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Pacientes com mais de 60 anos deixaram de ser atendidos por pertencerem ao grupo de risco

Atendimentos na AACD caem quase 
80% em maio por causa da pandemia 
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Mototaxistas fazem 
protesto e querem 
voltar ao trabalho
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Denúncia impede que 
invasores construam 

barracos no Brejo Alegre

Com aumento de casos, Rio Preto pode ficar sem leitos 
hospitalares, alerta gerente da Vigilância Epidemiológica

COVID-19
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Prédio do antigo 
hospital N. Sra. 

da Paz vai a 
leilão pela 5ª vez 

A nova data foi marcada pela 
Justiça para 30 de junho.Apro-
ximadamente 300 ex-trabalha-
dores do hospital, que fechou 
as portas em 2002, estão na 
expectativa da venda do prédio. 
As dívidas trabalhistas giram em 
torno de R$ 16 milhões.  
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Localizado em área nobre de Rio Preto, prédio é avaliado em R$ 39 mi e lance mínimo será de R$ 19 mi

Câmara vota projetos que prorrogam 
concursos e concedem gratuidades 
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Agressor leva 
facada no 

pescoço e é 
internado sob 
escolta policial 
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Motociclista é 
ferido por linha 
chilena no Solo 
Sagrado e leva 

40 pontos
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Cidade tem 
660 mil 

árvores de 
100 espécies
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Nossa Senhora da Paz vai a leilão 
pela quinta vez no próximo dia 30 

Mais uma vez um novo ca-
pítulo da novela em que se 
transformou o leilão do prédio do 
Hospital Nossa Senhora da Paz 
tem data marcada agora para o 
dia 30 de junho, quando mais 
uma vez existe a expectativa da 
venda do prédio que se arrasta 
desde 2002.

A área localizada em região 
nobre de Rio Preto está avaliada 
R$ 39.240.000,00 e tem lance 
mínimo definido pela Justiça de 
50% deste valor total, cerca 
de R$ 19.620.000,00. São 
12.030m² área total e 9.295m² 
área construída. 

Segundo o advogado traba-
lhista, Flávio Tomé, aproximada-
mente 300 trabalhadores estão 
na expectativa que desta vez 
alguém ou algum grupo adquira 
o local para que as ações traba-
lhistas possam ser finalizadas. 

As verbas rescisórias giram 
entre R$ 15 milhões e 16 mi-

lhões devidos aos trabalhadores 
do hospital. 

Lances – os lances para a 
compra o prédio tiveram início no 
último dia 21 de maio e poderão 
ser feitos até as 13 horas do dia 
30 de junho data do leilão que 
começa neste mesmo horário. 

Por conta da pandemia do 
Covid-19, os lances devem ser 
encaminhados exclusivamen-
te pelo site do leiloeiro www.
gilsonleiloes.com.br ou no link 
direto https://www.gilsoninuma-
ruleiloes.com.br/externo/lote/
detalhes/2468638. 

Mas lembrando de que o 
cadastro dos interessados deve 
ser feito com 24 horas de ante-
cedência do começo do leilão 
então até as 13 horas do dia 
29 de junho. 

O interessado poderá apre-
sentar proposta de parcelamento 
com entrada de 30% e o restante 
em até 30 vezes no caso de imó-
veis e até seis vezes para bens 
móveis, observando-se algumas 
condições, consulte o edital.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Mototaxistas protestam contra proibição 

Desde o último dia 2 de 
junho o serviço de mototaxi 
está proibido em Rio Preto 
cumprindo as novas determi-
nações impostas pelo Plano 
São Paulo e ratificadas pela 
Prefeitura de Rio Preto.

A nova determinação fez 
com que um grupo mototaxis-

imposta pelo Plano São Paulo, 
frisando que eles precisam tra-
balhar para colocarem comida 
na mesa de suas famílias. 

Outro ponto colocado por al-
guns manifestantes diz respeito 
para que a Prefeitura, no míni-
mo, libere que os mototaxistas 
durante este período de proibi-
ção de transporte passageiros 
possam atuar como motofrete. 

Sobre esse assunto a Pre-
feitura, também em nota, 
informou que para atuarem 
neste segmento é necessário 
um novo alvará para o serviço 
de Motofrete salientando que 
eles (mototaxistas) precisam 
se adequar. 

O vereador Celso Luiz Pei-
xão (MDB) argumentou que 
estranhou essa decisão e pediu 
explicações para o prefeito por 
meio de um requerimento. 

“O comércio estava fechado 
eles (motoxistas) estavam tra-
balhando, o comércio abriu e 
eles (mototaxistas) tiveram que 
parar aí fica difícil”, finalizou o 
emedebista. 

Sérgio SAMPAIO

Venda do prédio do antigo hospital deve saldar 
R$ 16 milhões em dívidas trabalhistas 

Cláudio LAHOS

Divulgação

CANTOR - Dylon

Divulgação

 Mais de 1,7 mil comerciantes 
têm o certificado do curso 

do novo coronavírus

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto reativou a inscrições 
para o curso EAD sobre Co-
vid-19 para os comerciantes 
de Rio Preto, que foi inter-
rompido de forma pontual na 
última sexta-feira (8). 

Segundo balanço parcial 
divulgado pela Prefeitura, 
até o meio da tarde desta 
segunda-feira (8) o curso 
contabilizou 2.620 inscritos 
dos quais 1.787 já emitiram 
seus certificados. 

O curso possui cinco mó-
dulos e terá uma carga horária 
de quatro horas. Os temas 
abordados sobre o coronavírus 
(Covid-19) serão sintomas, 
prevenção e um guia que 
será disponibilizado para os 
comerciantes.

O objetivo do curso é, além 
de informar sobre a doença, 
apresentar medidas de pre-
venção e segurança a serem 

adotadas pelas empresas 
para a reabertura do comércio 
após o período de isolamento 
social.

As inscrições deverão ser 
feitas no link disponibilizado e 
será necessário preencher o 
cadastro com o nome da em-
presa e CNPJ e na sequência 
criar um acesso com usuário 
e senha. O curso já está 
disponível gratuitamente no 
link http://ead.saude.riopreto.
sp.gov.br/

O curso é gratuito e deve 
ser feito por todos os estabele-
cimentos, independentemente 
do setor de atuação, até o dia 
15 de junho.

Prova – Ao final de cada 
um dos cinco módulos acon-
tecerá uma avaliação final no 
qual o participante precisará 
atingir nota 6 para receber o 
certificado. Este documento 
deverá ser impresso pelo co-
merciante e colocado em local 
visível no estabelecimento.

Sérgio SAMPAIO

NÃO PODEM TRABALHAR

MEIO AMBIENTE Prefeitura impede construção de 
novos barracos no Brejo Alegre

A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio das Secretarias de Habita-
ção, Assistência Social, Serviços 
Gerais e com apoio da Guarda 
Municipal, impediu a construção 
de barracos na antiga favela do 
Brejo Alegre.

A denúncia foi recebida no 
final da manhã deste domin-
go, dia 7. A Guarda Civil e a 
Secretaria da Habitação foram 
acionadas e os invasores foram 
orientados a parar com a cons-
trução.

Foram identificados três 
invasores e uma família, todos 
com residências fixas em Rio 
Preto. A família com crianças 
foi orientada pelo Conselho Tu-
telar que esteve no local e pela 
Secretaria de Assistência Social.

Como a atuação da GCM foi 
rápida os barracos não foram 
montados. A Secretaria de Ha-
bitação notificou os invasores 
sobre a proibição de construir 
naquela área.

As estruturas montadas fo-
ram retiradas pela Secretaria de 
Serviços Gerais na manhã desta 
segunda-feira.

SOBRE A OCUPAÇÃO

O último barraco da favela 
do Brejo Alegre foi removido em 
agosto de 2019. A conquista 
só foi possível graças a adesão 
das famílias ao plano de ação 
proposto pela Prefeitura em 
fevereiro à Justiça.

O plano de ação previa o 
pagamento de uma indenização 
às famílias. O valor pago foi 
definido por critérios de vulne-
rabilidade, ao todo foram dispo-
nibilizados R$ 180 mil para as 
famílias que aderiram ao plano. 
Com o dinheiro as famílias pu-
deram fazer a mudança e alugar 
uma casa para recomeçarem 
suas vidas. Foram oferecidas 
assistência, cursos de profissio-
nalização e vagas de empregos 
aos interessados.

A ocupação que surgiu em 
outubro de 2016, contava com 
66 famílias, dessas, 31 aderi-
ram ao plano de ação proposto 
pela Secretaria, outras 30 sa-
íram voluntariamente, apenas 
cinco não assinaram o acordo, 
mas mesmo assim deixaram o 
local voluntariamente.

Da REDAÇÃO

tas fizesse uma manifestação 
nesta segunda-feira (8), em 
frente à Prefeitura. 

Eles salientam que foram 
pegos de surpresa com a proi-
bição de poderem exercer 
suas funções e querem uma 
solução do prefeito Edinho 
Araújo (MDB). A proibição faz 
parte do detalhamento sobre a 
flexibilização das atividades em 

Rio Preto que constam no de-
creto 16.612/2020 publicado 
no Diário Oficial (jornal DHoje 
Interior), no item Transporte 
Rodoviário de Passageiros – 
49.23-0 (Mototaxi – Atividades 
não permitidas no local).

Em nota, a Prefeitura res-
salta que “A proibição é do 
Plano São Paulo. A atividade é 
considerada de alto risco e por 
isso está proibida”.

Segundo um mototaxista 
que atua há 12 anos na profis-
são, mas não quis se identificar, 
o serviço que eles prestam é 
essencial e que muitas pessoas 
para evitar a aglomeração dos 
ônibus buscam os serviços de-
les (mototaxistas). 

“Taxis e Apps levam quatro 
pessoas, ônibus levam 80 e 
nós só levamos uma e não 
podemos trabalhar isso é um 
absurdo”, destacou o moto-
taxista.

O grupo que foi para ruas 
levou uma faixa com dizeres 
questionado a decisão do pre-
feito que acatou a proibição 

Estudo revela que Rio Preto tem 660 mil 
árvores de quase 100 espécies

A Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Urbanismo divulgou 
o resultado de um estudo recém-
-concluído – um Inventário da Ar-
borização Urbana de São José do 
Rio Preto. Entre agosto de 2018 
e dezembro de 2019, equipes 
técnicas coletaram informações 
quantitativas e qualitativas sobre 
as árvores localizadas em vias 
públicas nas 10 macrorregiões 
do município: Bosque, Central, 
CEU, Cidade das Crianças, HB, 
Pinheirinho, Represa, Schmitt, 
Talhado e Vila Toninho.

O resultado foi a observação 
de um aumento na diversidade de 
espécies de árvores no município, 
quase 100 diferentes, de 42 
famílias arbóreas entre nativas e 
exóticas. Pela contagem amostral 
e com cálculos de projeção, a 
estimativa é de que existam na 
cidade cerca de 660 mil árvores, 
cerca de 1,4 por habitante. A 
cidade tem 460.671 habitantes, 
de acordo com dados da Conjun-
tura Econômica 2019.

LEVANTAMENTO
O trabalho de amostragem 

em 92 quadras, foi realizado por 
sorteio aleatório dos bairros e 
quadras dentro das macrorregi-
ões, com intensidade amostral 
de, no mínimo, quatro  quadras 
em bairros com menos de 40 
quarteirões, ou de, no mínimo, 
10% em bairros quantidade de 
quarteirões superior. Todas as 
residências na amostra foram 
analisadas, mesmo aquelas que 
não dispunham de vegetação na 
calçada do imóvel, para posterior 
análise estatística.

Os dados coletados em cam-
po foram referentes ao: tipo de 
espécie (nome popular), se a ár-
vore é jovem ou adulta, presença 
bifurcação do tronco abaixo de 
1,50m, aspecto geral fitossanitá-
rio (se há a presença de pragas, 
doenças ou danos provocados 
pela ação do homem), qualidade 
de poda e aspecto paisagístico.

SAÚDE DAS ÁRVORES
Quanto aos parâmetros físicos 

(estrutura física), realizou-se um 
levantamento das características 
relacionadas à interação das 

Da REDAÇÃO

árvores com os elementos urba-
nos, para isso, foram coletadas 
informações referentes se há ou 
não algum conflito e o tipo: poste, 
placas, trânsito, garagem, fiação, 
fachada comercial, esquina, 
assim como as condições físicas 
com pavimento após a inserção 
da espécie (se há danos provo-
cados pelas raízes), presença 
de tubo (manilha), tronco, colo 
pavimentado.

Para identificação das espé-
cies foram utilizadas bibliografias 
especializadas com relação das 

famílias botânicas e suas res-
pectivas espécies. Quando não 
foi possível encontrar as espécies 
nessas bibliografias, utilizou-se 
da lista de espécies da flora 
brasileira Programa de Reco-
nhecimento da Flora Brasileira 
(Reflora).

Houve melhora significativa 
entre 2015 e 2019 quanto à 
diversificação de espécies. No 
inventário 2019 foram identifica-
das 96 espécies, isso representa 
diversidade 48,95% maior que 
no inventário realizado em 2015.
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Alguns projetos que serão 
votados na sessão desta ter-
ça-feira (9) têm como foco a 
concessão de benefícios para 
alguns setores e pessoas no 
que diz respeito a gratuidade 
no transporte público e na 
Área Azul.

Dois deles tratam de gra-
tuidade para a utilização do 
transporte coletivo em Rio 
Preto, o primeiro de autoria 
do vereador Fábio Marcondes 
(PL) que institui o passe livre 
aos Guardas Municipais de Rio 
Preto terá seu mérito apre-
ciado e o outro do vereador 
José Carlos Marinho (Patrio-
ta) concede a gratuidade no 
transporte coletivo para todos 
os aposentados por invalidez 
independente da idade, este 
último será votado quanto a 
legalidade. 

No mesmo sentido da gra-
tuidade, outro projeto relacio-
nado à Área Azul também será 
votado. De autoria do vereador 
Anderson (PL) a proposta quer 

isentar idosos e portadores de 
deficiência física do pagamen-
to do estacionamento rotativo 
da Área Azul. 

Outros cinco projetos de lei 
serão debatidos, sendo dois 
de autoria do emedebista, 
Jean Charles, um que cria no 
município o ‘Programa Mu-
nicipal de Apoio às Pessoas 
com Doenças Raras e seus 
Familiares’ e outro que proíbe 
no município a utilização de ja-
lecos, aventais, estetoscópios, 
tocas e outros equipamentos 
de proteção individual fora do 
ambiente profissional. 

Além destes, outros três 
serão votados, um do vereador 
Paulo Pauléra (Progressistas) 
que proíbe o consumo de ci-
garros, cigarrilhas, charutos, 
cachimbos e narguilés em es-
paços ou praças públicas, outro 
de emedebista Jean Dornelas 
que dispõe sobre o período 
de atendimento interno nas 
clínicas e hospitais particulares 
e por último proposta do vere-
ador Jorge Menezes (PSD) que 

Sérgio SAMPAIO

SESSÃO

Projeto que prorroga concursos 
será votado em regime de urgência 

O projeto de lei de autoria 
do vereador Anderson Branco 
(PL) que prorroga por um ano 
o prazo de validade de todos 
os concursos públicos feitos 
pela Prefeitura de Rio Preto e 
pelas suas autarquias no qual 
o vencimento se deu entre o dia 
1º de março e 31 de dezembro 
de 2020 será votado na sessão 
desta terça-feira (6) em regime 
de urgência. 

Segundo o vereador, em 
decorrência da pandemia do 
coronavírus (Covid-19) os cro-
nogramas iniciais feitos pela 
administração pública de reali-

zação de concursos e convoca-
ção de aprovados foi totalmente 
desfeito. Isso porque a priorida-
de no momento é o combate 
ao Covid.

“A presente propositura visa 
dar fôlego e tranquilidade tanto 
à Administração quanto aos 
concursados, para que no atual 
momento todos os esforços 
sejam direcionados e tenham 
como foco o combate à pande-
mia, para preservarmos milhões 
de vidas”, salienta o vereador 
em um trecho de sua justificava 
do projeto.

O parlamentar ainda coloca 
que diante de tal situação o 
projeto tem por fim preservar 

Sérgio SAMPAIO

MAIS UM ANO

Três projetos que tratam de gratuidade 
estão na pauta desta terça-feira

O governador João Doria 
(PSDB) lamentou que alguns pre-
feitos do Grande ABC e do Litoral 
paulista não estejam cumprindo 
as determinações definidas pelo 
Plano São Paulo e reabriram de 
forma indevida algumas atividades 
comerciais na semana passada.

“A posição do Governo de São 
Paulo é de condenar a atitude 
de prefeitos que não seguem a 
orientação do governo do Estado”, 
salientou Doria.

O governador afirmou que a 
elaboração das fases do Plano 
São Paulo foi feita com muito 
cuidado e respeitando critérios 
técnicos e que a sua finalização 
levou diversos dias e teve inclu-
sive a participação do Conselho 
Municipalista, do qual fazem 
parte alguns destes prefeitos que 
decidiram reabrir atividades fora 
das fases pré-definidas pelo Plano 
São Paulo. 

O Plano São Paulo, segundo 
o tucano, é cuidadoso, faseado e 
seguro, seguindo sempre orien-
tação da Saúde. “Não tomamos 
aqui iniciativas de ordem política 
ou por decisão pessoal – perso-
nalizando, seja no populismo, seja 
na vantagem, seja no beneficio, 
ou seja, na pressão que é ofe-
recida por setores que querem 
reabrir e não poderão fazê-lo. 
Exceto dentro do que estabelece 
o Plano São Paulo”, comentou  o 
governador. 

Justiça – Doria em relação 
a este tema elogiou o Ministério 
Público Estadual e Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo 
que têm dado razão ao Gover-
no do Estado e têm protegido 
o Plano São Paulo e impedido 
que prefeitos tomem medidas 
erradas e equivocadas que po-
dem comprometer a saúde da 
população dos seus respectivos 
municípios.  “Nós não queremos 
confronto com os prefeitos, mas 
a determinação é muito clara 
cabe o Governo do Estado a 
orientação geral e a sequência 
que os prefeitos sigam as orien-
tações que cabem as eles. Mas 
não rompendo as orientações 
majoritárias do Governo de São 
Paulo”, finalizou Doria.

“A posição do 
Governo de São Paulo 

é de condenar a 
atitude de prefeitos 

que não seguem 
a orientação do 

governo do Estado”, 
afirma Doria 

Sérgio SAMPAIO

Atividades
A Secretaria da Educa-

ção informou que já está 
no plano C, ou seja, diz que 
começou com a distribuição 
de material impresso para os 
alunos fazerem as atividades 
em casa, depois na internet e 
agora chegou na TV Câmara. 
Marco Rillo (Psol), porém, 
diz que perdeu tempo para 
as aulas serem ministradas 
pela TV, com as professoras 
ensinando o conteúdo aos 
alunos. Sobre o cancelamen-
to das férias, a assessoria 
informou que só depois que 
definir a data de volta às au-
las. Todos os 40.650 alunos 
da rede serão atendidos.  

Sem reajuste
No final de março, o gover-

no federal editou uma medida 
provisória que suspendeu, 
por 60 dias, o aumento dos 
preços dos medicamentos, 
que é autorizado todos os 
anos a partir de abril. O pra-
zo esgotou-se no dia 1º de 
junho. Projeto já aprovado no 
Senado, e agora tramita na 
Câmara, suspende por mais 
60 dias o reajuste de medica-
mentos a partir de 1° de junho 
e por 120 dias o aumento 
em mensalidade de planos 
privados de saúde. O motivo 
é a pandemia de coronavírus. 
Aliás, lei sem fiscalização é a 
mesma coisa que nada.  

Seis mortes
A covid-19 atuou de forma cruel nos últimos dias 

em Rio Preto. A Secretaria da Saúde registrou aumento 
significativo no número de mortes, seis, subiu de 23 
para 29 óbitos. A gerente da Vigilância Epidemiológica, 
Andréia Negri, disse que três pacientes tinham doen-
ças crônicas. O número de infectados pelo coronavírus 
também subiu para 911. Diante do quadro negativo, a 
gerente alertou que a doença não está sobre controle 
e pediu a cooperação da população: “Não liberou tudo 
e a situação pode ficar sem controle”.

Pai ou filho
Uma dúvida permanece nos bastidores, se Marinho 

das Bombas vai o não disputar a reeleição, ou se irá 
passar a bola para o seu filho Bruno Marinho, ambos 
filiados ao Patriota. Bruno foi enfático ao dizer que o 
candidato nas eleições será ele, embora admitiu que 
nada impede a candidatura do pai. “Nada impede que 
ele (pai) seja o candidato”, enfatizou. O pai, no entanto, 
não deixou dúvida para rechaçar os comentários: “Não 
vai mudar nada, o Bruno será o candidato, é advogado, 
está preparado e é hora de renovação”.

Plano B
As aulas pela TV Câmara 

e no sistema online para os 
alunos da rede municipal de 
ensino começaram ontem, 
mais de dois meses após o 
decreto estadual que obri-
gou o isolamento social por 
causa da covid-19. Marco 
Rillo (Psol) disse que a Se-
cretaria da Educação deve-
ria ter começado as aulas 
15 dias após o começo das 
medidas restritivas. Para o 
vereador, o governo apostou 
que até abril a pandemia 
estaria superada: “Faltou 
o plano B, isso atrapalhou 
demais”. Agora, diz que tem 
de cancelar até as férias de 
fim de ano.

Omissão
O deputado André Figueiredo não perdeu tempo (PDT-CE) e apresentou projeto que 

obriga União, estados, municípios e o Distrito Federal a encaminharem ao Congresso, até 
as 17h, informações sobre o número de pessoas infectadas, recuperadas, em tratamento 
e que morreram em razão da covid-19. Os dados fornecidos serão disponibilizados até as 
19 horas nos sites oficiais do Congresso Nacional. Ao segurar os dados, o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) deu espaço mais uma vez para a oposição tripudiar a sua omissão.  

Compilando
Pedro Roberto Gomes (Patriota) disse que a pré-

-campanha é o momento para preparar o material do 
que foi feito no atual mandato. O vereador informou 
que está compilando dados sobre a sua atuação para 
mostrar na campanha eleitoral, por exemplo, das áreas 
da saúde, do meio ambiente, proposta em defesa dos 
deficientes físicos e fiscalização das ações do Execu-
tivo. “O material será apresentado na campanha para 
eleitor avaliar se mereço ou não ser reeleito”, ponderou, 
acrescentando que é hora de colher o que plantou.

Sessão
O plenário da Câmara de Rio Preto analisa oito projetos na sessão de hoje. Em segunda 

votação, o plenário vota projeto do vereador Anderson Branco (PL) que isenta idosos e 
portadores de deficiência física de pagar estacionamento rotativo na Área Azul. Será ana-
lisado ainda projeto do vereador Marinho das Bombas (Patriota), que dá o direito gratuito 
no transporte coletivo urbano aos aposentados por invalidez, independente de idade. Por 
causa da pandemia do vírus, o acesso à galeria continua restrito aos visitantes. 

Vereadores farão mais uma sessão sem público presencial, por causa da pandemia

Sérgio SAMPAIO

os direitos dos candidatos já 
aprovados e dar um tempo para 
que a administração tenha um 
folego pós-pandemia para se 
organizar.

Conforme o vereador, são 
três concursos pendentes que 
ainda têm aprovados para se-
rem chamados. São eles um da 
Educação para a contratação 
de professores, um da Saúde 
de Agentes de Saúde e o último 
do Semae (Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto).

“Em um ano atípico nin-
guém esperava devido essa 
epidemia do Coronavírus temos 
que defender a população”, 
salientou o vereador.

Cláudio LAHOS

obriga o fornecimento de kits 
de acessibilidade aos alunos 
com deficiência, transtorno 
globais em desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação 
que estudem na rede municipal 
de Rio Preto.

As pessoas podem acompa-

nhar a sessão pela TV Câmara 
(28.2 TV Aberta e 4 na Net), 
ou pela rádio Educativa 106,7 
FM e ou pelo site da legislativo.

Anderson Branco, do PL, é o autor da propositura 
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Nos países europeus e 
nos EUA, o Dia dos Namo-
rados é o Dia de São Valen-
tim, comemorado em 14 de 
fevereiro.

A data é uma referência a 
um padre romano chamado 
Valentim que, no século III, 
foi condenado à morte por 
contrariar as ordens do im-
perador Cláudio II.

O monarca havia proibido 
a realização de casamentos, 
pois acreditava que homens 
casados não eram bons sol-
dados.

Entretanto, o padre Va-
lentim, crendo que o casa-
mento fazia parte dos planos 
divinos, continuou a celebrar 
matrimônios, indo contra as 
ordens do estado. Assim, 
depois de descoberto, foi 
preso e morto pelo impera-
dor, provavelmente no mês 
de fevereiro.

Mas antes, quando era 
prisioneiro, apaixonou-se por 
uma moça e passou a lhe 
enviar cartas, em uma delas 
é possível que tenha assina-
do “do seu Valentim”. É por 
isso que uma das tradições 
dos povos que cultuam esse 
dia é enviar cartões à pessoa 
amada.

No século V, o papa Gelásio 
passa a reconhecer o padre 
como santo e institui o Dia 
de São Valentim. A partir de 
então, Valentim passa a ser 
um símbolo dos apaixonados.

O Dia dos Namorados no 
Brasil é comemorado em 12 
de junho, sendo uma data 
reservada para que os casais 
demonstrem o amor e cuidado 
mútuo.

Na maioria dos países, essa 
data é celebrada em fevereiro 
e leva o nome de Valentine’s 
Day, ou dia de São Valentim, e 
costuma ser uma ocasião tam-
bém para homenagear outras 
pessoas queridas.

Outro fato que contribuiu 
para que a data fosse decre-
tada em fevereiro é que nesse 
mesmo período do ano havia 
uma festa pagã em Roma inti-
tulada ‘Lupercalia’.

O festival marcava a transi-
ção para a primavera e presta-
va homenagens a deusas mi-
tológicas, sendo também uma 
oportunidade para a prática de 
atos sexuais.

E para este dia ser ines-
quecível vou dar algumas dicas 
para apimentar a ocasião, 
lembrando sempre que mesmo 
casados ou noivos não percam 

a oportunidade de resgatar o 
fogo da paixão neste dia.

1- Surpreenda a pessoa 
com uma mensagem fofa 
sobre seus sentimentos por 
ela. Às vezes, palavras simples 
(mas verdadeiras) podem mu-
dar o dia de alguém.

2 - Monte uma caixa temá-
tica com tudo que a pessoa 
mais gosta! E você pode tam-
bém adquirir uma caixinha de 
Pandora da Santa ajuda Erotic 
Boutique, eles também estão 
entregando cestas sensuais 
com preços muito acessíveis.

3 - Jantar romântico em 
casa - A quarentena está im-
pedindo todo mundo de sair e 
por isso os restaurantes não 
estão funcionando. Una o útil 
ao agradável e prepare um jan-
tar especial para seu parceiro. 
Cozinhe o prato preferido dele/
dela e decore o ambiente de 
forma romântica. Se possível, 
coloque velas para iluminar.

         O dia dos namorados no Brasil é comemorado 
dia 12 de junho, sendo uma data reservada para que 

os casais demonstrem o amor e cuidado mútuo“
”

Origem do Dia de São 
Valentim (Valentine's Day)

Divulgação

4- Beije muito e de forma 
diferente, entre no meu insta 
aproveite as dicas picantes e 
aproveite muito!

Neste dia se jogue e apro-
veite a oportunidade para se 
reconectar com seu amor. 

E para as meninas estarei 
fazendo um curso ON LINE E 
GRATUITO, cinco passos para 
se tornar uma mulher viciante 
no dia 9/6, às 20h. Entre no 
meu insta, tem um link na Bio 
faça sua inscrição.

Beijos e até a próxima.

Mirna Zelioli - Formada 
em pedagogia e sexóloga 
em formação e palestrante 
em vendas. Gestora comer-
cial, sensual coach, empre-
sária do mercado erótico, 
criadora do projeto SAT (Se-
xualidade Amor pra Todos), 
Projeto de Inclusão, projeto 
CEL (Coragem e Empodera-
mento e Libertação).

“Se o aumento for maior, todos os nossos leitos 
podem ficar ocupados”, diz gerente da Vigilância 

Nesta segunda-feira (8), a 
gerente de Vigilância Epidemio-
lógica, Andreia Negri, orientou a 
população sobre a importância 
de seguir o isolamento social. No 
sábado (6), a proibição de abertu-
ra do comércio foi desrespeitada, 
gerando filas e aglomerações. 
Cerca de 50 estabelecimentos 
foram multados.

“Houve sim uma flexibilização, 
mas não quer dizer que liberou 
tudo, que a doença esteja sob 
controle. Na verdade está aconte-
cendo o contrário. Estamos vendo 
aumento de casos de óbitos, 
pedimos a ajuda e colaboração 

de todos. Se continuarmos dessa 
forma, se o aumento for maior 
ainda, nossos serviços podem ficar 
com os leitos todos ocupados”, 
afirmou Andréia. 

São 144 internações em Rio 
Preto (39 pacientes em UTI e 105 
em enfermaria) até o momento.

Segundo o Sistema de Moni-
toramento Inteligente do Estado 
de São Paulo, o município teve 
um índice de isolamento social de 
45% no sábado (6) e de 48% no 
domingo (7). A média no estado 
foi de 49% e 52%, respectivamen-
te. Desde o dia 24 de maio Rio 
Preto não atinge o índice de 50% 
de isolamento, nem mesmo aos 
fins de semana.

Vinicius LIMA 

AACD tem queda de quase 80% 
nos atendimentos em maio

Por conta da pandemia do 
Covid-19, a Associação de 
Apoio à Criança Deficiente 
(AACD) de Rio Preto registrou 
uma diminuição no número de 
atendimentos durante o mês 
de maio. A expectativa era de 
realizar 2.500 atendimentos 
durante o período, mas foram 
feitos apenas 472 com 221 
pacientes.

“A principal dificuldade das 
famílias é com o transporte. 
Muitos dependem da ambu-
lância para chegar até AACD 
e neste período de pandemia 
algumas famílias ficam receo-
sas de entrar na ambulância”, 
explicou a presidente da AACD, 
Adriane Albuquerque Cirelli.

A instituição ficou fechada 
do dia 18 de março até o dia 
5 de maio. Quando reabriu, foi 
apenas para pessoas de 6 a 59 
anos para não expor as pesso-

as no grupo de risco. “A maior 
limitação que nós temos é não 
poder tocar. Por conta da defi-
ciência, alguns deles precisam 
de ajuda para se vestir, tomar 

ficam bem felizes. Teve um em 
que a família inteira participou”, 
afirmou Adriane.

Com relação ao aspecto fi-
nanceiro da associação, Adriane 
admitiu que houve uma queda 
na arrecadação, mas que a en-
tidade está conseguindo cobrir 
suas despesas. “Tivemos que fe-
char o nosso bazar, que era uma 
fonte de renda importante para 
nós. No entanto, a contribuição 
de pessoas físicas, que doam 
de R$ 20 a R$ 30, teve uma 
queda muito pequena, o que nos 
ajudou bastante. Agradecemos 
de coração a lealdade dessas 
pessoas que continuaram do-
ando mesmo com a pandemia”, 
explicou.

Interessados em doar para a 
AACD podem entrar em contato 
pelo número 3201-1510. A ins-
tituição também aceita doações 
de álcool gel, pois é muito uti-
lizado em equipamentos como 
cadeiras de roda e próteses.

Vinicius LIMA 

banho, escovar os dentes, 
entre outras coisas. Tivemos 
que nos adaptar. Continuamos 
fazemos alguns atendimentos 
online também e as pessoas 

Instituição está atendendo pessoas com menos de 60 anos

Cláudio LAHOS

PANDEMIA

Rio Preto registra 911 contaminados, 
570 pacientes curados e 29 mortes

Rio Preto ultrapassou a marca de 
900 casos positivos para Covid-19. 
Os números do final de semana, 
atualizados nesta segunda-feira, dia 
8, pela gerente da Vigilância Epide-
miológica, Andréia Negri, revelam 
que são 911 pessoas contaminadas 
pelo coronavírus desde o início da 
pandemia, em março.

Foram confirmadas mais três 
mortes pela doença, o que eleva para 
29 pessoas o número de vítimas da 
Covid-19 em Rio Preto. Duas pesso-
as mortas eram do sexo feminino. 
A primeira de 47 anos apresentou 
os primeiros sintomas no dia 28 de 
maio, vindo a óbito no dia 5 deste 

mês. A segunda tinha 73 anos com 
sintomas em 25 de maio e óbito no 
dia 7 deste mês.

O terceiro óbito é de um homem 
de 39 anos com sintomas no dia 22 
de maio e morte no dia 7 deste mês. 
Todos eles apresentavam comorbi-
dades, ou seja, condições especiais 
(doenças crônicas).

São 10.122 pacientes atendidos 
pela saúde local com algum tipo de 
estado gripal que resultaram em 
6.734 testes (66%) para detecção da 
doença. Destes 5.823 deram resulta-
do negativo. Dos 911 contaminados, 
570 (62%) já estão recuperados, 197 
(22%) são profissionais da saúde e 
156 (17%) apresentaram síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG).

Da REPORTAGEM

A Prefeitura de Mirassol, por 
meio da Vigilância Epidemiológi-
ca do Departamento de Saúde, 
informou que foram confirmados 
os 38º, 39º, 40º e 41º casos po-
sitivos de Covid-19 no município 
nesta segunda-feira (8).

O 38º caso é um homem de 
21 anos, profissional de saúde. 
Ele cumpre quarentena em casa.

O 39º caso é uma mulher 
de 66 anos. Ela está internada 
na UTI do HB, em São José do 
Rio Preto.

O 40º caso é um homem de 
45 anos. Ele cumpre quarentena 
em casa.

O 41º caso é uma mulher de 
25 anos. Ela cumpre quarentena 
em casa.       

Com mais esses quatro ca-
sos positivos, o município con-
tabiliza 383 notificações, 41 
positivos, 284 negativos e 58 
aguardando resultado. Do total 
de positivos, há 22 curados, 15 
em quarentena, três internados 
e um óbito.

Mirassol tem mais 
quatro positivos e 
chega a 41 casos

A Secretaria de Saúde de 
Olímpia informou nesta segun-
da-feira (8) que recebeu, desde 
a última sexta-feira (5), quatro 
resultados positivos para a Co-
vid-19, sendo três mulheres de 
26, 32 e 57 anos, que estão 
bem e em isolamento domici-
liar, e um homem de 36 anos, 
que é hipertenso e está na UTI 
da Santa Casa, desde a última 
semana.

Além disso, a Vigilância 
registrou quatro novas notifica-
ções suspeitas e realizou dois 
testes em profissionais de saú-
de, que deram negativo. Com 
as atualizações, Olímpia con-
tabiliza 72 casos confirmados, 
dos quais 47 já estão curados 
e dois permanecem internados 
na UTI da Santa Casa, além de 
três óbitos. O município aguar-
da resultados de 15 suspeitos, 
incluindo um paciente internado 
na enfermaria isolada.

Olímpia contabiliza 
72 vítimas do novo 

coronavírus
Da REPORTAGEM

Unicamp anuncia mudança na 
primeira fase do Vestibular 2021

Diante da pandemia de CO-
VID-19 (doença causada pelo 
novo coronavírus), a Comissão 
Permanente para os Vestibula-
res (Comvest) da Universidade 
Estadual de Campinas anunciou 
mudanças na primeira fase do 
Vestibular Unicamp 2021. As 
questões da prova serão redu-
zidas de 90 para 72 e o tempo 
máximo para a realização passará 
de cinco para quatro horas.

Além disso, a primeira fase 
será realizada em dois dias di-
ferentes, de acordo com a área 
do curso escolhido pelos candi-
datos, para reduzir o número de 
estudantes circulando e evitar 

aglomeração nas escolas. As 
mudanças foram aprovadas pela 
Câmara Deliberativa do Vestibu-
lar, em reunião na última quinta-
-feira (4).

As inscrições para o Vestibular 
Unicamp 2021 serão realizadas 
entre 31 de julho e 8 de setem-
bro, pela página da Comvest na 
internet: www.comvest.unicamp.
br. A data das provas da primeira 
fase ainda não foi definida.

Os candidatos aos cursos do 
segmento de Ciências Humanas/
Artes e de Exatas/Tecnológicas 
farão a prova no mesmo dia, em 
um sábado. Já os candidatos da 
área de Ciências Biológicas/Saú-
de farão a prova no dia seguinte, 
ou seja, um domingo.

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM
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Leandro Ferreira é pedagogo, 
especialista em mídias digitais e 

mestre em Educação.

leandroferreiraprof@gmail.com Edição: 184 - junho de 2020facebook.com/hrecreio

EM Beatriz de Carvalho produz  vídeos para as crianças

Xilogravura
Xilogravura é a técnica de gravura na 
qual se utiliza madeira como matriz e 
possibilita a reprodução da imagem 
gravada sobre o papel ou outro su-
porte adequado. É um processo mui-
to parecido com um carimbo. A tia 
Stela preparou uma atividade para 
crianças, utilizando uma bandeja de 
isopor. Confira: 
https://www.youtube.com/watch?-
v=nTH-gGWiP6A&t=135s

Massinha caseira

Tia Maira ensina uma receita muito 
fácil de massinha. Veja os materiais:

- 1 xícara de farinha;
- 1/4 de xícara de sal;
- 2 colheres de óleo;
- Água até dar o ponto;
- Corante.
Modo de preparo: veja o vídeo em: 
https://www.youtube.com/watch?v=-
8C52LfRR7vU&t=87s

Danoninho Caseiro
Tia Michele ensina a fazer um deli-
cioso danoninho caseiro.
Ingredientes:
- 2 caixas de creme de leite;
- 1 pote de iogurte integral;
- 1 pacote de suco em pó de moran-
go e
- 1 caixinha de leite condensado.
Modo de preparo: Assista ao vídeo 
em: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=yoWopB2pcfQ

 Devido a pandemia de Covid-19, muitos professores tiveram que utilizar vídeoaulas e atividades remotas com 
seus alunos. A  direção da EM Beatriz de Carvalho Seixas já estudava a possibilidade de criar vídeos e enviá-los 
para seus alunos durante a quatentena antes da sugestão da Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio 
Preto (SME) sugerir esta ação. O objetivo é permitir que a escola fique mais próxima dos pequenos e apresentar um 
pouco mais do trabalho docente. Todos os professores abraçaram a ideia e fizeram em suas casas vídeos com con-
tações de histórias, receitinhas, experiências, músicas e teatrinho para os alunos. Claro que nesta situação muitos 
professores ficaram com dúvidas e trocaram informações sobre como gravar e compactar o tamanho do vídeo. 
 Segundo a diretora Kátia Aparecida Fróes Fortunato, os professores nunca foram preparados para o uso de 
tecnologias e tiveram que se reinventar: “Percebemos que alguns professores tiveram mais dificuldade que outros, 
mas procuramos incentivá-los e auxiliar em algumas questões. Sabemos que este meio (digital) não é o ideal, mas 
é o que temos nesse momento. Utilizamos nossa página do Facebook para esta interação com os pais e muitos já 
enviaram vídeos de seus filhos realizando as atividades”. Os pais que desejarem também podem receber o material 
impresso com atividades lúdicas criado pela SME.
 Os vídeos estão disponíveis no canal Heróis da Educação (www.youtube.com/heroisdaeducacao) e no 
Facebook da escola (www.facebook.com/beatrizdecarvalhoseixas).

Nomes
-Mãe por que minha prima se cha-
ma Rosa?
-Porque sua tia adora rosas. Agora 
chega de perguntas Filé ao Molho 
Madeira!

Prova de amor
Dois namorados conversam no 
sofá:
- Amor você me ama?
- Claro amor!
- Prove!
- O que quer que eu faça?
- Lute com um Leão!
- Meu amor, não posso morrer… 
Peça outra coisa…
- Deixe eu ver seu whatsapp?
- Que tamanho é esse leão mes-
mo?

Na praia 
Três pedreiros entram de férias e 
vão a praia pela primeira vez. 
O primeiro diz:
- Nossa! Tanta água! 
O segundo diz: 
- Nossa! Tanta areia!
Aí o terceiro diz : 
- Vamos embora  antes que al-
guém traga o cimento!

Dica para conquistar as mulhe-
res
Mulher gosta de carinho: vestido 
carinho, sapato carinho, restau-
rante carinho!
E tem horror a barata: bolsa bara-
ta, viagem barata, joia barata! 

Careca
Joãozinho ao ver o tio, completa-
mente careca, perguntou: 
— O que aconteceu com seu ca-
belo tio? - inconsolado, o coitado 
respondeu: 
- Caiu! E o moleque questiona: 
- E por que o senhor não catou?

-

- E por que o senhor não catou?

Quantos lados têm um círculo?
Resposta: Dois. O de dentro e o 
de fora.

O que o tomate foi fazer no 
banco ?
Resposta: Tirar o extrato.

O que a esfera disse para o 
cubo?
Resposta: Deixa de ser quadra-
do!

mestre em Educação.

Autônomo leva facada no pescoço 
após agredir mulher e enteados

Está internado, sob escolta 
policial, na Santa Casa de Rio 
Preto, o autônomo M.F.S., 
46, morador no Jardim das 
Oliveiras, na Região Norte da 
cidade.

Ele é acusado de ter agre-
dido, na noite deste domingo, 
a companheira, uma dona de 
casa, de 29, e dois enteados, 
sendo que um deles, de três 
anos, ficou com o rosto ferido.

Para evitar que as agres-
sões continuassem, a mulher 

deu uma facada no pescoço 
do acusado, que teria che-
gado embriagado em casa, e 
chamou a Polícia Militar.

À PM, ela revelou que S. 
ameaçou matá-la caso fosse 
embora com o filho do casal. 
A guarnição acionou o Samu 
(Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência), que levou o 
suspeito até o hospital.

No Plantão, o delegado 
registrou o caso como lesão 
corporal, ameaça e violência 
doméstica e converteu a pri-
são em flagrante do autônomo 
em preventiva.

Daniele JAMMAL
redacao@dhoje.com.br

Agressor foi socorrido pelo Samu até a Santa Casa, onde ficou internado sob escolta

Guilherme BATISTA

Um assaltante foi pre-
so após esfaquear um 
motorista de aplicativo 
na madrugada deste do-
mingo, na Estância Jockey 
Clube, em Rio Preto.

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, o 
motorista foi atender uma 
corrida no local do crime.

Dentro do carro, a ví-
tima foi surpreendida por 
uma facada no tórax e 
teve o carro levado. 

O motorista conseguiu 
pedir socorro e a polícia 
foi informada.

Uma equipe do Bata-
lhão de Ações Especiais 
(Baep) da Polícia Militar 
foi acionada e conseguiu 
localizar o criminoso com 
o veículo, um Renaut 
Logan.

Com o bandido, que 
foi preso em flagrante, 
estava o celular, dinheiro 
e relógio da vítima. Tudo 
foi recuperado.

O motorista foi socorri-
do até a UPA e, por sorte, 
a facada foi superficial.

Motorista de app 
é esfaqueado em 

assalto e criminoso 
é preso pelo Baep

Franklin CATAN

NO SOLO
Jovem é ferido no pescoço com linha chilena

Na tarde deste último sába-
do (06), no bairro Solo Sagrado, 
em Rio Preto, um jovem de 30 
anos que pilotava sua motoci-
cleta teve o pescoço cortado por 
uma linha chilena. L. R. L. levou 
cerca de 40 pontos no pescoço.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
L. pilotava sua motocicleta 
pela avenida Menezes quando 
sentiu o ferimento e viu que 
estava saindo muito sangue. A 
namorada que estava na garupa 
pediu socorro.

A vítima foi socorrida pelo 
pintor L.F.S, 38, que mora 

perto do local do acidente. Ele 
socorreu o jovem levando em 
seu próprio veículo para a UPA 
Norte. Leandro já está em casa.

Isabela MARTINS

O boletim de ocorrência foi 
registrado como lesão corporal 
culposa. O caso será investi-
gado.

Divulgação

NA VILA ANCHIETA

EM PRAÇA

Ajudante de 
serralheiro esfaqueia 

namorado da filha

A polícia de Rio Preto pro-
cura o ajudante de serralheiro 
J.M.M., 50. Ele é acusado de 
ter esfaqueado o namorado 
de sua filha, um desemprega-
do, de 31 anos, por volta das 
22h50 deste domingo, na Vila 
Anchieta.

Segundo relato da jovem, 
de 24 anos, o pai foi até o seu 
quarto e disse que não queria 
o homem mais em sua casa 
e que estava armado com 

faca e era para não chegarem 
perto.

O casal saiu do cômodo 
com a intenção de sair da resi-
dência, mas o acusado fechou 
a porta da sala.

A moça foi até a cozinha e 
ouviu a vítima dizer “ai” e se 
aproximar sangrando na altura 
do tórax.

O Samu (Serviço de Atendi-
mento Médico de Urgência) foi 
acionado e socorreu R.R.A.A. 
até o Hospital de Base. O aju-
dante fugiu após o atentado.

Daniele JAMMAL

Bombeiros e policiais mi-
litares de Rio Preto foram 
mobilizados na manhã deste 
domingo para atender um cha-
mado inusitado na praça Dom 
José Marcondes.

Um morador de rua subiu 
em uma torre de iluminação 
do espaço público de lazer e só 
desceu três horas depois, após 
ser convencido pelos militares.

Segundo bombeiros que 
atenderam a ocorrência, o 
andarilho escreveu numa faixa 
“Graziela eu te amo” e disse 
que subiu na torre apenas para 
chamar a atenção da ex-namo-
rada. Ele foi encaminhado ao 
hospital Bezerra de Menezes.

Morador de rua 
sobe em torre 
para chamar 

atenção de ex
Daniele JAMMAL

Um jovem de 26 anos foi 
preso por tráfico de drogas 
em frente a um condomínio 
de luxo, em Rio Preto, na noite 
deste sábado (6).

De acordo com o sargento 
Rafael Soares, do Batalhão 
de Ações Especiais (Baep), o 
jovem se encontrava na ave-
nida em frente à região dos 
Damhas, quando foi abordado 
pelos policiais.

“Ele estava com o carro 
parado e mostrou nervosismo 
quando viu a viatura e por isso 
o abordamos”, explica Soares.

Com ele, os policiais en-
contraram quatro porções 
de cocaína. “Ele alegou que 
venderia para um morador do 
condomínio”.

A polícia foi até a resi-
dência dele e encontrou R$ 
22.917,00 em dinheiro.

“Depois fomos até uma 
outra casa, no bairro Ana Célia, 
onde ele disse ter alugado e lá 
encontramos mais porções de 
cocaína, uma balança e sacos 
plásticos”, afirma o sargento.

No total foram apreendidas 
118 porções de cocaína, o 
carro – um Kia Sportage – e o 
dinheiro.

O jovem foi levado até a 
delegacia e preso em flagrante 
por tráfico de drogas.

Traficante é preso 
próximo de condomínio 
com mais de R$ 22 mil

Franklin CATAN
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JAMAIS GASTE O SEU TEMPO DANDO EXPLICAÇÕES...SEUS AMIGOS NÃO 
PRECISAM, OS INIMIGOS NÃO ACREDITAM E OS ESTÚPIDOS NÃO ENTENDEM. 

Sorria, beba muita água e seja feliz!

ELOY GONÇALVES Junior 
e Adriano Caruso convidam 
para o grande Leilão de Ga-
dos para o Asilo Vicentino de 
Monte Aprazível no próximo 
dia 14 de junho, um domingo, 
a partir das 13h. O evento 
será virtual e realizado por 
Tanabi Leilão. Serão mais de 
95 cabeças de gados, touros, 
vacas e bezerras. Ajude a 
cuidar dos nossos idosos.

ED CARLOS, empresário 
do requisitado Ed Buffet, 
manda avisar que sua mara-
vilhosa ‘Feijoada do Ed’, já 
foi remarcada para o dia 7 de 
novembro de 2020, no Clube 
de Campo do Monte Líbano, 
com show do cantor carioca 
Diogo Nogueira, se tudo tiver 
liberado desta pandemia Co-
vid-19. Vamos torcer até lá.

GENTE DO BEM. Quem 
puder colaborar com o Lar 
de Betânia de Idosos em Rio 
Preto, com qualquer doação 
de material de limpeza e 
higiene, vai estar ajudando 
bastante. O Lar de Idosos 
está precisando principal-
mente de água sanitária 
(Kiboa).   

FUNCIONAMENTO do 
Praça Shopping, no Calça-
dão de Rio Preto, para o 
feriado de Corpus Christi: 
Nesta quinta-feira, das 11h 
às 15h, e na sexta-feira, dia 
12, das 11h às 15h. Serviços 
essenciais das 11h às 18h.

AGENDA POSITIVA da 
pandemia. O uso obrigatório 
de máscara é um bom motivo 
para você parar de fumar. 
Afi nal de contas, ou um ou 
outro!

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vamos juntos #LutarContraACrise

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Ar puro da Fazenda
A jovem empresária Carol Lucato e 
o marido Alan, mais sua irmã Elaine 
Lucato, a cantora Elaine Cés passaram o 
final de semana em clima de isolamento 
social, curtindo ar puro e a beleza da 
natureza, com direito a passeios a 
cavalos na bonita fazenda da família das 
irmãs Marcela e Carol Gattaz, que já 
fez parte da Seleção Brasileira de Vôlei. 
Eles voltaram, ontem, com as energias 
renovadas.  

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)

Shows do Rodeio Barretão
O presidente da Festa do Peão de 
Barretos ‘Os Independentes’, Jerônimo 
Muzetti, está caprichando na grade de 
shows da Festa do Peão de Barretos 
2020, que foi adiada de agosto, devido 
a pandemia do coronavírus, para 28 de 
outubro a 2 de novembro deste ano. Já 
foram contratados os shows do cantor 
Alexandre Pires, na quarta-feira, as 
duplas Bruno & Marrone, Matogrosso e 
Mathias, quinta-feira, Jorge & Mateus, 
Marília Mendonça e Pedro Sampaio, 
na sexta-feira, Zé Neto & Cristiano, 
Edson & Hudson, Cesar Menotti & 
Fabiano, Rionegro & Solimões, no 
sábado, Gusttavo Lima, o Rei da Arena, 
no domingo, véspera do feriado de 
Finados.  

Racismo
O vírus do racismo leva sobre o novo 
corona a desvantagem de não ser 
desconhecido do ser humano, que sabe 
muito bem como se defender dele. 
Mas, contra a covid, nem quebrando 
tudo nos EUA os americanos estariam 
livres dela.

A empresária Vanessa Nonato 
Croce em close especial para nossa 

coluna nesta terça-feira

DiáriodoBob
Eleições 2020. Plenário do Tribunal Superior Eleitoral 

confirma por unanimidade de votos a possibilidade de partidos 
políticos realizarem convenções partidárias por meio virtual que 
deverão ser realizadas entre o dia 20 de julho e 5 de agosto, 
conforme calendário eleitoral. Quarentena. Já que a lei é para 
todos, a Comissão de Ética da Presidência da República disse 
o óbvio: que Sergio Moro não poderá advogar pelos próximos 
seis meses, mas, se quiser, pode dar aulas e escrever artigos, 
participar de lives. Não sei se vocês sabem, Moro não tem OAB, 
e ao requisitar sua carteira de advogado ainda deve passar por 
alguns dissabores. Não custa nada lembrar. Você já comprou 
uma “lembrancinha” para a sua namorada (ou namorado)? 
Guisado de feijão. Foi exitosa a feijoada pró Santa Casa, co-
ordenada pela turma do Bufê Viva Park, no final da semana. O 
consumo bateu a casa de 4 centenas de recipientes adrede-
mente preparados, e contou com idas e vindas de apaixonados 
pelo ‘feijão maravilha’. Em virtude do êxito pode haver repe-
teco do ‘pretinho que satisfaz’. Coisas da vida. Antigamente, 
no varal da minha casa só tinha roupas. Hoje em dia, só tem 
máscaras. Errata ACIRP. É bom ficar bem claro que represen-
tantes do Sincomércio e Maçonaria não puderam participar da 
reunião do dia 4 de junho da Acirp com entidades de classe, 
para elaboração do ofício que foi enviado na manhã do dia 5 de 
junho para o prefeito Edinho Araújo e o governador João Doria 
e, por conta disso, não assinaram o ofício. Ambas as entidades 
foram convidadas, mas não puderem comparecer. Dominando 
a pandemia. Um hotel muito conhecido de Rio Preto está pen-
sando em transformar o seu espaço vazio de hospedagens numa 
Estação de Trabalho, mudando a finalidade dos seus ‘bedrooms’ 
para ‘home office’ com equipamentos de videoconferências. É 
proibido mentir. Marcada para amanhã, véspera do feriado, no 
plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento de liminar que 
determinou a abertura de inquérito para investigar fake news, 
ofensas e ameaças a ministros da Corte. Calados! Cupido sem 
vírus. Sem cinema, sem boate, sem jantares a luz de vela nos 
restaurantes chiques, sem aglomeração, sem beijinhos e sem 
abraços apertados. Os namorados vão ter que passar o seu dia 
(sexta feira) a seco, lembrando que “não é só com beijos que 
se prova o amor”. Ponto e basta!



17 3353-2447 - diario.oficial@dhoje.com.br - comercial@dhojeinterior.com.brAnuncie:

Publicidade Legal&Edital

Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira

09 de junho de 2020

B1

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
G F DA SILVA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA
Ref. Pregão Eletrônico nº 274/2018 – Processo nº 
12.223/2018 – Contrato: PRE/0159/18
De ordem da Secretária Municipal de Educação, fi ca derra-
deiramente essa empresa, NOTIFICADA a regularizar com 
a prestação de serviço contratado, de modo a cumprir o 
estabelecido na Cláusula 4 itens 4.2.1, 4.2.12 e 4.2.13  do 
Instrumento de Contrato, no prazo de 24 horas, frisando que 
o não atendimento desta notifi cação acarretará a aplicação 
das penalidades previstas no Instrumento de Contrato, entre 
elas a suspensão de licitar e contratar com o poder público, 
aplicação de multa, além de rescisão unilateral do contrato. 
Fica concedido o prazo de 5 dias úteis para a empresa, em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. Profª. Sueli Petronilia Amancio Cos-
ta - Secretária M. Educação
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA
Ref. Pregão Eletrônico nº 023/2018 – Processo nº 
1.331/2018 – Contrato: PRE/0060/18
De ordem da Secretária Municipal de Educação, fi ca derra-
deiramente essa empresa, NOTIFICADA a regularizar com 
a prestação de serviço contratado, de modo a cumprir o 
estabelecido na Cláusula 4 itens 4.2.1, 4.2.13 e 4.2.14  do 
Instrumento de Contrato, no prazo de 24 horas, frisando que 
o não atendimento desta notifi cação acarretará a aplicação 
das penalidades previstas no Instrumento de Contrato, entre 
elas a suspensão de licitar e contratar com o poder público, 
aplicação de multa, além de rescisão unilateral do contrato. 
Fica concedido o prazo de 5 dias úteis para a empresa, em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. Profª. Sueli Petronilia Amancio Cos-
ta - Secretária M. Educação 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2020
ATA Nº 0404/20
CONTRATADA: PZ CASTELLO EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais de expediente - Valores 
Unitários – Item 03 – R$3,26; Item 30 – R$9,50 - SMA – Luís 
Roberto Thiesi - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2020
ATA Nº 0405/20
CONTRATADA: GERAÇÃO 3 DISTR. DE PAPÉIS LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de expediente - Va-
lores Unitários – Item 01 – R$1,53; Item 04 – R$28,90; 
Item 07 – R$1,34; Item 09 – R$0,34; Item 12 – R$1,60; 
Item 13 – R$39,35; Item 14 -R$0,85; Item 16 – R$11,29; 
Item 17 – R$0,05; Item 18 – R$0,24; Item 19 – R$0,59; 
Item 20 -R$1,09; Item 23 – R$0,50; Item 24 – R$1,92; Item 
25 – R$0,41; Item 26 – R$0,41; Item 27 – R$0,41; Item 
28 – R$24,50; Item 32 – R$1,89; Item 33 – R$1,80; Item 
36 – R$4,89; Item 41 – R$15,56; Item 42 – R$31,54; Item 
43 – R$6,10; Item 44 – R$6,10; Item 45 – R$0,86; Item 46 
– R$,041; Item 47 – R$0,84; Item 51 – R$0,05 - SMA – Luís 
Roberto Thiesi - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2020
ATA Nº 0406/20
CONTRATADA: RILLCLEAN COMERCIAL LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de álcool gel para Unidades Escola-
res - Valores Unitários – Item 01 – R$3,69; Item 02 – R$3,69 
- SME – Sueli Petronilia A. Costa - Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2020
ATA Nº 0407/20
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais de expediente - Valores 
Unitários – Item 48 – R$18,50; Item 52 – R$26,89; Item 53 – 
R$17,50 - SMA – Luís Roberto Thiesi - Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de Licitação nº 39/2020 – contrato nº: DIL/0014/20
CONTRATADA: Cardio Sistemas Comercial e Industrial Ltda
OBJETO: Aquisição de 05 unidades de Gravador de Mapa 
para uso no Complexo Pró Saúde – Hospital Dia, R$40.000,-
00-SMS – Aldenis A. Borim  Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

TOMADA DE PREÇOS N.º 09/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. RAIO DE SOL  – 
SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Tendo em vista solicitação oriunda 
da Secretaria Municipal de Educação, a Comissão Municipal 
de Licitações comunica a todos os interessados a suspen-
são “sine die” do processo supra mencionado. A retomada 
do processo, quando autorizada pela Secretaria Municipal 
de Educação, será comunicada através de publicação na 
imprensa ofi cial. Publique-se, por extrato, para ciência dos 
interessados. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras 
e Contratos – Presidente da C.M.L.   
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 143/2020 - 
PROCESSO n.º 11.414/2020
Objeto: Registro de preços para contratação de serviços de 
recarga de extintores. Secretaria Municipal de Administração. 
Informamos que em virtude da não publicação no Portal de 
Compras, fi ca redesignada a data para o processamento do 
pregão para o dia 24/06/2020 às 14:00hs e abertura a partir 
das 14h02min no site www.riopreto.sp.gov.br- "PORTAL DE 
COMPRAS".
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 146/2020 – Processo n.º 
11.461/2020
Objeto: Registro de preços para prestação de serviço de 
locação de container. Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento. Sessão pública realizada on-line com 
início dia 20/05/2020, sendo adjudicado os itens à empresa 
declarada vencedora: GAIOLA LOCAÇÕES E EVENTOS 
EIRELI (itens 1, 2 e 3). Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Junior 
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 165/2020 – Processo n.º 
11.649/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de tacógrafos 
incluso mão de obra para instalação, serviços de selagem, 
ensaio e taxa do INMETRO e disco de tacógrafo para uso 
nos veículos da Frota Municipal. Depto. de Transportes. 
Secretaria Mun. de Administração. Sessão pública realiza-
da on-line com início dia 29/05/2020, sendo adjudicados os 
itens às empresas declaradas vencedoras: CHA VEL CHA-
VES VELOCÍMETROS E TACÓGRAFOS LTDA ME (itens 3, 
4, 5, 6, 7 e 8) e RODRIGO DE SOUZA MARTINS RIO PRE-
TO ME (itens 1 e 2). Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” - Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Luis Roberto Thiesi - Secretário 
Municipal de Administração.
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE INTENÇÃO DE 
RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 129/2020 – Processo 
11.363/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de software. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on 
line com início dia 21/05/2020, sendo declarada vencedora 
dos itens 01 e 02 a empresa LICITAMAIS TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO EIRELI. Houve manifestação de intenção de 
recurso pela empresa RD INFORMÁTICA LTDA. Não foram 
apresentadas as razões recursais. A recorrida apresentou 
as contra razões sobre a intenção de recurso. A pregoeira 
manteve a decisão prolatada na sessão do Pregão. O pro-
cesso foi encaminhado ao Sr. Secretário Municipal de Saúde 
que ratifi cou a decisão da pregoeira, negando provimento ao 
recurso. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
ADJUDICO os itens 01 e 02 à empresa LICITAMAIS TEC-
NOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI conforme proposta 
declarada vencedora e HOMOLOGO este procedimento lici-
tatório por não vislumbrar qualquer irregularidade. Aldenis A. 
Borim - Secretário Municipal de Saúde. O inteiro teor encon-
tra-se a disposição dos interessados no Portal de Compras e 
nos autos do processo.
LICITAÇÃO

ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 200/2020, PROCESSO 11.848/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de saneante, detergen-
te e fi ta reagente para realizar desinfecção nas unidades 
de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 26/06/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

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

PORTARIA N.º 34.318 DE 08 DE JUNHO DE 2020

EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) MARIA-
NA PADOVAN BANDONI, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei 
Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 
30 de junho de 2020.
PORTARIA N.º 34.320 DE 08 DE JUNHO DE 2020
CONCEDE, em cumprimento a decisão judicial transi-
tada em julgado, nos termos da Lei Complementar nº 
173/2020, proferida nos autos do Processo n.º 1032887-
14.2018.8.26.0576, da 2ª Vara da Fazenda Pública do Muni-
cípio de São José do Rio Preto, a servidora VERA HELENA 
VILA ADAMI, Auxiliar de Serviços Gerais, a 6ª (SEXTA) 
PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da 
Lei Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta a 
02/05/2011.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.616
DE 5 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre alteração orçamentária no âmbito da RioPreto-
Prev.
PREFEITO EDINHO ARAUJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, e nos termos do art. 64, VI, da 
Lei Orgânica do Município, e do artigo 6º da Lei Municipal nº 
13.369, de 29 de novembro de 2019;

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Fiscal da RioPretoPrev um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 210.000,00 
(duzentos e dez mil reais), para reforço das dotações orça-
mentárias a seguir descritas:
I – 4-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Ficha 0005 R$ 200.000,00
     Programa: 0018 – Previdência Municipal
     04.01.04.122.0018.2001.3390.39.04 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
II – 4-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Ficha 0015 R$ 10.000,00
     Programa: 0018 – Previdência Municipal
     04.01.04.122.0018.2001.3391.39.04 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica - Intra
Art. 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial de exercícios anteriores, nos termos 
do que dispõe o § 1º, inciso I, e § 2º do artigo 43 da Lei Fe-
deral nº 4.320/64.,
Art. 3º. Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 5 de junho de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
JAIR MORETTI
DIRETOR SUPERINTENDENTE DA RIOPRETOPREV
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local.



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
09 de junho de 2020

LEI Nº 13.492
DE 4 DE JUNHO DE 2020.

Declara de utilidade pública a Associação Rio-Pretense Ca-
tólica de Ensino.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para todos os fi ns 
de direito, a Associação Rio-Pretense Católica de Ensino, 
entidade sem fi ns lucrativos, com sede e foro nesta cidade, à 
Rua Presciliano Pinto, 1840, no bairro Boa Vista.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 4 de junho de 
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.944/2020
Projeto de Lei nº 020/2020
Autoria da propositura: Vereador Pedro Roberto Gomes

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

O Conselho Municipal de Previdência (C.M.P.), órgão su-
perior de deliberação colegiada da RIOPRETOPREV, em 
conformidade com o §5º do art. 3º do Regimento Interno, 
faz saber que na reunião extraordinária realizada no dia 
06/05/2020, foi deliberado (a):
a) Em atenção ao Ofício nº 34/2020, de 04/05/2020, do 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, fi cou decidido 
que serão reabertas as inscrições de 08 a 12 de maio e no 
dia 13 de maio será divulgada a lista de candidatos;
São José do Rio Preto, 06 de maio de 2020.
EMÍLIA MARIA MARTINS DE TOLEDO LEME
Presidente do C.M.P.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência So-
cial do Município de São José do Rio Preto

O Conselho Municipal de Previdência (C.M.P.), órgão su-
perior de deliberação colegiada da RIOPRETOPREV, em 
conformidade com o §5º do art. 3º do Regimento Interno, 
faz saber que na reunião extraordinária realizada no dia 
13/05/2020, foi deliberado (a):
a) A apreciação das inscrições dos candidatos, reali-
zada via site disponibilizado pelo Sindicato dos Servidores, 
com a verifi cação prévia do cumprimento dos requisitos do 
edital;
b) Pelo encaminhamento de Ofício ao Sindicato dos 
Servidores com a relação de candidatos aptos e inaptos.
São José do Rio Preto, 13 de maio de 2020.

EMÍLIA MARIA MARTINS DE TOLEDO LEME
Presidente do C.M.P.

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

O Conselho Municipal de Previdência (C.M.P.), órgão su-
perior de deliberação colegiada da RIOPRETOPREV, em 
conformidade com o §5º do art. 3º do Regimento Interno, 
faz saber que na reunião extraordinária realizada no dia 
18/05/2020, foi deliberado (a):
a) Em atenção ao Requerimento nº 355 – Protocolado 
pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autár-
quicos de São José do Rio Preto, foi aprovado o adiamento 
da eleição dos representantes dos servidores para o Conse-
lho Municipal de Previdência e Conselho Fiscal.
São José do Rio Preto, 18 de maio de 2020.
EMÍLIA MARIA MARTINS DE TOLEDO LEME
Presidente do C.M.P.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 33/2019 – 
COMPRA DIRETA 3230/2019
Contratada: TIMELAB LTDA ME.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência referente à as-
sinatura de sistema de cálculo de tempo de serviço (custo 
homem hora) com dados confi áveis por um período de doze 
meses.
Valor: R$ 1.299,00 – Prazo: 12 meses – Assinatura: 
04.06.2020.
S. J. Rio Preto, 08.06.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
11/2020 – PROCESSO SICOM 363/2019
Objeto: Aquisição de computadores e equipamentos de 
informática.
Fica designado o dia 18.06.2020, às 14:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 08.06.2020 – Alan Sinibaldi Corna-
chioni – Pregoeiro - SeMAE. 
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 02/2020 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 103/2019 – PROCESSO SeMAE nº 130/2019
Contratada: NIVEFLOW INSTRUMENTAÇÃO EIRELI - EPP
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 28.06.2020. Data da 
autorização: 04.06.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do 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 27/2020, 
Processo SICOM 3127/2020 objetivando a Contratação de 
posto para fornecimento de combustíveis líquidos por um 
período de 12 meses para abastecimento dos veículos da 
frota do SeMAE.

Prazo de Execução: 12 meses. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 23.06.2020, às 08h30 e abertura a 
partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 29.05.2020 – João Marcelino Ruiz – Gerente 
Administrativo-Financeiro.
S. J. Rio Preto 08.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
14/2017.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 50 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo de Colabo-
ração que entre si celebram o município de São José do Rio 
Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social e o Lar São Vicente de Paulo, para correção dos 
valores repassado para a aquisição dos equipamentos de 
proteção individual- EPI’s e contratação dos funcionários, e 
ainda, para transferência de recursos fi nanceiros destinado 
ao custeio de despesas específi cas da situação de pande-
mia do Covid-19 previstos na Resolução SEDS nº 10, no 
período de 08 de junho a 07 de setembro de 2.020.
OBJETO: Constitui objeto da parceria a execução do Serviço 
de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, que ob-
jetiva proporcionar proteção integral e cuidados provisórios 
e, excepcionalmente de longa permanência para idosos que 
não dispõem de condições para permanecer com a famí-
lia, com vivência de situações de violência e negligência, 
em situação de rua, com vínculos familiares fragilizados ou 
rompidos, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial - 
Sistema Único da Assistência Social do Município, conforme 
Plano de Trabalho que integra o presente ajuste. 
VALOR DO ADITIVO: Até de R$ 19.898,56 (dezenove mil, oi-
tocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), 
sendo R$ 12.398,56 (doze mil, trezentos e noventa e oito 
reais e cinquenta e seis centavos) com recurso municipal e 
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) com recurso esta-
dual emergencial, conforme previsto nos Cronogramas de 
Desembolso e Planos de Aplicação, constantes do Plano de 
Trabalho aprovado, bem como estimativa de impacto orça-
mentário-fi nanceiro e declaração do ordenador de despesas, 
anexos do processo.
VIGENCIA DO ADITIVO: 08 de junho a 07 de setembro de 
2.020.
DATA DA ASSINATURA: 08 de junho de 2020.  
Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi - CRESS Nº 25.455 - Secre-
tária M. de Assistência Social.
Victorio Raphael Vidotto - Presidente do Lar São Vicente de 
Paulo de São José do Rio Preto.

Secretaria de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecno-
logia e Inovação

EXTRATO: TERMO DE RESCISÃO AO COMPROMISSO 
DE VENDA E COMPRA DO LOTE  18, DA QUADRA 30, 
COM ÁREA DE 182,62M², LOCALIZADO NO CENTRO 
COMERCIAL JARDIM SANTO ANTONIO, CELEBRADO 
EM 11/03/1996 COM O SENHOR ADOLFO DOS SANTOS, 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023/1995 – LEI MUNICIPAL 
6153/1996. 

Secretaria de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecno-
logia e Inovação

EXTRATO: TERMO DE RESCISÃO AO COMPROMISSO 
DE VENDA E COMPRA DOS LOTES 19 E 20, DA QUADRA 
28, COM ÁREA DE 382,62M², LOCALIZADOS NO CENTRO 
COMERCIAL JARDIM SANTO ANTONIO, CELEBRADO EM 
13/08/2008 COM A EMPRESA J.C.DA ROCHA BAZAR - ME, 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2008. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PORTARIA SMAA Nº 06 

Data: 08 de junho de 2020
Cria, no âmbito municipal, Comissão para análise e vali-
dação das propostas recebidas referentes aos Editais de 
Chamadas Públicas relacionadas às compras de alimentos 
vinculadas ao “Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
PNAE”, bem como para acompanhamento e monitoramento 
da operacionalização do referido Programa.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal 
de Agricultura e Abastecimento, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais, e nos termos do Decreto nº 18.265, de 14 de 
março de 2019, DETERMINA:
Art. 1º - A criação, no âmbito da Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Abastecimento, de Comissão destinada a analisar 
e validar as propostas recebidas referentes aos Editais de 
Chamadas Públicas para Convocação de Agricultores Fami-
liares Locais cadastrados no Pronaf para apresentação de 
propostas de fornecimento de alimentos ao “Programa Na-
cional de Alimentação Escolar – PNAE”, bem como acompa-
nhar e monitorar a operacionalização do referido Programa;
Art. 2º - Ficam nomeados para composição da presente 
Comissão os servidores abaixo relacionados:
• Ana Beatriz Frata Bronca
• Cristiane Aparecida Scrignolli Alves
• Elizandra Provasi Bonin
• Fábio Gioli
• Fábio José de Faria
• Lucimeire Aparecida Zaniboni  
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário;
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, e 
arquivada nesta Secretaria Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
entrando em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São José do Rio Preto, 08 de junho de 2020.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO

 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 25/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art. 202, III, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, do lançamento efetuado do IPTU – 
Imposto Predial Territorial Urbano – revisto e apurado administrativamente referente aos exercícios de 2016, 
2017, 2018 e 2019, bem como do lançamento da multa por falta de atualização do cadastro imobiliário por meio 
dos Autos de Infração e Imposição de Multa nº 19/2020, nº 20/2020, nº 21/2020 e nº 22/2020, que incidem sobre 
o imóvel de cadastro imobiliário nº 02.00104/620.  
Esclarecemos que o tributo apurado deverá ser recolhido no valor e vencimento indicados no Demonstrativo de 
Arrecadação Municipal. Considerando que devido a pandemia do COVID-19 os postos de atendimentos 
municipal junto ao Poupatempo e Ganha Tempo encontram-se fechados, os boletos para pagamento do imposto 
revisto e dos Autos de Infração e Imposição de Multa poderão serem solicitados por meio do e-mail 
lcrodrigues@riopreto.sp.gov.br. 
O prazo para a impugnação é de 30 dias a partir da data desta publicação. 
Por fim informamos que o protocolo em que foi apurado o imposto supramencionado, encontra-se arquivado no 
Departamento de Tributos Imobiliários. 
 

INTERESSADO PROTOCOLO 
ESPÓLIO DE SERGIO MENDES BRAZ 2020000137074 

São José do Rio Preto (SP), 08 de junho de 2020. 
Pedro Facuri Junior                                                                                                        Luiz Carlos Basso                                                                                      
Auditor Fiscal Tributário Municipal                                                                Chefe – D.T.I. – SEMFAZ       
Diretor da Administração Fiscal e Tributária – SEMFAZ                                                                                 

 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 26/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art. 202, III, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, do lançamento efetuado do IPTU – 
Imposto Predial Territorial Urbano – revisto e apurado administrativamente referente aos exercícios de 2015, 
2016, 2017 e 2018, bem como do lançamento da multa por falta de atualização do cadastro imobiliário por meio 
dos Autos de Infração e Imposição de Multa nº 14/2020, nº 15/2020, nº 16/2020, nº 17/2020 e nº 18/2020, que 
incidem sobre o imóvel de cadastro imobiliário nº 03.05360/000.  
Esclarecemos que o tributo apurado deverá ser recolhido no valor e vencimento indicados no Demonstrativo de 
Arrecadação Municipal. Considerando que devido a pandemia do COVID-19 os postos de atendimentos 
municipal junto ao Poupatempo e Ganha Tempo encontram-se fechados, os boletos para pagamento do imposto 
revisto e dos Autos de Infração e Imposição de Multa poderão serem solicitados por meio do e-mail 
lcrodrigues@riopreto.sp.gov.br. 
O prazo para a impugnação é de 30 dias a partir da data desta publicação. 
Por fim informamos que o protocolo em que foi apurado o imposto supramencionado, encontra-se arquivado no 
Departamento de Tributos Imobiliários. 

INTERESSADO PROTOCOLO 
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PINTO DE OLIVEIRA 2020000136988 

São José do Rio Preto (SP), 08 de junho de 2020. 
Pedro Facuri Junior                                                                                                        Luiz Carlos Basso                                                                                      
Auditor Fiscal Tributário Municipal                                                                Chefe – D.T.I. – SEMFAZ       
Diretor da Administração Fiscal e Tributária – SEMFAZ                                                                                 
 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 27/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art. 202, III, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, do lançamento efetuado do IPTU – 
Imposto Predial Territorial Urbano – revisto e apurado administrativamente referente ao exercício de 2015, bem 
como do lançamento da multa por falta de atualização do cadastro imobiliário por meio dos Autos de Infração e 
Imposição de Multa nº 09/2020, nº 10/2020, nº 11/2020, nº 12/2020 e nº 13/2020, que incidem sobre o imóvel de 
cadastro imobiliário nº 02.38979/000.  
Esclarecemos que o tributo apurado deverá ser recolhido no valor e vencimento indicados no Demonstrativo de 
Arrecadação Municipal. Considerando que devido a pandemia do COVID-19 os postos de atendimentos 
municipal junto ao Poupatempo e Ganha Tempo encontram-se fechados, os boletos para pagamento do imposto 
revisto e dos Autos de Infração e Imposição de Multa poderão serem solicitados por meio do e-mail 
lcrodrigues@riopreto.sp.gov.br. 
O prazo para a impugnação é de 30 dias a partir da data desta publicação. 
Por fim informamos que o protocolo em que foi apurado o imposto supramencionado, encontra-se arquivado no 
Departamento de Tributos Imobiliários. 

INTERESSADO PROTOCOLO 
ESPÓLIO DE ALEXANDRE GOMES FRANCO 2020000061911 

São José do Rio Preto (SP), 08 de junho de 2020. 
Pedro Facuri Junior                                                                                                        Luiz Carlos Basso                                                                                      
Auditor Fiscal Tributário Municipal                                                                Chefe – D.T.I. – SEMFAZ     
 Diretor da Administração Fiscal e Tributária – SEMFAZ                                                                                 
 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 28/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art. 202, III, NOTIFICA os contribuintes abaixo citados, do lançamento efetuado do 
IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano – revisto e apurado administrativamente referente aos exercícios de 
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, bem como do lançamento da multa por falta de atualização do cadastro 
imobiliário por meio dos Autos de Infração e Imposição de Multa nº 23/2020, nº 24/2020, nº 25/2020, nº 26/2020 
e nº 27/2020, que incidem sobre o imóvel de cadastro imobiliário nº 01. 04336/000.  
Esclarecemos que o tributo apurado deverá ser recolhido no valor e vencimento indicados no Demonstrativo de 
Arrecadação Municipal. Considerando que devido a pandemia do COVID-19 os postos de atendimentos 
municipal junto ao Poupatempo e Ganha Tempo encontram-se fechados, os boletos para pagamento do imposto 
revisto e dos Autos de Infração e Imposição de Multa poderão serem solicitados por meio do e-mail 
lcrodrigues@riopreto.sp.gov.br. 
O prazo para a impugnação é de 30 dias a partir da data desta publicação. 
Por fim informamos que o protocolo em que foi apurado o imposto supramencionado, encontra-se arquivado no 
Departamento de Tributos Imobiliários. 
 

INTERESSADO PROTOCOLO 
ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA, 

DAVI FRANCO SIMÕES, DIVA FRANCO SIMÕES, 
JANDIRA APARECIDA SIMÕES, JOÃO BUENO 

GONÇALVES, LUIS CARLOS GONÇALVES, ESPÓLIO 
DE LUZIA SIMÕES MARTINS E MARIA DE LOURDES 

FRANCO GONÇALVES 

 
 

2020000137131 

São José do Rio Preto (SP), 08 de junho de 2020. 
 

Pedro Facuri Junior                                                                                                        Luiz Carlos Basso                                                                                      
Auditor Fiscal Tributário Municipal                                                                Chefe – D.T.I. – SEMFAZ      
 Diretor da Administração Fiscal e Tributária – SEMFAZ                                                                                 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos Mobiliários, 
NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização cadastral de forma 
eletrônica pelo sistema Icad - Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no prazo de 30 dias 
contados da data da publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do Decreto Municipal 
n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do sistema 
eletrônico, o contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em 
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal n°16.888/2013, o que, posteriormente, 
poderá ensejar processo de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos incisos I a 
III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá verificar, no link abaixo, o 
cumprimento dos Requisitos e Pré-Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de 
Posturas do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos junto à Secretaria 
competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de desatualização nos dados 
da inscrição mobiliária, o contribuinte abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando 
o link que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no site da prefeitura: 
www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - Empresa fácil"; 
Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

ADENILZA ZANATTA SALGADERIA ME 3432000 
ALDIERE F RODRIGUES ME 3179210 
CARLOS ALBERTO BESSI JUNIOR 3536720 
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A 3224040 
D H PEREIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME 3582340 
DECORA MOVEIS MIRASSOL LTDA 3392270 
ECORI FRANCHISING LTDA 3347300 
EDER CAETANO DE SOUSA 3698420 
ESPAÇO PET COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE RAÇOES LTDA 3092540 
EVANIRA ALVES DE OLIVEIRA ME 3632910 
F L F LAVANDERIA RIO PRETO LTDA 3640680 
FERNANDO MACEDO MAGALHÃES 3119640 
FRIG' WEST FRIGORIFICO LTDA 3001850 
G A MARCILIANO ME 3358330 
G R DELIBERTO XAVIER RESTAURANTE ME 3066070 
GLASS CENTER SHOP COMERCIAL LTDA 926070 
GUSTAVO HIGOR MARASCALCHI CORREA ME 3396860 
IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR 3592540 
JOAO CARLOS DA CRUS ME 3175900 
JOSE JAZIEL FERREIRA PAZ 3679970 
L R G BORRACHARIA LTDA ME 3062390 
LUIZ PARO JUNIOR ME 3345820 
M R BINHARDI TOLDOS ME 3165500 
MARCO ANTONIO CANDIDO FILHO 3574070 
MATEUS GERALDO PEREIRA DA COSTA 3498890 
MENDES E BARBOSA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA 3319970 
PATRIC AUGUSTO DA SILVA 3405040 
PELAES JK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 3331040 
PH PIROLA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 3521910 
RODRIGO DE MORAIS WENCESLAU 3696000 
SANTA FLOR PAISAGISMO LTDA ME 3127990 
SENIOR RIO PRETO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 3428140 
UROVASC SERVICOS MEDICOS S/S ME 3467150 
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI 873440 

São José do Rio Preto, 8 de junho de 2020.  
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 03 de JUNHO de 2020. 
Relação semanal de processos ARQUIVE-SE: 

PROTOCOLO INTERESSADO 

202034686 JOSE LUIZ ZILLI 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 

1 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 05 de junho de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 

2020118111 BENEDITO CLAUDIO 

2020121644 CLOVIS MARQUES DA ROCHA 

2020129069 JOSE LUIZ ZILLI 

2020127969 JUNIO ROBERTO BERETA 

2020116370 OTOGAMY JOSE SERRADILHA 

2020125151 POLIANA DE JESUS BRAJATO 

  

  
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 01 de JUNHO de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
DEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
 202038094  ADMAR ANTONIO GARDIANO JUNIOR 
 2020121030  ALESSANDRO DE FREITAS CRIVELLARO 
  202079587 ALESSANDRO JESUS MARTINS 

2020108425 2020108512  ALEXANDRE MIGUEL SANTOS LOPES 
202071364   ALVARO PEREZ GARCIA JUNIOR 

 202029783  ANA CLARA ISMAEL TAUFIC VITERI 
2020124384   ANTONIO AUGUSTO LOMBARDI VIEIRA 

 202083175  ANTONIO AUGUSTO LOMBARDI VIEIRA 
 2020107016  BARBARA BARUFFI ZAFANI ARID 

2020121730   BRUNO COLELA CORA 
 2020123783  BRUNO LEAL DE ALMEIDA 

2020111129   BRUNO ROGERIO FERNANDES 
2020122601   BRUNO SERGIO LAURIANO DE FREITAS 
202050700   CELIO MAURILIO BRITO 
2020118261   CESAR AUGUSTO DE SOUZA DA CRUZ 

  2020125197 CESAR CHIESA 
  2020125205 CESAR CHIESA 
  2020127992 CHARLES GABRIEL APARECIDO YANOVICH 

2020104538   CLAUDINEI MARTINS PEREIRA 
 202082114  CLEBER EDUARDO RAMOS MARCONI 

2020116453   CLEBER JESUS AMARAL 
2020111379   CRISTIAN GRAEL ROCHA 
202046266   DANILO CAMAZANO SILVA 
2020108277   DIANE DA SILVA SANTOS 
202062173   DIEISON DA SILVA GARCIA 
2020118141   EDINELSON MOURA RODRIGUES 
2020115278 2020115333 2020115224 EDISON SOARES DOS SANTOS 
2020126833   EDNIWTON JOSE RIO LAVEZO 

 202059170 2020122600 EDPO VINICIUS DE OLIVEIRA 
2020120198   EDUARDO RENAN HERNANDES 
2020118174   ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA 

  2020127999 ELIZIO BERTI JUNIOR 
 2020120937  ERICA DE CASSIA FONTES 

2020110284   ESMERALDO RODRIGUES DOS SANTOS 

2020122557   EVANDRO RODRIGUES MARTINS DE 
SOUZA 

202053441 202053451 202053467 EVERTON MARCUZI 
202053455   EVERTON MARCUZI 
202084459   FABIANA ACIOLI DE SOUZA 
2020120819   FABIO DA SILVA MELO 
2020112268 2020112284  FABIO PEREIRA LEMOS CANO DE HARO 

202042811  202042806 
202042808 FACCHEZZO PARTICIPAÇÕES LTDA 

202087661   FAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE 1 LTDA 

 2020111228  FERNANDO VERGILIO NUCCI 
 2020123631  FRANCISCO ANTONIO DA SILVA NETTO 

2020127960   GABRIEL HENRIQUE DOQUES 
2019426421   GERSON BRITO COSTA 
2020120344 2020120357  GILMAR SOARES DA SILVA JUNIOR 
2020126307   HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO 

 202072691  IVANILMA FERREIRA  
2020104594   JOAO CARLOS MALTA 
2020115630   JOAO VITOR VICENTE DOS SANTOS 

 202046140  JOE CARLOS ROMANO BRACHINE 
202085998   JORGE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA 
2020112026   JOSE ADALBERTO BOTEZELLI 

 2020119571  JOSE CARLOS GARCIA PERES 
2020108747   JOSE ENILSON MARQUES MIRANDA 
2020114075 2020114079  JOSE HILTON LUCAS DE SOUZA 
2020109935   JOSE ROBERTO DOS SANTOS MEDEIROS 
2020104899   JUNQUEIRA & CHIDEROLI 

EMPREENDIMENTOS LTDA 
2020111360   JUVENILÇO ROSALEN 

 2020118666  KAROLINE ANNE TAGLIAFERRO CORREA 
 2020118676  KATIANA SHIRLEY DUARTE FERRARI 

202077442   LARISSA RODRIGUES BARBALHO 
2020105795   LEANDRO OLIVEIRA ALVES 
2020108261   LETICIA MACHADO CORDEIRO 

 2020124435  LUCAS BALDUINO JUNQUEIRA 
 2020125970  LUCAS BATISTA DA SILVA 
 202058760  LUIS HENRIQUE DE SOUZA 

2020117342 2020117352  LUIZ CARLOS PEREIRA DA MOTTA 
  2020117296 M SANTANNA ADMINISTRAÇÃO E 

EMPREENDIMENTOS LTDA 
202068646   MANOELA FLAVIA DA SILVA 
202088299   MARCELO EMERSON DA SILVA 

 2020122697  MARCELO VIGNATI  
 2020111385  MARCIO FILIPE COSTA SANTOS 

2020110333   MARCO ANTONIO DA SILVA MORAES 
 2020123665  MARILSON ARANTES FURTADO 
 202080933 202080904 MAYCON WILLIAN DOS SANTOS TAVARES 
  2020115191 MILTON APARECIDO PEIXE 
  2020115200 MILTON APARECIDO PEIXE 

2020108288   MONICA DAUD LOPES 
2020123770   MRV LXXXV INCORPORAÇÕES LTDA 

 202055630  MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
  2020122573 NEUSA CRISTIANI VINHA FEITOSA 

202049675   OCILENE DE LIMA VELOSO 
2020113482 

 
  PACAEMBU SÃO JOSE DO RIO PRETO 

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
2020120193   PAMELA GONCALVES FALCHI 
202075670   PAULO CESAR DOS SANTOS 

2020113350   PAULO HENRIQUE MAGNANI DO 
MASCIMENTO 

 202075880  PAULO HENRIQUE SERENO 
 2020126317  PAULO PONTES BRAZIL 

2020109986   PAULO ROBERTO DA SILVA 
 2020125540  POLIANA DE JESUS BRAJATO 

2020121713   RENAN LEONARDO FERNANDES 
2020122594   RENAN VICTOR PARRA 
2020118250   RENATO ARAUJO DA SILVA 

2020125293   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125361   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125358   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125359   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125308   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125423   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125416   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125300   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125408   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125324   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125357   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125367   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125298   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125402   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125417   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125374   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125387   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125349   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125348   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125373   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

 2020116441  RODRIGO DUART MARTINS SOUZA 
202081626   RODRIGO MODENEZ 

  2020116620 ROGERIO CASTRO BARBOSA 
2020120967   ROSEANE CASTRO MENDES 
2020122670   SAMUEL MATEUS BATISTA FIORAVANTE 
2020121656   SANTIAGO NALIATO GARCIA 
2020121637   SUSANNY DE OLIVEIRA RODRIGUES 

202033167   TEGO FRAME CONSTRUCAO E INOVACAO 
LTDA 

2020122498   TEGO FRAME CONSTRUCAO E INOVACAO 
LTDA 

2020122487   TEGO FRAME CONSTRUCAO E INOVACAO 
LTDA 

 2020121857  TEREZA RIBEIRO DA SILVA CORNIANI 
2020109911   THALES HENRIQUE MARTINS DA SILVA 

 2020124451  TIAGO DOS SANTOS SOUZA 
 2020117561  VANDRE JACOB ISAACC LOPES 

2020122568   WAGNER DA COSTA SILVA 
202088029   WEVERTON RODRIGO BELTRAN 
2020116433   WILSON JOLANDO OJEDA 

 202075928  ZACARIAS BERNARDO DE LIMA JUNIOR 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 01 de JUNHO de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
INDEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
2020111209  2020111204 2OWT EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA 
  202066331 COMAFE CONSTRUÇÕES LTDA EPP 
 2020122607  DEIVISON ALVES DE OLIVEIRA 
 202078277 202078280 FLAVIO DONIZETI DE MACEDO 
  202078278 FLAVIO DONIZETI DE MACEDO 

2020126028   GIOSCELLI MARTINS ROCHA 
2020126311   GUSTAVO MARCATTO 
2020120133   INES BERNARDI CESARINO 
2020126114   JAIME SILVA SOARES 

  2020124245 JOAO BENTO GARCIA NETO 
  2020124238 JOAO BENTO GARCIA NETO 

2020120366 2020120376 2020120380 JOAO CARLOS VILERA 
2020125283   JOAO VENANCIO DE SOUSA SOBRINHO 

  2020124363 JOSE LUIZ ZILLI 
 2020122540  LUCIANO BORIM 
 2020114037 2020114023 MARIA SOLANGE DIAS PEREIRA 

RODRIGUES 
  2020117570 OASIS RIO PRETO ADMINISTRAÇÃO DE 

EMPREENDIMENTOS S/A 
2020125486   PEDRO CONSTANTINO JUNIOR 

 2020122723  RAIMUNDO DA SILVA LIMA 
 202057448  RICARDO ALEXANDRE BARBOSA 
  2020126133 THE CITY SJRP DESENVOLVIMENTO 

IMOBILIÁRIO SPE LTDA 
2020125188   VALDINEI COSTA DA CRUZ 
2020124413  2020124418 VANDERLEI ANGELO DE CARVALHO 
2020124416   VANDERLEI ANGELO DE CARVALHO 

 2020125666  VICTOR MARANHA CORREA 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 
 Editais de

CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO N° 014/2020
(Inexigibilidade n° 001/2020)

CONTRATO N°: 014/2020
CONTRATANTE: Empro Tecnologia e Informação.  
CONTRATADA: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA 
OBJETO: Contratação de prestação de serviços especializa-
dos de suporte técnico de hardware e software em equipa-
mentos computacionais de Data Center.
VALOR: R$ 269.435,28 (duzentos e sessenta e nove mil, 
quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos)
VIGÊNCIA: 12 meses.
DATA DO CONTRATO:  26 de maio de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 04 de junho de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor-Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16)

CONTRATO Nº: 015/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A..
OBJETO: Cessão temporária e não exclusiva de licença de 
uso do programa de computador denominado “NEW RELIC”, 
de titularidade da empresa New Relic Inc, com sede na 188, 
Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA, 94105.
VALOR: R$ 15.048,00 (quinze mil e quarenta e oito reais)
VIGÊNCIA: 03 de junho de 2020 a 02 de junho de 2021. 
DATA DO CONTRATO: 02 de março de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 26 de maio de 2020. 
João Pereira Curado Junior - Diretor- Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Edital da Tomada de Preços nº 001/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os 
interessados que se encontra reaberta a Tomada de Preços 
nº 001/2020, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A EXECUÇÃO DE COBERTURA DO CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA TIRA-
DENTES, 1805, JARDIM BANDEIRANTES, EM BADY BAS-
SITT - SP. O recebimento e abertura dos envelopes ocorre-
rão no dia 25 de junho de 2020 às 09:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Bady Bassitt. Edital completo e maiores infor-
mações poderão ser obtidas através do site www.badybas-
sitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.
br. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 08 de junho de 
2020. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

Edital da Tomada de Preços nº 002/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberta a Tomada de Preços nº 
002/2020, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
A EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO DA DUPLICA-
ÇÃO DA RODOVIA SP 355, KM 0,00 – 1,20, EM BADY BAS-
SITT - SP. O recebimento e abertura dos envelopes ocorre-
rão no dia 25 de junho de 2020 às 11:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Bady Bassitt. Edital completo e maiores infor-
mações poderão ser obtidas através do site www.badybas-
sitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.
br. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 08 de junho de 
2020. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL. O Município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do 
Pregão Presencial nº 040/2020, objeto do Processo Licitatório nº 047/2020. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: A 
Presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento da licença de uso de software por prazo 
determinado (locação), com atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, 
conversão, implantação e treinamento, para diversas áreas da Prefeitura do Município de Guapiaçu/SP, nas quantidades e 
condições estipuladas no Termo de Referência em anexo a este Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 23 
de junho de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu/SP. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 09/JUNHO/2020, 
das 08:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão 
José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, CEP: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 08 de JUNHO de 2020. PREGOEIRO: 
Leandro Mariano da Silva.
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS. (REABERTURA). O município de Guapiaçu/SP, torna público aos interessados 
a reabertura da Tomada de Preços nº 002/2020, objeto do Processo nº 036/2020. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: 
Constitui objeto da presente licitação aquisição de neuropediatra para o município de Guapiaçu/SP, conforme especificações 
no Termo de Referência. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 25 de junho de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Guapiaçu/SP. EDITAL DISPONÍVEL: Desde 29/ABRIL/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – 
SP, CEP: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 28 de abril de 2020. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE: Edinilson Gaspar.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. (REABERTURA). O município de Guapiaçu torna público aos interessados 
a reabertura do Pregão Presencial nº 031/2020, objeto do Processo Licitatório nº 034/2020. TIPO: Menor preço global. 
OBJETO:A presente licitação tem como objeto a aquisição de fralda descartável para os Departamentos de Saúde e 
Assistência Social do Município de Guapiaçu, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao 
presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 24 de junho de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. 
EDITAL DISPONÍVEL: Desde 27/04/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.
br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, 
Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 24/04/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPERA-
TIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA e ORDINÁRIA 
1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÕES 

A UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COO-
PERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO convoca 
seus cooperados para comparecerem à Assembléia Geral 
Extraordinária e, logo após, a Assembléia Geral Ordinária 
que fará realizar em sua sede à Rua Independencia, 2651, 
Centro, São José do Rio Preto, São Paulo, convoca em 
regime extraordinário às 15:00 horas do dia 30 de Junho de 
2020 em primeira convocação com 2/3 (dois terços) de seus 
cooperados. Caso esse número não seja atingido reunir-se-
-ão em segunda convocação às 16:00 horas com metade 
mais um de seus cooperados ou em terceira convocação, às 
17:00 horas com o mínimo de 10 (dez) cooperados, convoca 
em regime ordinário às 15:30 horas do dia 30 de Junho de 
2020 em primeira convocação com 2/3 (dois terços) de seus 
cooperados. Caso esse número não seja atingido reunir-se-
-ão em segunda convocação às 16:30 horas com metade 
mais um de seus cooperados ou em terceira convocação, 
às 17:30 horas com o mínimo de 10 (dez) cooperados, para 
tratar da seguinte ORDEM DO DIA: 
 Em Assembléia Geral Extraordinária:
 
 I-Reforma e adequação do Estatuto Social.

Em Assembleia Geral Ordinãria.

I- prestação de contas dos órgãos de administração compre-
endendo: o balanço geral do exercício de 2019, relatório da 
diretoria e demonstração de sobras e perdas; acompanhada 
do parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria externa inde-
pendente.

II - destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do 
exercício;

III - eleição dos componentes do Conselho Fiscal;

IV - fi xação do valor dos honorários, gratifi cações e cédula 
de presença dos membros do Conselho de Fiscal, Conselho 
de Administração e Diretoria;

V – proposta de trabalho para o exercício de 2020.

VI – Analisar pedido de demissão da cooperativa

Para efeito de “quorum” de instalação, o número de associa-
dos existentes com direito a voto é de 80 (Oitenta ) 

São José do Rio Preto, 04 de Junho  de 2020. 

JOSÉ CARLOS AFONSO CUGINOTTI
DIRETOR PRESIDENTE
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PROCLAMASCâmara Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:
FRANCISCO ESTEFANI SEGATO e BRUNA CORTE PEREZ. Ele, 
de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nascido em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 27 de junho de 1990, fi lho de ADILSON 
SEGATO e de SUELI APARECIDA ESTEFANI SEGATO. Ela, de 
nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em Cassilândia, 
MS, no dia 15 de junho de 1990, fi lha de VALDIR PEREZ SAN-
CHES e de JUSSARA HELENA FRANCO CORTE PEREZ. 

HENRY NELSON DOPKE e DAYANNE DA SILVA FONTELA 
GONÇALVES. Ele, de nacionalidade brasileira, projetista, solteiro, 
nascido em Cassilândia, MS, no dia 26 de maio de 1989, fi lho de 
HUGO REINHART DOPKE e de HELIA MARIA DE SOUZA DOPKE. 
Ela, de nacionalidade brasileira, engenheira agrônoma, solteira, 
nascida em Guaratinguetá, SP, no dia 28 de maio de 1990, fi lha de 
ELSON FONTELA GONÇALVES e de MARIA DE FATIMA DA SILVA 
GONÇALVES. 

MESAQUE LUIZ DA SILVEIRA e GRAZIELLE RODRIGUES DA 
ROCHA. Ele, de nacionalidade brasileira, policial militar, divorciado, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de abril de 1992, 
fi lho de SEBASTIÃO LUIZ DA SILVEIRA e de MILCA OLIVEIRA DE 
CARVALHO DA SILVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, 
solteira, nascida em Mirassol, SP, no dia 14 de outubro de 1990, 
fi lha de CANDIDO RODRIGUES DA ROCHA e de ELZA DONIZET-
TI ROCHA. 
_Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 27 de Maio de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Vamos juntos #LutarContraACrise


