUCIA SINIBALDE PEREIRA 08968372896 3625370 41542012689 
157. CRISTIANE A DA SILVA MOTO TAXI ME 3483350 41542012699 
158. S R RIO PRETO CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA ME 1450970 41542012715 
159. THIAGO FERNANDES COELHO SCHIO 11945393785 3638670 41542012716 
160. INOVARE STORE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME 3054690 41542012717 
161. IVONE PEREIRA GERIMIAS ME 1353440 41542012721 
162. COMERCIO DE MASSAS PARA VIDROS RIOPRETENSE LTDA 

ME 1404830 41542012751 

163. LUCAS CARARETO MACIERINHA EIRELI ME 3317930 41542012754 
164. L L MACIERINHA MOVEIS RIO PRETO LTDA ME 3473640 41542012755 
165. DANIELA FELIX RIBEIRO VESTUARIO ME 3197900 41542012761 
166. CINTIA CABREIRA DOS SANTOS 32145115803 3706930 41542012782 
167. REDE STOK FRIOS EIRELI 3695660 41542012784 
168. D F CARRASCO & CARRASCO RIO PRETO LTDA ME 3088950 41542012790 
169. IVALDINEY GARCIA DE ANDRADE 08922518839 3538990 41542012802 
170. MAXSON GONCALVES SILVA 60389812331 3715420 41542012821 
171. JOSE APARECIDO GONCALVES DE ANDRADE 04831980803 3668590 41542012822 
172. SOLER & ZANCHETA LTDA ME 3189370 41542012831 
173. JOSEPIM PAES MAUÉS SERVIÇOS MÉDICOS S/S 3509360 41542012843 
174. FABIO VIANA DE LIMA 29200752845 3622180 41542012858 
175. BRAGA JUNQUEIRA & CEZARIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 3328980 41542012876 
176. CASA DE CARNES FEGHERA LTDA ME 3504080 41542012877 
177. RICARDO RAPOSO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 

ME 3475590 41542012889 

 

178. SEBASTIÃO ROBERTO DA SILVA MOTO TÁXI 3509560 41542012895 
179. LONDON GATE STORE LTDA ME 3349660 41542013076 
180. I PAGNOSSI MECANICA ME 1350330 41542011170 
181. ESTOFADOS RIVAIL EMPRESARIAL EIRELI 3682750 41542013394 
182. CREVELARO & MARTINS LTDA ME 1305500 41542013414 
183. CALCADOS NENO RIO PRETO LTDA ME 763470 41542013425 
184. 4P JMC CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA 3524660 41542013447 
185. ELISANGELA C DE MELLO & CIA LTDA ME 3048070 41542013477 

  São José do Rio Preto, 01 DE JUNHO DE 2020.   
  CELSO HENRIQUE FAZAN BRANCO 

Chefe – Departamento de Tributos Mobiliários 
 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA 
PORTARIA SMTTS/Nº 019/2020                       

Dispõe sobre a prorrogação da suspensão dos prazos para a 
prática de atos administrativos e processuais no âmbito da 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. 
O Engº Amaury Hernandes, Secretário Municipal de 
Trânsito, Transporte e Segurança, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do § 4º, inciso XV da Lei 
Complementar Municipal nº 145/02 (e suas alterações). 

 
RESOLVE:  
Artigo 1º -Prorrogar os prazos dos processos administrativos previstos na Portaria SMTTS nº 
15/2020, até o dia 30/06/2020, podendo, esse prazo, ser prorrogado e/ou revogado a qualquer 
tempo. 
Artigo 2º - Os efeitos desta portaria entram em vigor a partir do dia 02/06/2020.  
                 Registre-se; 
                            Publique-se; 
                                        Cumpra-se.                                         

                                                                     São José do Rio Preto, 29 de maio de 2020. 
  

                     

Editais de
CONVOCAÇÃO



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
02 de junho de 2020

Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

Prefeitura Municipal de
TANABI

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6454, DE 01 DE JUNHO DE 2020. 

REVOGA a portaria nº 6250 de 02 de abril de 2019 e designa os servidores MARIA STELLA DIAS 
PEREIRA CALÇAS – Jornalista, RAFAEL FARIA GRAÇON – Redator Legislativo e POLYANE LEAL DA 
SILVA – Agente Parlamentar de Pessoal, para desempenharem atividades especiais na ESCOLA 
DO LEGISLATIVO, a partir de 01 de junho de 2020.  

 
VEREADOR PAULO ROBERTO AMBRÓSIO  
Presidente da Câmara Municipal 
 

 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(Pregão Presencial n.º 004/2017)
SEGUNDO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 011/2020.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 026/2017.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
LTDA
OBJETO: Aquisição de solução especializada para atualização de 
infraestrutura e aplicações do banco de dados corporativo Ora-
cle, atualmente em uso na Empro, com subscrição e serviços em 
ambiente “NUVEM”, bem como a prestação serviços de instala-
ção, confi guração e migração de dados; e ainda, monitoramento e 
suporte de incidentes. 
VALOR: R$ 189. 984,84 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e 
oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 29 de maio de 2020 a 28 de maio de 2021
DATA ASSINATURA: 12 de maio de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 14 de maio de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

Prefeitura do Município de Tanabi.
Pregão Presencial n° 14/2020. Objeto: Registro de preços para 
aquisição futura e parcelada cesta básica (kit Merenda) da Prefeitu-
ra do Município de Tanabi de acordo com o descritivo e quantitativo 
do anexo I do edital. Sessão para entrega de envelopes, creden-
ciamento e abertura do envelope “01” proposta e negociação de 
preço. Dia 16/06/2020, as 11h15. O edital poderá ser adquirido, na 
Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 
– Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo 
site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 01 de junho de 2020. Fernando 
Cardoso Casarin – Pregoeiro; Norair Cassiano da Silveira – Prefeito.

Prefeitura do Município de Tanabi, 
Pregão Presencial n° 13.2020. Objeto: Registro de preços para a 
contratação de serviços para a realização de exames laboratoriais 
para atendimento dos pacientes do município de Tanabi, conforme 
demanda e pedido da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período 
de 12 (doze) meses. Entrega de envelopes, credenciamento e ne-
gociação): 16/06/2020, as 09h00min. O edital poderá ser adquirido 
na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 
242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 
ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 01 de junho de 2020. 
Fernando Cardoso Casarin – Pregoeiro; Norair Cassiano da Silveira 
– Prefeito.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1.ELIO WILSON BORGES DE CARVALHO e ROSELI APARE-
CIDA PASCHOALATTO, sendo ELE fi lho de MANOEL BORGES 
DE CARVALHO e de MARIA JOSÉ CALIENDO DE CARVALHO 
e ELA fi lha de LUIZ PASCHOALATTO e de APARECIDA MORELI 
PASCHOALATTO;
2.ANDRÉ ANTÔNIO DALLOUL e FERNANDA RUGNO DA SIL-
VA, sendo ELE fi lho de YOUSSEF DALLOUL e de LEILA CURY 
DALLOUL e ELA fi lha de RUBENS MARQUES DA SILVA e de 
ELIETE ALVES RUGNO DA SILVA;
3.MARCELO PEREIRA DA SILVA e SANDRA REGINA BAR-
BOSA, sendo ELE fi lho de MANOEL PEREIRA DA SILVA e de 

EREMITA LIMA SILA e ELA fi lha de ANTONIO BARBOSA e de 
FRANCISCA ANTONIA BARBOSA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 01/06/2020.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

PAULO ALVES PEREIRA e CLAÚDIA APARECIDA SILVA TEIXEIRA. Ele, brasileiro, natural de 
Palestina, Estado de São Paulo, nascido aos quinze (15) de setembro de um mil novecentos e setenta e quatro 
(1974), com quarenta  e cinco (45) anos de idade, serviços gerais, solteiro, filho de MODESTO JOSÉ PEREIRA e 
de dona JOVELINA ALVES FERNANDES PEREIRA. Ela, brasileira, natural de Tanabi, Estado de São Paulo, 
nascida aos  dezoito (18) de setembro de um mil novecentos e setenta e um (1971), com quarenta  e oito (48) anos 
de idade, do lar, solteira, filha de MARCILIO TEIXEIRA e de dona APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e nove (29) de maio de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

 
 

Conselho Municipal  de  Saúde de São José do Rio Preto  
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
 
 

 
 O Presidente do CMS - Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, e nos 

termos do que dispõe o artigo 11, da Lei Municipal nº 8567/2002, vem tornar público que em 01 de  

Junho de 2020, exonerou do cargo de Assessor Jurídico do Conselho Municipal de Saúde de São 

José do Rio Preto o Senhor André Luiz Valim Vieira, portador do R.G. nº 40.517.287-4, inscrito no 

CPF sob o nº 307.599.698-09 e registro na Ordem dos Advogados do Brasil nº 274.914. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente Conselho Municipal de Saúde 
 

 

Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
 

RESOLUÇÃO Nº 04, DE 01 DE JUNHO DE 2020. 
 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso 

de suas atribuições legais e competência que lhe é conferida pela Lei Municipal nº. 
8.567/2002 e pela Lei Federal nº. 8.142/90. 

 
Considerando a Resolução nº. 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde 

especialmente a Quarta Diretriz que fixa medidas de autonomia administrativa para o 
pleno funcionamento do órgão de controle social à saúde. 

 
Considerando a Lei nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e a Portaria 

GM/MS nº. 356, de 11 de março de 2020, que estabelecem as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (Covid-19). 

 
Considerando o Decreto Estadual nº. 64.881, de 22 de março de 2020 que 

decreta quarentena no Estado de São Paulo; e, o Decreto Municipal nº. 18.571, de 24 de 
março de 2020 que reconhece o estado de calamidade pública no Município. 

 
Considerando a importância da descentralização do controle social e gestão 

participativa do SUS – Sistema Único de Saúde. 
 
O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de São José do 

Rio Preto -  SP,  no uso de suas atribuições legais, delibera que f ica 
aprovado “AD REFERENDUM”  e RESOLVE: 
 
Artigo 1º - Suspender as reuniões dos Conselhos Locais de Saúde no período de 

01/06/2020 (segunda-feira) a 15/06/2020 (segunda-feira) como medidas preventivas aos 

conselheiros, trabalhadores e usuários contra o “coronavírus” (Covid-19). 

 

Artigo 2º - A Mesa Diretora do CMS juntamente com a Secretaria Executiva e a Assessoria 

Jurídica tomarão as decisões necessárias a fim de implementar as medidas restritivas de 

reuniões e determinando-se limitações de atendimento presencial e físico ao público, 

porém, mantendo-se o funcionamento do Disque-Saúde e Setor Administrativo do CMS 

frente enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (Covid-19). 

 
 

Conselho Municipal de Saúde 
Rua: Santo André, nº 504, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-490 

Fones: 3211-4120 - cmsriopreto@cmsriopreto.com.br 
 

Artigo 3º - A presente deliberação “ad referendum” e respectiva resolução 

serão apreciadas e votadas pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde 

de São José do Rio Preto -  SP, em sua próxima Reunião Ordinária.  

 

Art. 4º. Essa Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

                                             
                                                        Dr. Antônio Fernando de Araújo 

    Presidente CMS 
 

 
 

Conselho Municipal  de  Saúde de São José do Rio Preto  
Rua:  Sa nto  And r é,  nº  5 04 ,  CEP:  1 501 4-4 90,  

Jar di m E uro pa,  São  Jos é d o  R io  P re to/ SP  
Fon e/P AB X :  321 1-4 120  -  c onta to@cm s r io pr eto . com. br  

 

 
 

 
 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
 
 

 
 O Presidente do CMS - Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, e nos 

termos do que dispõe o artigo 11, da Lei Municipal nº 8567/2002, vem tornar público que em 01 de  

Junho de 2020, exonerou do cargo de Assessor Jurídico do Conselho Municipal de Saúde de São 

José do Rio Preto o Senhor André Luiz Valim Vieira, portador do R.G. nº 40.517.287-4, inscrito no 

CPF sob o nº 307.599.698-09 e registro na Ordem dos Advogados do Brasil nº 274.914. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente Conselho Municipal de Saúde 
 

 
 

Conselho Municipal  de  Saúde de São José do Rio Preto  
Rua:  Sa nto  And r é,  nº  5 04 ,  CEP:  1 501 4-4 90,  

Jar di m E uro pa,  São  Jos é d o  R io  P re to/ SP  
Fon e/P AB X :  321 1-4 120  -  c onta to@cm s r io pr eto . com. br  

 

 
 

 
 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
 
 

 
 O Presidente do CMS - Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, e nos 

termos do que dispõe o artigo 11, da Lei Municipal nº 8567/2002, vem tornar público que em 01 de  

Junho de 2020, exonerou do cargo de Assessor Jurídico do Conselho Municipal de Saúde de São 

José do Rio Preto o Senhor André Luiz Valim Vieira, portador do R.G. nº 40.517.287-4, inscrito no 

CPF sob o nº 307.599.698-09 e registro na Ordem dos Advogados do Brasil nº 274.914. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente Conselho Municipal de Saúde 
 

 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº 007/2020 

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A CNPJ Nº 10.558.895/0001-38 

Assinatura: 01/06/2020 

Objeto: Aquisições de materias prima e execuções de recomposição e recapeamento de 
pavimento asfático: recapeamento (recapeamento em cbuq 3cm-faixa “c”); microrevestimento 
(microrevestimento asfáltico a frio com polimero sem fibra, com duas camadas totalizando 
1,8cm); fresagem (fresagem continua de pavimento independente da espessura) e reciclagem 
(reciclagem de pavimento com adição de 20% brita, espessura 0,15m) ficando sob-
responsabilidade da empresa vencedora todas as despesas de análise do solo e readequação do 
mesmo para correta aplicação dos produtos bem como com a mao de obra e maquinarios 
necessarios para a aplicação dos produtos são de total responsabilidade da empresa vencedora, 
conforme as especificações contidas no termo de referência deste edital e seus anexos. 

Lote 01 

Empresa: Noromix Concreto S/A 

Valor R$ 12.860.000,00 (doze milhões oitocentos e sessenta mil reais). 

Lote 02 

Empresa: Noromix Concreto S/A 

Valor R$ 5.656.000,00 (cinco milhões seiscentos e cinquenta e seis mil reais). 

Lote 03 

Empresa: Noromix Concreto S/A 

Valor R$ 2.853.300,00 (dois milhões oitocentos e cinquenta e três mil e trezentos reais). 

Lote 04 

Empresa: Noromix Concreto S/A 

Valor R$ 2.685.000,00 (dois milhões seiscentos e oitenta e cinco mil reais). 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 008/2020 – Pregão Presencial nº: 003/2020 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2020 

 

    O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTODO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP, pessoa jurídica de direito 
público inscrita no CNPJ sob o nº 29.185.021/0001-00, com endereço situado à Rua 
Bernardino de Campos, nº 4140, Andar 8, Sala 86, Centro, CEP: 15.015-300, São José do 
Rio Preto - SP, neste ato representado pelo seu Presidente, nos termos do inciso VI do art. 
43 da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, 
ADJUDICA o objeto do Pregão Presencial nº 003/2020 de acordo com as seguintes 
indicações: Lote n° 01 em favor da empresa NOROMIX CONCRETO S/A pelo valor R$ 
12.860.000,00 (doze milhões, oitocentos e sessenta mil reais), Lote n° 02 em favor da 
empresa NOROMIX CONCRETO S/A pelo valor R$ 5.656.000,00 (cinco milhões, seiscentos 
e cinquenta e seis mil reais), Lote n° 03 em favor da empresa NOROMIX CONCRETO S/A 
pelo valor R$ 2.853.300,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e três mil e trezentos 
reais), Lote n° 04 em favor da empresa NOROMIX CONCRETO S/A pelo valor R$ 
2.685.000,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil reais), tudo em conformidade 
com a Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pelo pregoeiro e Equipe de Apoio 
(Portaria nº 001/2020 e 003/2020) em 02/03/2020 e Parecer Jurídico com data de 
28/05/2020, HOMOLOGA o processo licitatório desenvolvido na modalidade Pregão 
Presencial nº 003/2020, do tipo menor preço, cujo objeto é o registro de preços para 
futura e eventual aquisições de materias prima e execuções de recomposição e 
recapeamento de pavimento asfático: recapeamento (recapeamento em cbuq 3cm-faixa 
“c”); microrevestimento (microrevestimento asfáltico a frio com polimero sem fibra, com 
duas camadas totalizando 1,8cm); fresagem (fresagem continua de pavimento 
independente da espessura) e reciclagem (reciclagem de pavimento com adição de 20% 
brita, espessura 0,15m) ficando sob-responsabilidade da empresa vencedora todas as 
despesas de análise do solo e readequação do mesmo para correta aplicação dos produtos 
bem como com a mao de obra e maquinarios necessarios para a aplicação dos produtos 
são de total responsabilidade da empresa vencedora, conforme as especificações contidas 
no termo de referência deste edital e seus anexos.  

Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou emissão de instrumento 
competente. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 São José do Rio Preto - SP, 29 de Maio de 2020.  

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

Presidente CINDESP 

Edital de Convocação 

Sindicato Rural de São José do Rio Preto 

Assembleia Geral Ordinária 

 

 

Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados deste Sindicato, quites 
e em pleno gozo de seus direitos sindicais, para a Assembleia Geral Ordinária a 
realizar-se no dia 18 de junho de 2020, às 16h30 horas, na sede social desta 
entidade, sito a Avenida Alberto Andaló, 2641 – Centro, nesta cidade, ressaltamos 
que a assembleia será realizada por videoconferência, devido a pandemia 
ocasionada pelo coronavírus (COVID-19) e com a seguinte ordem do dia: 

a) Leitura, discussão e votação do balanço – Relatório da Diretoria e Parecer do 
Conselho Fiscal, referente ao exercício de 2019; 
 

b) Em não havendo número legal de associados para a realização da Assembleia 
convocada, fica determinada a 2ª Convocação para 30 (trinta) minutos após, 
no mesmo dia e local, a qual será realizada com qualquer número de 
associados presentes. 
 
 

São José do Rio Preto, 01 de junho de 2020. 

 

Dr. Sergio Antônio Expressão 

Presidente 


