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Desde o início da pandemia, esse é o maior número de casos contabilizados em um dia. Também foram registradas três mortes e 62 pacientes curados. Pág. A4

Rio Preto registra 142 novos casos de Covid-19 em um único dia

Proposta reduz dias de comércio aberto 
e aumenta horário de funcionamento

Pela proposta, haveria ampliação do horário de funcionamento do comércio de quatro para cinco horas diárias, mas o funcionamento seria de terça a sábado                                                                                                                         

MINI-LOCKDOWN

Cláudio LAHOS

CORONAVÍRUS

Doria autoriza retomada dos treinos das equipes para o Paulistão
Proposta visa diminuir aglomeração no comércio central e nos shoppings de Rio Preto e nas cidades da região Pág. A3

Na região, a medida afeta o Mirassol e o Novorizontino. As atividades retornarão seguindo as medidas e protocolos estabelecidos pela Secretária de Saúde do Estado.
                                                                                                                                                                                                                                                Pág. A4

A doação de cestas básicas deve beneficiar 200 famílias 

Divulgação

Pág. A4

Divulgação

A Emurb reabriu o pro-
cesso licitatório de concor-
rência pública para a “Per-
missão de Uso” da área da 
antiga “Pedra”,  embaixo 
do Complexo de Viadutos 
Jordão Reis.      Pág. A2

Engenheiro faz doação de 
cestas básicas obtidas por 
rifa de camisa do Palmeiras

Pág. A4

Fundação 
Casa afasta 
diretor de 
Rio Preto
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BAEP 
apreende 

10,7 quilos 
de maconha
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Atem vai ao TJ contra 
congelamento de 

salários e suspenção 
de benefícios 
dos servidores
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Emurb reabre 
licitação para 
Permissão de 

Uso da “Pedra”

Weilers promove 
feijoada para 

arrecadar 
fundos

Pág. A4

Diminui 60% 
o número 

de doadores 
do Banco de 
Sangue da 
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Emurb reabre licitação para 
Permissão de Uso da “Pedra”

A Emurb (Empresa Muni-
cipal de Urbanismo) reabriu o 
processo licitatório, suspen-
so por conta da pandemia do 
Covid-19, de concorrência 
pública para a “Permissão 
de Uso” de uma área de 
16,500m² na antiga “Pedra”  
embaixo do Complexo de 
Viadutos Jordão Reis.

O valor mensal mínimo 
de lances para a utiliza-
ção do espaço será de R$ 
11.498,54. As propostas 
serão recebidas por meio 
de envelopes com a docu-
mentação até o dia 1º de 
julho de 2020, às 16 horas.  
A abertura das propostas 
será no dia seguinte, às 
8h30. O Edital na íntegra, 
seus respectivos anexos e 
demais informações, estão à 
disposição dos interessados 

na sede Emurb, na Avenida 
Philadelpho Manoel Gouveia 
Neto, nº 2150, Parque Se-
torial.

A Emurb manterá sobre a 
sua administração as áreas 
denominadas como lotes 1 
e 2 e painéis de exposição 
do tipo “Backlight”, denomi-
nados painel 1 e painel 2, 
devidamente demarcados 
no local.

Nestes espaços, que 
continuaram de domino do 
município, poderão ser re-
alizadas exposição, compra 
e venda de automóveis, ca-
minhonetas, motocicletas, 
motonetas e demais veículos 
automotores novos e usados, 
bem como para executar as 
atividades de publicidade e 
propaganda.

A reabertura deste pro-
cesso está publicada nesta 
quinta-feira (18) no Diário 
Oficial (Jornal DHoje).

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

STF tem oito votos para manter 
inquérito sobre fake news

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) formou nesta quar-
ta-feira (17) maioria de oito 
votos a favor da legalidade do 
inquérito aberto pelo próprio 
tribunal para apurar a divul-
gação de notícias falsas e 
ameaças contra integrantes 
da Corte. Até o momento, 
nenhum ministro se mani-
festou contra a investigação. 

Com a decisão, as medi-
das de buscas e apreensões 
e quebras de sigilos reali-
zadas contra empresários 
e acusados de financiar, 
difamar e ameaçar ministros 
pelas redes sociais também 
ficam validadas.

Após a formação da maio-
ria de votos, o julgamento foi 
suspenso e será retomado 
nesta quinta-feira (18) para 
a tomada dos últimos votos, 
que serão proferidos pelos 
ministros Marco Aurélio, 
Celso de Mello e Dias Toffoli.

Desde a semana passada, 
o Supremo julga uma ação da 
Rede Sustentabilidade, proto-
colada no ano passado para 
contestar a forma de abertura 
da investigação, que não foi 
feita por iniciativa do Minis-
tério Público ou pela polícia.

Agência BRASIL

A abertura do inquérito 
foi feita em março de 2019. 
Na época, o presidente do 
Supremo, ministro Dias To-
ffoli, defendeu a medida 
como forma de combater à 
veiculação de notícias falsas 
que atingem a honorabilida-

Guilherme BATISTA

Senado começa a 
debater mudança de 

data das eleições 2020

Agência BRASIL

A PEC ainda deverá ser 
apreciada pela Câmara 
dos Deputados

O presidente do Sena-
do, Davi Alcolumbre, deci-
diu transformar a sessão de 
quarta-feira (17) em uma 
sessão de debates sobre a 
mudança da data das eleições 
municipais. As eleições estão 
marcadas para o dia 4 de 
outubro, mas a epidemia de 
covid-19, e o consequente 
isolamento social implantado 
em todo país para evitar a pro-
pagação da doença, motivou a 
discussão por uma mudança 
de data. O adiamento será 
discutido com a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 18/2020, de autoria do 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP).

Essa PEC será relatada 
pelo senador Weverton Rocha 
(PDT-MA), que tem expectati-
va de fechar a proposta ainda 
esta semana. Se houver con-
senso na reunião de líderes, 
na próxima segunda-feira 

(22), o texto poderá ser votado 
já na próxima semana. A PEC 
ainda deverá ser apreciada 
pela Câmara dos Deputados.

A discussão sobre o tema 
na sessão de hoje ocorreu 
após uma reunião entre líderes 
do Senado e da Câmara, o 
presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministro Luís 
Roberto Barroso, e também 
com a persença do ministro da 
Corte Edson Fachin, além de 
especialistas da área de saú-
de. Os parlamentares ouviram 
as opiniões dos especialistas, 
que viram na mudança da data 
uma possibilidade de garantir 
mais segurança para a saúde 
da população, bem como dos 
candidatos, sobretudo os mais 
idosos.

“Acho muitíssimo arriscado 
nós nos indispormos com o 
aconselhamento da ciencia. 
Eu não quero ser senhor da 
vida e da morte das pessoas, 
não quero ser irresponsável 
para ir contra as recomenda-
ções que estão sendo emana-
das de cientistas. Eles dizem 
que tem melhores condições 
com o adiamento de 45 a 60 
dias”, disse Randolfe.

ÁREA DA ANTIGA “PEDRA” SOB O COMPLEXO DE VIADUTOS JORDÃO REIS

ELEIÇÕES 2020 JUSTIÇA

DÍVIDAS SUSPENSAS

Plenário aprova projeto que suspende 
dívidas de clubes de futebol

O Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou ontem, 
em sessão virtual, o Projeto 
de Lei 1013/20 que suspende, 
durante a pandemia causada 
pelo Coronavírus, os paga-
mentos das parcelas devidas 
pelos clubes ao Programa 
de Modernização da Gestão 

e de Responsabilidade Fiscal 
do Futebol Brasileiro (Profut). 
Falta votar destaques que pre-
tendem alterar o texto.

A proposta foi aprovada na 
forma do substitutivo apre-
sentado pelo relator, deputa-
do Marcelo Aro (PP-MG), ao 
projeto original do deputado 
Hélio Leite (DEM-PA) e dois 
apensados. “Essa suspensão 

Da REDAÇÃO das parcelas será uma manei-
ra eficaz de trazer alívio a essas 
entidades”, disse o relator.

As atividades dos clubes de 
futebol estão suspensas para 
o enfrentamento da Covid-19 
no País.

Profut
Criado em 2015, o Profut 

renegociou débitos dos clu-

Divulgação

José Cruz/Agência BRASIL

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) conclui a assinatura 
digital e lacração dos sistemas eleitorais que serão usa-
dos nas eleições de outubro

de e a segurança do STF, de 
seus membros e parentes. 
Segundo o presidente, que 
nomeou o ministro Alexandre 
de Moraes como relator do 
caso, a decisão pela abertura 
está amparada no regimento 
interno da Corte.

bes de futebol com a Receita 
Federal, Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional, Banco 
Central e outros relativos ao 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS). À época, 
a dívida estimada dos gran-
des clubes passava de R$ 
5 bilhões. O Profut também 
institui regras de governança 
nas entidades.

Divulgação
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Revolução
Quem trafega pela rodo-

via BR-153, no trecho de 
17 quilômetros que está 
sendo duplicado na zona 
urbana de Rio Preto, diz 
que a imagem que fica é 
uma verdadeira revolução. 
Marginais com calçadas que 
dão a impressão de uma 
nova cidade, moderna, aco-
lhedora e que dignifica a po-
pulação rio-pretense. Como 
o governo federal está com 
recurso financeiro escasso, 
as obras da duplicação não 
aconteceram no ritmo que 
a população esperava, po-
rém, o importante é que a 
qualidade e o visual estão 
agradando os olhos dos 
viajantes.

Imbróglio
A interdição do trevo de acesso ao distrito de Talhado, 

na rodovia BR-153, tem gerado discussões na Câmara 
por causa do longo desvio que tem dificultado transitar 
naquela região. A indignação de um grupo de vereadores 
é que o trevo pode ser liberado porque as obras já foram 
finalizadas. Pedro Roberto Gomes (Patriota) (foto) infor-
mou, no entanto, que o prefeito Edinho Araújo (MDB) 
sinalizou que vai entrar em contato com o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, para encontrar 
uma solução para o imbróglio.

Posterga  
O governo federal retirou o pedido de urgência para a 

análise, pelo Congresso, do projeto que destina R$ 4,25 
bilhões do DPVAT ao SUS.  Com a retirada da urgência, 
o projeto retoma o regime de tramitação ordinário, de-
vendo ser analisado por outras comissões antes de ser 
votado pelo plenário. O valor será repassado ao SUS em 
parcela única, em até 30 dias após a publicação da futura 
lei complementar. O dinheiro será usado no combate à 
pandemia de Covid-19, porém, o governo segurou para 
postergar a transferência.

Registros
O presidente do PSC, 

Paulo Neto, diz que o Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE) vai manter de 20 de 
julho a 5 de agosto as con-
venções partidárias com o 
objetivo de os partidos de-
finirem os pré-candidatos 
a prefeito e a vereador que 
vão disputar as próximas 
eleições em todo o País. 
Após as convenções, os 
registros das candidaturas 
terão de ser feitos de 7 a 
14 de agosto. “Os candi-
datos devem ficar atentos, 
porque as documentações 
têm de ser entregues nas 
convenções”, diz Neto, 
também especialista em 
direito eleitoral.

Prorrogar
O presidente do Pode-

mos, Kawell Lott, defende 
a prorrogação das próximas 
eleições para 2022. Assim, 
o processo eleitoral para 
prefeito e vereador seria uni-
ficado com a disputa para 
presidente, governador, se-
nador, deputado federal 
estadual. “Não é momento 
para gastar R$ 2 bilhões em 
campanhas, além de outros 
custos, como veículos de 
comunicação”, ressaltou. 
Kawell, que também é pré-
-candidato a prefeito, disse 
que o País precisa focar na 
pandemia e em ações para 
a recuperação da economia 
e redução do desemprego.

Punição
Aos poucos, os legisla-

dores fecham o cerco para 
punir aqueles que usam 
a rede social para propa-
gar fake news, as notícias 
falsas. Enquanto não tiver 
lei com punição severa, as 
redes sociais vão funcionar 
como se fossem terra de 
ninguém. O deputado Itamar 
Borges (MDB) informou que 
a Assembleia Legislativa 
aprovou terça-feira à noite 
projeto que criminaliza notí-
cias falsas no Estado de São 
Paulo. O valor arrecadado 
com as multas, segundo o 
parlamentar, será destinado 
ao combate da pandemia da 
Covid-19.

Favorável
Sobre a possibilidade de 

ampliar o horário gratuito 
no rádio e na televisão para 
compensar o efeito negativo 
da pandemia, que dificulta 
o contato dos pré-candi-
datos com o eleitorado, o 
presidente do MDB, Pedro 
Nímer, diz que a ideia é 
viável. O presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (RJ), já 
se posicionou a favor. “Eu 
acho válido para que os can-
didatos a prefeito divulguem 
obras realizadas e também 
seus planos de governo”, diz 
Nímer, acrescentando que é 
difícil prever se o vírus será 
ou não erradicado até as 
eleições.

Ampliação
Sobre a ampliação do 

funcionamento do comércio 
de 4h para 5h para reduzir 
as aglomerações nas lojas e 
no Calçadão, Pedro Roberto 
Gomes (Patriota) diz que o 
ideal seria 6h. O pedido de 
ampliação do horário foi feito 
ontem pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB) ao governo do 
estado, que dita as regras 
para controlar a propagação 
da Covid-19. “Acho pouco 
(5h)”, disse o vereador, que 
tem defendido a ampliação 
para evitar aglomerações. 
Na opinião dele, com o ho-
rário reduzido, a tendência 
é ter um fluxo maior pela 
manhã.

viajantes. direito eleitoral.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) apresentou nesta quar-
ta-feira (17) uma proposta de 
mudança nos horários e dias 
de funcionamento do comércio 
em Rio Preto e para os municí-
pios da região durante reunião 
do Conselho Municipalista. A 
proposta valeria enquanto a 
região estiver na Fase 2 (La-
ranja).

Pela proposta, haveria a 
ampliação do horário de fun-
cionamento do comércio nos 
shopping e na rua de quatro 
para cinco horas diárias, mas 
os mesmos se limitariam a 
funcionar apenas de terça a 
sábado. Neste modelo, tanto 
os shoppings quanto o comér-
cio de rua ficariam fechados 
aos domingos e às segundas-
-feiras, fazendo um “Mini-lo-
ckdown”. Nestes dois dias, 
apenas poderiam funcionar 
as atividades consideradas 
essenciais.

Um dos objetivos da pro-
posta com a ampliação é tentar 
reduzir as aglomerações que 
estão sendo detectadas por 
conta do horário reduzido.

Os prefeitos participantes 
aprovaram por unanimidade o 
plano, que será apresentado 
agora ao Comitê Estadual de 
Combate ao Coronavírus e ao 
governador João Dória (PSDB).

De acordo com a proposta, 
se as medidas forem autoriza-

das pelo governo do Estado, 
elas passam a valer a partir da 
próxima sexta-feira (19).

“Com uma hora a mais de 
funcionamento diário, dimi-
nuímos o fluxo de pessoas ao 
mesmo tempo no comércio de 
rua e nos shoppings e ainda 
ganhamos dois dias com baixa 
movimentação de pessoas (do-
mingo e segunda)”, salientou 
Edinho.

Marco Vinholi, secretário de 
Desenvolvimento Regional do 
Estado de São Paulo, que co-
ordenou a reunião, comprome-
teu-se a encaminhar a proposta 
imediatamente para análise do 
governo estadual. O prefeito 
Edinho enviou uma cópia da 
proposta para conhecimento do 
vice-governador Rodrigo Garcia

Segundo Andreia Negri, 
gerente da Vigilância Epide-
miológica, essa proposta foi 
debatida previamente com os 
membros do Comitê Gestor de 
Enfrentamento do Coronavírus, 
do Comitê Econômico e lideran-
ças empresarias e do comércio.

“Esperamos reduzir a circu-
lação nestes dias fechados”, 
salientou Andreia. No que diz 
respeito ao horário de fun-
cionamento do comércio, ela 
acredita que “Entendemos que 
com 4 horas, as pessoas ficam 
esperando em filas do lado de 
fora (das lojas)”.

O plano foi submetido pre-
viamente ao Comitê local de 
combate ao Coronavírus e dis-
cutido pelo Comitê Econômico 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto propõe aumentar 
horário de funcionamento e 

reduzir dias do comércio aberto

MINI-LOCKDOWN

Medida ainda deve ser aprovada pelo Governador de São Paulo

Cláudio LAHOS

CONTRA O CONGELAMENTO
Atem vai ao TJ contra decreto que congela 

salários e suspende benefícios dos servidores

A Atem (Sindicato dos Tra-
balhadores em Educação Mu-
nicipal) ingressou com pedido 
de Adin (Ação Direta de Incons-
titucionalidade) no Tribunal de 
Justiça (TJ) contra o decreto 
municipal 18.615 de 05 de 
junho de 2020. Por meio do 
decreto, ficou proibido até 31 
de dezembro de 2021 qual-
quer tipo de reajuste salarial 
ou concessão de benefícios 
para servidores municipais de 

Rio Preto.
Segundo Fabiano Jesus, 

diretor da Atem, o pedido de 
Adin questiona que esse tipo 
alteração de benefícios – ga-
rantidos na estrutura da carreira 
do funcionalismo público – não 
poderia acontecer por meio de 
decreto. Conforme determina 
a Constituição Estadual e a Lei 
Orgânica do Município (LOM), 
estas alterações só podem ser 
feitas por Lei Complementar, 
que deve ser aprovada pelo 
Poder Legislativo.

O decreto teve como jus-
tificativa pela Prefeitura ser 
necessário para acompanhar 
as limitações impostas com 
gastos de pessoal feitas pela lei 
complementar federal nº 173 
e estabelece estas restrições 
retroativas a 27 de maio deste 
ano.

Este outro ponto também 
é questionado pela entidade 
sindical, salientando que esta 
justificativa feriria a autonomia 
do município, conforme Artigo 
18 da Constituição Federal e 

o Artigo 144 da Constituição 
Estadual.

“Com a justificativa de ser 
um decreto regulamentador, ele 
faz um decreto autônomo. Só 
que ele (prefeito Edinho Araújo) 
não tem competência para ter 
esse procedimento. E por isso 
entramos com uma Adin”, sa-
lientou Jesus.

A Prefeitura informou que 
ainda não foi notificada so-
bre o assunto e que só irá se 
posicionar após a receber a 
notificação.

Sérgio SAMPAIO

Secretário da Saúde vai falar sobre Covid na próxima sessão da Câmara

O secretário de Saúde de 
Rio Preto, Aldenis Borim, vai 
estar presente na próxima 
sessão ordinária da Câmara 
de Rio Preto, na terça-feira 
(23), para dar um panora-
ma geral da pandemia do 
Coronavírus (Covid-19) na 

cidade.
Segundo o presidente 

da Câmara, Paulo Pauléra 
(Progressistas), o convite foi 
feito nesta quarta-feira (17) 
ao secretário, que aceitou de 
imediato.

A sugestão de convidar o 
secretário foi feita na última 
sessão pelo vereador Pedro 

Roberto (Patriota). Ele afirma 
que é importante a presença 
do secretário para prestar 
esclarecimentos não somente 
para os vereadores, mas para 
que a população que esteja 
assistindo a sessão saiba so-
bre as ações de combate ao 
Covid-19 que estão sendo fei-
tas pela Secretaria de Saúde.

Sérgio SAMPAIO

Acirp vai recorrer da 
decisão do TJ que manda 

fechar salões e barbearias

Após a decisão do Tribunal 
de Justiça (TJ), que suspen-
deu liminar que possibilitava a 
abertura de salões de beleza 
e barbearias associados à 
Acirp (Associação Comercial 
e Empresarial de Rio Preto), a 
entidade afirmou, por meio de 
nota, que irá recorrer enquanto 
houver a possibilidade.

A nota, divulgada pela en-
tidade nesta quarta-feira (17), 
salienta que “o trabalho não 
é o vilão! Não é fechando o 
comércio que iremos conter a 
pandemia. Nos estabelecimen-
tos há regras sanitárias que 
são respeitadas pela grande 
maioria dos empresários; há 
distanciamento, uso de másca-
ras por todos os profissionais, 
há controle rigoroso”.

Com a liminar cassada, to-
dos os salões e barbearias que 
estavam abertos deverão voltar 
a fechar suas portas e cumprir 
o que determina o decreto 
municipal e o estadual, que 
enquadrou Rio Preto na Fase 2 
(Laranja) do Plano São Paulo, 
que proíbe a abertura destas 
duas atividades durantes a pan-
demia. Os mesmo só poderão 
voltar a funcionar regularmente 
quando a região de Rio Preto 
estiver na Fase 3 (Amarela).

A Acirp reforça que é ne-
cessário que todos, iniciativa 
privada e Poder Público, dire-
cionem as ações para manter 
a economia girando e a socie-
dade com emprego e renda. 
“Saúde e economia precisam 
estar em equilíbrio, em todos 
os momentos”, finaliza a nota 
da entidade.

Sérgio SAMPAIO

Profissionais do esporte vão 
apresentar plataforma de 

aulas online para Prefeitura

Um grupo de profissionais do 
esporte de Rio Preto (professo-
res, técnicos e atletas) foram 
recebidos nesta quarta-feira 
(17) pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB) e pelos secretários de 
Esportes, Administração e Go-
verno para debate a situação 
vivida por eles que estão sem 
poder receber o “Auxilio Atleta”.

Segundo Rogério Lopes, um 
dos membros do movimento 
criado pelos profissionais do 
esporte, foi apresentado ao 
prefeito Edinho e aos seus se-
cretários a situação vivida pelo 
mais de 230 profissionais que 
dependem do “Auxilio Atleta”. 
Salientando que à maioria dos 
profissionais dependem deste 
“Auxilio” para a sobrevivência 
deles e da família.

O grupo apresentou uma 

proposta para o prefeito, que 
seria a possibilidade da reali-
zação de aulas online por meio 
de uma plataforma.  Com essa 
sugestão eles querem encontrar 
uma forma para que a Prefeitura 
possa voltar a pagar o “Auxilio” 
para eles durante este período 
de pandemia do Covid-19.

Lopes salienta que o prefeito 
pediu para que essa plataforma 
fosse apresenta ao secretário 
de Administração, Luiz Roberto 
Thiesi.

Em nota a Prefeitura de Rio 
Preto informa que “Em reunião 
com representantes dos  bene-
ficiários do auxílio-atleta, ficou 
acordada a criação de uma 
comissão com cinco integrantes 
dos profissionais de esporte, a 
fim de montar um projeto de 
aulas remotas. Após a conclu-
são do trabalho, a comissão 
irá apresentar a proposta à 
prefeitura”.

Sérgio SAMPAIO

e lideranças empresariais do 
comércio.

Sincomércio – Para o presi-
dente do Sincomércio (Sindica-
to do Comércio Varejista de Rio 
Preto), Ricardo Arroyo, dentre 
as propostas apresentadas até 
o momento essa é até razoável. 
No entanto, para Arroyo, se 
por um lado o comércio de rua 
seria beneficiado, os shoppin-
gs poderiam ser prejudicados. 
“Vamos esperar para ver qual 
será a resposta do governador 
(João Doria)”. Apesar deste po-
sicionamento, Arroyo continua 
afirmando que o mínimo para 
o comércio ficar aberto e os 
comerciantes terem um alento 
seria a abertura de 6 horas 
diárias incluindo os sábados.

Acirp – O vice-presidente 
da Acirp (Associação Comercial 
e Empresarial de Rio Preto), 

Gilberto Perez Mariano, afirma 
que a entidade continua defen-
dendo que o mínimo aceitável 
para a abertura do comércio 
deveria ser de 6 horas diárias. 
Porém, para Mariano, talvez 
essa proposta não seria aceita 
pelo governo do Estado. Por 
isso, concordaram com um 
meio termo, de 5 horas. No que 
diz respeito ao fechamento aos 
domingos e às segundas-feiras, 
houve um consenso que estes 
dois dias fechados de forma 
intermitente será algo positivo. 
Todavia, caberá ao Poder Pú-
blico e à própria população o 
combate às aglomerações.

Shoppings – No que diz res-
peito aos shoppings, haveria um 
consenso de acordo com Ma-
riano, pois, desde a reabertura, 
os domingos as segundas-feiras 
não estão sendo rentáveis devi-
do ao fraco movimento.
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A artéria aorta constitui 
a principal artéria do corpo 
humano, com origem no co-
ração e término no abdome, 
ao fornecer a vascularização 
dos membros inferiores. Cor-
roborando sua inquestionável 
relevância em nosso sistema 
circulatório, a artéria aorta é 
responsável pelo transporte de 
sangue, oxigênio e nutrientes 
para todos os órgãos e estru-
turas do organismo.

Tão preocupante quan-
to as doenças cardíacas e 
cerebrais, o acometimento 
patológico da artéria aorta 
exige atenção especial tanto 
do paciente quanto da equipe 
médica. Dentre as diversas 
doenças que desenvolvem-se 
na artéria aorta, o aneuris-
ma de aorta representa a 
alteração mais associada a 
mortalidade.

Fruto do enfraquecimento 
da parede arterial, o aneuris-
ma de aorta caracteriza-se 
pela dilatação progressiva e 
irreversível da parede aórtica, 

com elevado risco de rotura 
e choque hemorrágico. Nos 
casos de rotura, as chances 
de sobrevivência são mínimas. 
Semelhante as demais doenças 
vasculares, o melhor tratamento 
fundamenta-se na prevenção, 
no diagnóstico precoce e no 
tratamento individualizado.

Quais são os principais 
fatores de risco para o aneu-
risma de aorta?

Os principais fatores de 
risco para o aneurisma de 
aorta incluem idade avançada, 
tabagismo, história familiar de 
aneurismas e a presença de 
sinais de comprometimento 
circulatório sistêmico, tais como 
episódios anteriores de infarto 
do miocárdio, derrame cerebral 
e “má circulação”.

Apesar de pouco conhecidos 
pela população em geral, os 
aneurismas de aorta são mais 
prevalentes na população mas-
culina. Portanto, todo homem 
a partir dos 50 anos de idade 
deve ser avaliado quanto a pre-

sença de aneurisma de aorta.

Como o aneurisma de aor-
ta pode ser diagnosticado?

A presença de massa pulsá-
til e palpável sugere a presença 
do aneurisma. Entretanto, como 
o aneurisma de aorta frequente-
mente não manifesta sintomas, 
é fundamental que ele seja in-
vestigado! O ultrassom Doppler 
de Aorta Abdominal é o melhor 
exame para pesquisar a presen-
ça de aneurisma de aorta. Se 
o aneurisma for identificado, o 
paciente deverá ser submetido 
a angiotomografia para avalia-
ção do tamanho real do aneuris-
ma. Quanto maior o aneurisma, 
maior o risco de rotura.

Como o aneurisma de 

          Tão preocupante quanto as doenças cardíacas e cerebrais, 
o acometimento patológico da artéria aorta exige atenção 

especial tanto do paciente quanto da equipe médica“
”

Aneurisma de aorta, doença 
grave e pouco conhecida

aorta pode ser tratado?
O cirurgião vascular é o pro-

fissional habilitado a realizar o 
diagnóstico e instituir o melhor 
tratamento para o aneurisma 
de aorta. A decisão quanto ao 
tratamento do aneurisma cabe 
ao cirurgião vascular. Por isso, 
faça sua avaliação e previna-se. 
Atualmente, as endopróteses 
representam uma opção mini-
mamente invasiva para o trata-
mento cirúrgico dos aneurismas 
de aorta.

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

www.drgabrielcardio.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

Rio Preto registra maior índice de novos 
casos de Covid-19 nas últimas 24 horas
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto atualizou os casos 
de coronavírus no município 
nesta quarta-feira (17). Foram 
142 novos casos confirmados,  
o maior número em 24 horas 
desde o início da pandemia. 
Também foram registradas três 
mortes e 62 pacientes curados. 
No total, o município contabiliza 
1494 casos, 824 curados e 46 
óbitos.

Dessas três últimas mortes, 
dois eram do sexo masculino, 
com 72 e 21 anos. O mais jo-
vem morreu em outro município, 
mas por ser residente de Rio 

Preto o óbito foi contabilizado 
na cidade. A outra vítima foi 
uma mulher de 62 anos. Os três 
tinham comorbidades.

Com relação aos caso de sín-
drome respiratória aguda grave 
(SRAG) foram 218 notificações 
nos últimos 14 dias. Até terça-
-feira (16), o município contabi-
liza 178 pacientes internados, 
sendo 108 na enfermaria e 70 
na UTI. De acordo com a Saúde, 
47% dos internados já haviam 
sido confirmados com Covid-19.

Outro dado divulgado pela 
Saúde foi que o número profis-
sionais da saúde que testaram 
positivo para o coronavírus subiu 
para 298 casos. Esse número 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

representa 20% dos casos, 
fazendo com que a cada cinco 
casos confirmados, um seja de 
trabalhador da saúde. O coefi-
ciente de incidência 324 casos 
a cada 100 mil habitantes.

Durante a live, a gerente 
da vigilância epidemiológica 
Andreia Negri destacou o au-
mento do número de casos em 
jovens. “Todas as faixas de etária 
tiveram aumento da positividade 
e de notificações dos casos de 
síndromes gripais. Os jovens são 
as pessoas que mais circulam 
e que retornaram ao trabalho 
neste momento. Eles podem 
estar sim levando para os idosos 
em seus municípios”, comentou. Em 24 horas, Rio Preto teve 124 novos casos confirmados de Covid-19

Divulgação

Banco de Sangue da Beneficência tem queda 
de mais de 60% no número de doadores

O estoque do Banco de San-
gue do Hospital Beneficência 
Portuguesa, em Rio Preto, está 
próximo de atingir o nível críti-
co. A instituição, que antes da 
pandemia recebia cerca de 30 
doadores por dia, tem recebido 
atualmente de 8 a 10 doadores, 
uma queda de 66%.

“Muitos estão com receio 
por conta da pandemia e aca-
bam ficando com um pé atrás 
de vir ao hospital. No entanto, 
não há motivo para preocupa-
ção. A ala para doação de san-
gue fica em um prédio diferente 
do hospital e todos os cuidados 
estão sendo tomados no local”, 
afirmou o biólogo e responsável 
pelo Banco de Sangue, Rafael 
Costa Aguiar.

Apesar das cirurgias eletivas 
terem sido suspensas no hospi-
tal, a demanda por sangue con-
tinua igual, o que fez o estoque 
ter uma diminuição de 60% nas 
últimas semanas. “Não precisa 

fazer o agendamento para reali-
zar a doação. Os doadores uni-
versais, que são os do tipo O+ 
e O- são os mais necessários, 
mas todos são importantes”, 
explicou Aguiar.

A instituição também está 
tomando cuidados para garantir 
a segurança de quem vai doar e 
quem vai receber o sangue. “Fa-
zemos toda uma triagem antes 
para garantir que está tudo bem 
com o doador”, afirmou o bió-
logo. Podem doar sangue pes-
soas entre 16 e 69 anos e que 
estejam pesando mais de 50 
kg. Menores de 18 anos devem 
estar acompanhados pelos pais. 
Interessados em fazer doação 
podem ir ao Banco de Sangue 
da Beneficência de segunda a 
sábado, das 7h às 17h.

Vinicius LIMA 

ESTOQUE BAIXO BOLA ROLANDO

Weilers promove feijoada para arrecadar fundos

Enquanto as competições 
esportivas não voltam, o Rio 
Preto Weilers está promovendo 
uma feijoada para arrecadar 
fundos para a equipe e mini-
mizar os prejuízos financeiros 
durante a pandemia. O último 
jogo do time rio-pretense foi no 
dia 7 de março, contra o Scelta 
Guardians, pela São Paulo Foo-

tball League (SPFL). Na ocasião, 
o Weilers venceu por 23 a 0.

Sobre uma possível volta, o 
presidente do Rio Preto Weilers, 
Matheus Camargo, acredita que 
será mais difícil para modalida-
de. “Muitos dos nossos atletas 
são amadores e trabalham em 
outro serviço, por isso não que-
remos expor eles. Além disso, é 
uma realidade muito diferente 
do futebol, pois a maioria das 

Vinicius LIMA 

SOLIDARIEDADE
Doria autoriza retomada dos 

treinos das equipes da série A1
Durante a live desta quar-

ta-feira (17), o governado de 
São Paulo João Doria (PSDB) 
autorizou que as equipes da 
primeira divisão do Campeo-
nato Paulista voltem aos trei-
nos a partir do dia 1 de julho. 
Na região, a medida afeta o 
Mirassol e o Novorizontino.

As atividades retornarão 
seguindo as medidas e pro-
tocolos estabelecidos pela 
Secretária de Saúde do es-
tado. Todos os jogadores e 
integrantes das comissões 
técnicas terão que ser tes-
tados regularmente. Ainda 
sem data para a volta, os 
jogos serão realizados sem a 
presença do público. Restam 
duas rodadas para o fim da 
primeira fase.

O comitê de contingência 
do coronavírus também anun-
ciou que em caso de reclassi-
ficação do município do clube 
para fase vermelha, a equipe 

será obrigada a treinar em 
outra cidade, a partir da fase 
laranja. É o caso das regiões de 
Barretos, Presidente Prudente 
e Ribeirão Preto. Com relação 
as demais práticas esportivas, 
no dia 26 de junho um novo 
regramento será abordado.

Em nota, a Federação Pau-
lista de Futebol (FPF) se mos-
trou surpresa com a decisão, 
uma vez que esperava que 
liberação fosse ocorrer nesta 
quarta-feira (17). “A Federação 
Paulista de Futebol recebeu a 
informação, a partir da entre-
vista coletiva concedida pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo, de que os treinos dos 
clubes da Série A1 do Cam-
peonato Paulista poderão ser 
retomados somente a partir 
do dia 1º de julho. O anúncio, 
com o distante reinício das ati-
vidades, causou estranheza, já 
que o Protocolo de Retomada 
Gradual aos Treinos preza, em 
primeiro lugar, pela saúde de 
todos envolvidos. 

Vinicius LIMA 

Engenheiro doa cestas básicas obtidas 
com rifa de camisa do Palmeiras

Depois de arrecadar cerca 
de R$ 6.000 com a rifa de uma 
camisa do Palmeiras autografa-
da pelo atacante Dudu, o enge-
nheiro civil rio-pretense Maykon 
André Sales usou o dinheiro 
para distribuir cestas básicas 
para famílias necessitadas da 
região. A ação deve beneficiar 
200 famílias.

Neste sábado (13), foram 
destinadas 70 cestas básicas 
para famílias pelo Projeto Via-
mor e 20 à Igreja Nazareno. 
Nesta sexta-feira (19), serão 
doadas 25 cestas básicas para 
o Projeto de Incentivo ao Co-
operativismo, que atende 106 
famílias com crianças de alta 
vulnerabilidade, além de outras 
duas famílias escolhidas por 
Maykon, que receberão duas 
cestas cada.

“Vamos ajudar também a 
família da Vitória, menina de 10 
anos de Mirassol, que necessita 
de cuidados especiais após ter 

tido um AVC no ano passado e 
a do Marlon, garoto aqui de Rio 
Preto que também precisa de 
um acompanhamento específico 
após ter sofrido traumatismo 
craniano. São duas crianças que 
merecem um futuro digno e pre-
cisam do nosso apoio”, ressalta 
o engenheiro civil.

Sales também explicou os 
critérios para definir as institui-
ções beneficiadas. “Resolvemos 
ajudar essas entidades que aten-
dem as famílias diretamente e 
que já possuem o cadastro das 
pessoas que serão assistidas. É 
muito gratificante poder ajudar. 
Às vezes, não percebemos que 
existe essa realidade aqui em Rio 
Preto”, afirmou.

A rifa da camisa foi realizada 
durante o mês de maio, com 
130 números vendidos. “Tenho 
uma empresa de engenharia e 
fizemos uma casa para o Dudu. 
Como agradecimento, ele me 
presenteou com uma camisa do 
Palmeiras e resolvi ajudar outras 
pessoas”, contou o engenheiro.

Vinicius LIMA 

equipes teriam dificuldades para 
arcar com os exames. Estamos 
em contato constante com as 
federações e concordamos em 
volta somente após os municí-
pios entrarem na última fase”, 
explicou.

De acordo com ele, o cam-
peonato brasileiro de futebol 
americano deste ano já foi can-
celado e a SPFL ainda aguarda 
para decidir se o mesmo ocorre-

rá com a competição estadual. 
Com 14 atletas que vieram de 
fora de Rio Preto, Camargo con-
firmou que nove já retornaram 
para suas respectivas cidades.

Outro protocolo que pode 
prejudicar o Weilers financeira-
mente seria jogar sem a torcida, 
já que as partidas de futebol 
americano funcionam como 
eventos. “Seria um agravante 
muito grande, pois lucramos 

cerca de R$ 10 mil por jogo e 
com isso perderíamos uma das 
principais fontes de renda”, 
afirmou. De acordo com ele, a 
equipe só perdeu um patrocina-
dor durante a pandemia, o que 
possibilitou continuar pagando 
os atletas e membros da co-
missão técnica que recebem 
salários.

Para minimizar a perda de 
um parceiro, o clube está pro-

movendo a quarta edição da 
“Feijoada do Weilers”, que tem 
como acompanhamento arroz 
branco, torresmo, couve, farofa 
e um refrigerante de 600 ml. 
A entrega em formato delivery 
no dia 4 e julho e as feijoadas 
podem se adquiridas no site ht-
tps://sacola.pagseguro.uol.com.
br/2e891416-00a9-4709-b1e-
1-f3b7d3492e2d. O valor é 
R$ 45.
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Fundação Casa afasta diretor 
de São José do Rio Preto

Depois que um interno, 
diagnosticado com Corona-
vírus, ficou isolado em um 
banheiro desativado da Fun-
dação Casa de Rio Preto, a 
entidade decidiu afastar o di-
retor da unidade. Em nota, a 
Fundação Casa informou que 
a Corregedoria Geral segue 
a apuração do ocorrido em 
caráter de urgência. “A Insti-
tuição prima pela transparên-
cia e pelo aperfeiçoamento 
dos procedimentos adota-
dos diante da pandemia e 
apurará com rigor eventuais 
falhas”, diz a nota.

Entenda o Caso

Um adolescente de Ja-
les, de 15 anos, que foi 
apreendido por tráfico de 
drogas, apresentou sintomas 
de COVID-19 e foi atendido 

pelo serviço de saúde local. 
Submetido ao teste rápido, 
com resultado positivo, ele 
foi colocado em isolamento 
ao dar entrada na Fundação 
Casa de São José do Rio 
Preto. Segundo a entidade, o 
adolescente foi acompanha-
do pela equipe de referência 
e de saúde para aferição 
rotineira de sua temperatura 
corporal e do quadro geral de 
sintomas.

TESTES – Na terça-feira 
(16), a Fundação CASA e 
Secretaria da Saúde de São 
José do Rio Preto, realizaram 
o teste da Covid-19 em todos 
os 50 jovens que cumprem 
medida socioeducativa e nos 
106 funcionários da unidade. 
Todos os testes dos funcioná-
rios foram negativos. Apenas 
o teste de um interno teve 
resultado suspeito e fez novo 
exame para confirmação. O 
resultado saíra em 3 dias.

Da REDAÇÃO Divulgação

Todos internos e funcio-
nários fizeram teste para 
Covid-19 na Fundação 
Casa de Rio Preto após um 
menor ser diagnosticado 
com a doença

Trabalhadora rural esfaqueada pelo 
marido morre após 22 dias internada

A t raba lhado ra  ru ra l 
I.C.O.M., de 36 anos, morreu 
nesta terça-feira (16), depois 
de 22 dias internada no Hos-
pital de Base, de Rio Preto. A 
vítima havia sido esfaqueada 
pelo marido, no dia 24 de 
maio, em uma fazenda em 
José Bonifácio.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a trabalhadora rural 
ficou gravemente ferida e in-
consciente. Ela foi socorrida à 
Santa Casa da cidade. Devido 

ao seu quadro médico, foi 
encaminhada para o Hospital 
de Base de Rio Preto, onde 
permaneceu internada até 
esta terça (16).

Ainda de acordo com o 
registro policial, o crime acon-
teceu na casa da mulher. Um 
lavrador, de 36 anos, que 
estava no local, também foi 
vítima. No hospital, ele con-
tou aos policiais que em certo 
momento, o marido esfaqueou 
a mulher e, em seguida, tam-
bém foi esfaqueado quando 
saía do banheiro.

Tatiana PIRESDivulgação

Mulher ficou internada no HB

Homem de 48 anos é morto 
com três tiros em Ibirá

Nelson Antônio de Souza, 
48 anos, foi morto com três 
tiros no peito, em Ibirá, no 
início da madrugada desta 
quarta-feira (17). O corpo da ví-
tima foi encontrado na estrada 
Antônio Pedroso de Barros, que 
liga Ibirá a Urupês, por volta da 
meia-noite.

De acordo com a Polícia Mi-
litar, Nelson chegou a receber 
atendimento dos paramédicos 
da equipe do Serviço de Aten-
dimento Médico de Urgência 
(Samu) e foi levado para a San-
ta Casa da cidade, mas morreu 
antes de chegar ao hospital.

O delegado de Ibirá, Hélio 
Fernandes dos Reis, contou 
que Nelson chegou a ser preso, 
no último dia 27 de maio, por 

posse de entorpecente, mas 
foi liberado depois de passar 
pela audiência de custódia. 
A suspeita da polícia é que o 
assassinato tenha ocorrido em 
razão de envolvimento com o 
tráfico. O crime foi registrado 

Tatiana PIRES

como homicídio de autoria 
desconhecida.

O corpo de Nelson foi en-
viado para o Instituto Médico 
Legal (IML) de Rio Preto. Por 
enquanto, não há informação 
sobre o sepultamento.

 Corpo foi encontrado no bairro São Bernardo

 Luiz Aranha/Gazeta do INTERIOR
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Motorista perde R$ 6 mil em golpe de moto

Um motorista de 43 
anos foi vítima de um 
golpe ao tentar com-
prar uma moto, sofrendo 
prejuízo de R$ 6 mil. O 
crime foi denunciado à 
Polícia Civil nesta ter-
ça-feira (16), em Rio 
Preto e registrado como 

estelionato.
De acordo com o bo-

letim de ocorrência, o 
motorista viu um anúncio 
pela internet e combinou 
com o anunciante de 
ver o veículo na casa do 
cunhado do vendedor. 
Após fecharem negócio, 
o motorista assinou um 
contrato de compra e ven-

Tatiana PIRES da de veículo e foi até uma 
agência para fazer a trans-
ferência bancária para 
a conta do vendedor do 
veículo. Ao retornar para 
pegar a moto, o suposto 
cunhado do vendedor dis-
se que não havia recebido 
nenhum dinheiro, por isso 
não poderia entregar o 
veículo.

Mãe ameaça namorado da filha 
após ver fotos íntimas do casal

Um adolescente, de 16 anos, 
procurou a Polícia Civil de Rio 
Preto para denunciar que tem 
sido ameaçado pela sogra, 
após ela ter visto fotos intimas 
dele e da namorada. O caso foi 

registrado nesta terça-feira (16) 
como ameaça.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o adolescente disse que a 
mulher é contra o relacionamento 
da filha com o adolescente desde 
o início. Após ver as fotos do ca-
sal, a mulher começou a ameaçar 

o estudante, inclusive, em uma 
das ocasiões mostrou uma faca.

Por medo das ameaças, o 
adolescente registrou boletim de 
ocorrência contra a mulher e foi 
orientado sobre o prazo de seis 
meses para representar criminal-
mente contra ela.

Tatiana PIRES

BAEP apreende 10,7 quilos de 
maconha em Rio Preto

Uma equipe do Batalhão 
de Ações Especiais de Polícia 
(BAEP) apreendeu 10,7 quilos 
de maconha em uma casa no 
bairro Monte Verde, em Rio 
Preto. Durante patrulhamento, 
os policiais suspeitaram de um 
homem estacionando uma 
moto, que correu para uma 
residência ao ver a viatura.

Durante a abordagem, 
nada foi encontrado com o 
indivíduo. No entanto, após 
ser indagado, ele confessou 

possuir drogas guardadas 
na casa. Ao fazer buscas na 
residência, os policiais encon-
traram a droga fracionada. O 

homem foi preso em flagrante 
por Tráfico de Entorpecentes 
e permanece à disposição da 
Justiça.

Da REDAÇÃO

APREENSÃO DE DROGAS

Divulgação

Casal é preso com 3,2 quilos de 
maconha e 91 porções de cocaína

Um jovem, de 21 anos, e 
a namorada dele, de 18 anos, 
foram presos por tráfico de dro-
gas durante a madrugada des-
ta quarta-feira (17), no bairro 
Nova Esperança, Região Norte 
de Rio Preto. Na residência de-
les, policiais do Baep (Batalhão 
da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo) apreenderam ma-
conha e cocaína. A droga está 
avaliada em R$ 10 mil.

De acordo com informações 
da PM, o jovem foi detido ao 
avistar a viatura e tentar fugir 
entrando na residência, onde 
estavam a namorada dele e a 
mãe dela. Nos bolsos dele, os 
policiais encontram 23 porções 
de cocaína e três porções de 
maconha.

Durante revista na casa, 
foram encontradas 865 porções 
de maconha, que totalizaram 
3,2 quilos da droga e mais 
91 porções de cocaína, que 
estavam escondidas em um 
guarda-roupa do casal, além de 
uma balança de precisão usada 
para pesar droga.

Tatiana PIRES

Aos policias, o jovem con-
fessou que estava vendendo 
drogas, mas a adolescente 
negou. Levado à Central de 
Fragrantes, o casal foi preso 
por tráfico de drogas e encami-
nhados à carceragem do Deic 
(Departamento Estadual de 
Investigações Criminais).

Divulgação

Cláudio LAHOS

ANGELO ADEMIR PATRÃO – Falecido no dia 
17/06/2020 aos 63 anos de idade. Era solteiro. 
Sepultamento ocorreu no dia 17/06/2020 às 17h, 
saindo do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

ELIANE ONGARATTO BAPTISTA – Falecida no 
dia 17/06/2020 aos 56 anos de idade. Era casada 
com José Leodoro Baptista, deixando o filho: 
Wilian. Sepultamento ocorreu no dia 17/06/2020 
às 13h, saindo do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

MARIA ROSA DE FREITAS PEREIRA – Falecida 
no dia 17/06/2020 aos 93 anos de idade. Era viúva 
de José Pereira, deixando os fi lhos: João, Marlene, 

  FALECIMENTOS
Antônio, Sebastião, Clarice, Pedro e Elza (falecida). 
Sepultamento ocorreu no dia 17/06/2020 às 15h, 
saindo do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

MARIA TREVIZAN DA SILVA – Falecida no 
dia 17/06/2020 aos 91 anos de idade. Era casada 
com Severino José da Silva, deixando os fi lhos: 
José, Elizabeth e Margareth. Sepultamento ocorreu 
no dia 17/06/2020.

NORA MARTHA DE TOLEDO MUSSI – Fa-
lecida no dia 17/06/2020 aos 87 anos de idade. 
Era viúva de Alceu José Mussi, deixando os 
fi lhos: Alvaro, José, Daniel e Olga. Sepultamento 
ocorreu no dia 17/06/2020 às 11h, saindo do 

velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
da Ressurreição.

JOEL BRAZ DE CARVALHO – Falecido no dia 
17/06/2020 aos 73 anos de idade. Era solteiro. 
Sepultamento ocorreu no dia 17/06/2020 às 13h, 
saindo do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

LAERCIO PURCINO – Falecido no dia 
17/06/2020 aos 71 anos de idade. Era casado 
com Viviane de Fátima Oliveira Purcino, deixando 
os fi lhos: Laercio, Marusca, Mayara e Vanessa. 
Sepultamento ocorreu no dia 17/06/2020 às 14h, 
saindo do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.
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Roberto
 Toledo

TEM SOCIALITE QUE CANSADA DE FICAR EM CASA ANDA COLOCADO A MESA 
NO QUINTAL PARA TER A SENSAÇÃO QUE ESTÁ JANTANDO FORA. Sorria, beba 

muita água e seja feliz!

O OFICIAL GUMERCIN-
DO de Seta estava prepa-
rando uma festona, como 
faz todos os anos, para 
comemorar seu aniversário, 
semana passada. Porém, 
teve que adiá-la para o fi nal 
deste ano, durante a festa 
de confraternização do seu 
cartório, ou para junho de 
2021, por causa da pande-
mia do Coronavírus.

 BEATRIZ manda avisar 
que vem aí o “Festival de 
Tortas”, em prol do Centro 
de Reabilitação Visual. A 
retirada será por drive thru, 
dia 25 de julho das 9h às 12 
horas, no Instituto dos Ce-
gos Rio Preto.

PADRE SILVIO Roberto, 
da Igreja Menino Jesus de 
Praga, realiza missa de 7º 
dia para o saudoso empre-
sário José Paschoal Costan-
tini, nesta quinta-feira, dia 
18, a partir das 19h30, com 
a presença dos parentes e 
amigos mais chegados da 
família dele.     

PARABÉNS aos aniversa-
riantes de hoje: Ricardinho 
Vançan (cantor Seu Moço) e 
Sônia Celeste Menezes.  

AMANHÃ, dia 19, o Mi-
nistro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, participa da 
LIDE Live Unidades, a partir 
das 11h30, para falar sobre 
“Caminhos da Infraestrutura 
Brasileira”. 

A PARÓQUIA SÃO Pedro, 
na vizinha cidade de Miras-
sol, adiou a 90º edição da 
Festa de São Pedro, que 
estava programada para até 
o dia 30 de junho.  A nova 
data defi nida fi cou para 28 
de agosto até dia 27 de se-
tembro.    

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vamos juntos #LutarContraACrise

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

O sintoma da 
pandemia
Está chegando nos veículos 
de comunicação. Os jornais 
diários também estão no 
sufoco, diminuindo páginas, 
colunas, jornalistas, e com 
seus espaços comerciais 
(anunciantes) quase vazios. 
O que não para de crescer 
são as redes sociais (todas), 
inclusive mais recentemente 
as “lives” onde palestrantes, 
influenciadores, coaches e 
novos pastores e pastoras, 
pregam em nome de Jesus. 

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)

Associados do M.L.
O presidente do Clube Monte 
Líbano, Dr. Nadim Cury, ao 
lado do seu vice-presidente 
Paulo Voltarelli, manda 
avisar que vai reduzir o valor 
da mensalidade do clube em 
julho e agosto, com extensão 
para os meses de setembro, 
outubro e novembro. É 
uma forma de beneficiar os 
associados. Que bacana! 

Empresário Cebollão
Além do projeto da Arena multiuso em São José do Rio Preto, 
para melhor acolher os eventos countrys da cidade, de ação 
social, eventos corporativos, shows, palestras, exposições, 
eventos esportivos, entre outros, o empresário Antônio 
Pereira, o Cebollão, tem também como objetivo tirar do papel 
o projeto cultural de trazer para a entrada da cidade, da 
rodovia Washington Luiz, uma grande “Viola” para que possa 
representar a nossa Rio Preto, que é a capital sertaneja do 
Brasil.

Cristiano Verdi  e a médica Marina Seta Buchdid Verdi 
com o fi lho herdeiro Léo, com apenas 41 dias de vida, 

com muita saúde. É só alegria para os papais.

DiáriodoBob
Vírus maldito! Se as projeções estiverem certas, em agosto 

o Brasil terá 137,5 mil mortos e os Estados Unidos 137 mil 
mortos. Um empate que derruba os dois países no prognóstico 
da maldição! Passageiros da fusão. É apenas uma questão de 
esperar. Vem aí uma fusão entre a Latam e a Gol. Ou entre a 
Latam e a Azul. Ou entre a Gol e a Azul. Basta de feriados! O 
Supremo declarou inconstitucional uma lei proposta para tornar 
o Dia das Mães feriado. O tema julgado em plenário virtual, em 
sessão nesta semana, teve como relator da ação o ministro 
Ricardo Lewandowski. Na atual situação, pra colocar a casa no 
lugar e não permitir mais falências, pelo menos neste ano todos 
os feriados deveriam ser cancelados. Pergunte pra quem tem loja 
em Shoppings. Vacina empresarial. Enquanto houver recurso, 
a Acirp vai trabalhar para que todos os negócios continuem fun-
cionando. A cada dia, fica mais clara a convicção da entidade de 
que as medidas tomadas para barrar o contágio do Coronavírus 
estão sendo direcionadas de forma errada. O trabalho não é o 
vilão! Não é fechando o comércio que iremos conter a pande-
mia. Está na hora das autoridades entenderem que o trabalho 
de conscientização da população é o foco, e não o fechamento 
do comércio. Infelizmente, a Covid-19, esse bichinho micros-
cópico, tem vestido o traje da política em nosso país. Não fosse 
isso, até poderia estar sendo derrotado. Mas, por interesses 
políticos, o danado está expandindo seu desfile de mortes. Tudo 
caminha celeremente neste ano eleitoral para o Brasil subir ao 
pódio da irresponsabilidade. E pra terminar. Não ha evidências 
de que animais de estimação transmitam a Covid-19, mas é bom 
saber que uma pessoa infectada pode deixar o vírus nos pelos do 
animal e provocar a transmissão. Então é bom lavar a mãos antes 
e depois de interagir com o seu PET. Ponto e basta!
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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1607
(De 18 de junho de 2020)

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

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR INATIVO, com valores integrais, ao bene-
fi ciário ANTONIO JOSÉ MAGNANI, na qualidade de com-
panheiro, da extinta servidora ROSANIA DIAS SANTOS, 
ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da 
Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.3/0218/06/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 20/04/2020 e revoga as 
disposições em contrário.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios
 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1608
(De 18 de junho de 2020)

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

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora MARIA VALÉRIA CASSETTARI PINOTI, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Educador Sanitário, nível 
superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0219/06/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 18/06/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1609
(De 18 de junho de 2020)

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

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora CARLA ROMA MORENO SODERO JACOMINI, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de En-
fermagem, nível médio.

Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0220/06/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 18/06/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1610

(De 18 de junho de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, 
à senhora APARECIDA SONIA SABION SILVA, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Professor - PEB I, nível 
médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.6/0221/06/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 18/06/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1611
(De 18 de junho de 2020)

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

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora MARIA SILVIA BEOLCHI DELA GIUSTINA, ocupan-
te do cargo de provimento efetivo de Professor - PEB II, nível 
superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.6/0222/06/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 18/06/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1612
(De 18 de junho de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ, com proventos proporcionais sobre a última re-
muneração, ao senhor DEJAIR NUNES, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível 
básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 40, §1º, in-
ciso I, da Constituição Federal, e de acordo com o art. 6º-A, 
da Emenda Constitucional nº 41/03, acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 70/12.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 01.4/0223/06/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 18/06/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1613
(De 18 de junho de 2020)

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

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de Pensão por Morte de 
Servidor Inativo, com valores integrais, à benefi ciária HÉLIA 
MARA DE FIGUEIREDO CHERUBINI DOS SANTOS, na 
qualidade de cônjuge, do extinto servidor MANOEL CAR-
LOS LIBANO DOS SANTOS, ocupante do cargo efetivo de 
Médico.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da 
Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.3/0225/06/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 12/05/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

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

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONT. MÉ-
DICOS E HOSPITALARES EIRELI ME
NOTA DE EMPENHO Nº 9104/2020
Notifi co derradeiramente os representantes legais das con-
tratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos 
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empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo esta-
belecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LUCINEIDE B. DOS SANTOS MÓVEIS 
NOTA DE EMPENHO 9812/2020
Diante da manifestação do DAB, Com fundamento no item 
2.8, da clausula 2ª. Fica a empresa NOTIFICADA a SUBS-
TITUIR A qtde de 1 (uma) mesa para escritório no prazo de 
03 (três) dias úteis a contar do recebimento desta. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: GRAZIELA VELANI ABUFARES COMÉR-
CIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP
ATA/0028/2020
Considerando o Art. 55 Inciso XIII da lei 8666/93. Fica o 
representante legal da empresa supramencionada NOTIFI-
CADO para apresentar a CERTIDÃO MUNICIPAL NEGATI-
VA MOBILIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO nesta S. M. 
Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados do recebimento 
desta, de forma a dar real cumprimento ao processo licitató-
rio, estando a contratada sujeita à aplicação das penalida-
des contratuais que podem, inclusive, culminar na rescisão 
unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo, apresentar o contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. - SMS – DADM
EXTRATO 
3º Termo Aditivo
Dispensa de licitação 08/17; Contrato nº DIL/0009/17
Contratada: Helena Maria Conceição Alves Moura Bertolini
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMS – Aldenis A. Borim.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação nº 42/2020
Contrato DIL/0016/2020
Contratada: Empro Tecnologia e Informação 
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados em 
informática e correlatos visando a instalação/implantação 
de Backbone Óptico no Centro Incubador de Empresas do 
Complexo Parque Tecnológico de Rio Preto. SMPECTI  – 
Prazo de vigência: 90 dias. Valor Total: R$626.907,85.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2020
ATA Nº 0424/20
CONTRATADA: ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - EPP
OBJETO: Fornecimento de compressa de gaze e frascos co-
letores - Valor Unitário – Item 01 – R$0,320  – SMS - Prazo 
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2020
ATA Nº 0425/20
CONTRATADA: 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTA-
DORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de contraste radiológico não iôni-
co - Valor Unitário – Item 02 – R$54,00  – SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2020
ATA Nº 0426/20
CONTRATADA: JOSÉ DOMINGOS GIMENES - ME
OBJETO: Fornecimento de materiais gráfi cos - Valor Unitário 
– Item 02 – R$0,39  – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2020
ATA Nº 0427/20
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA-
LAR LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padroni-
zados na REMUME - Valores Unitários – Item 23 – R$8,150; 
Item 37 – R$1,099  – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2020
ATA Nº 0428/20
CONTRATADA: PORTAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padroni-
zados na REMUME - Valor Unitário – Item 10 – R$0,679  – 
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2020
ATA Nº 0429/20
CONTRATADA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTA-
ÇÕES LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padroni-
zados na REMUME - Valor Unitário – Item 22 – R$1,393  – 
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2020
ATA Nº 0430/20
CONTRATADA: CASTELO GRÁFICA E EDITORA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais gráfi cos - Valores 
Unitários – Item 03 – R$7,00; Item 17 – R$0,03; Item 18 – 
R$0,04  – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 017/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO 
DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
A EXECUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA COM 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO LOTEAMENTO MUNICIPAL 
DENOMINADO “PARQUE TECNOLÓGICO VANDA KARINA 
SIMEI BOLÇONE”, CONFORME PLANILHAS ORÇAMEN-
TÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMO-
RIAL DESCRITIVO ANEXOS A ESTE EDITAL – SEC. MUN. 
OBRAS. Valor estimado: R$ 389.937,74 – Prazo de execu-
ção: 90 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes 
contendo a habilitação e a proposta: 07/07/2020 às 17:00 
horas. Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 
08/07/2020 às 08:30 horas - Local: Diretoria de Compras e 
contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló 

nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/
PublicaLicitacao/Visitante.action    
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 019/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS PONTES 
NAS AVENIDAS SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA SO-
BRE O CÓRREGO PIEDADE, AMÉRICO AGRELLI SOBRE 
O CÓRREGO SÃO PEDRO, NOÉ GONÇALVES DE SOUZA 
SOBRE O RIO PRETO E NA RUA CHIRALA ABRAHÃO SO-
BRE O CÓRREGO FELICIDADE, CONFORME PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, 
e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS AO EDITAL – SEC. 
MUN. OBRAS. Valor estimado: R$ 1.300.779,20 – Prazo de 
execução: 120 dias - Data Limite para recebimento dos en-
velopes contendo a habilitação e a proposta: 08/07/2020 às 
17:00 horas. Data da sessão pública de abertura dos envelo-
pes: 09/07/2020 às 08:30 horas - Local: Diretoria de Com-
pras e contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto 
Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.
sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action    
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
107/2020 – PROCESSO Nº 11.151/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de materiais hos-
pitalares diversos para atender as unidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 19/06/2020 às 
09:00hs para continuidade dos trabalhos. Mariana Correa 
Pedroso Fernandes- Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
149/2020 – PROCESSO Nº 11.515/2020 
Objeto: registro de preços para adesivos e placas de identifi -
cação visual. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 19/06/2020 às 14:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes- Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
155/2020 – PROCESSO Nº 11.521/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais elétri-
cos e de iluminação pública para o Departamento de ilumi-
nação pública atender a ampliação e manutenção da ilumi-
nação pública do Município. Secretaria Municipal de Obras. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 19/06/2020 às 13:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo- Pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 213/2020, PROCESSO 11.945/2020, objetivando 
o Registro de preços para aquisição de medicamentos/
insumos padronizados  na REMUME. Secretaria Municipal 
de Saúde O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
01/07/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 207/2020, PROCESSO 11.909/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de concreto usinado FCK 
20 MPA para serviços diversos executados pela Secretaria 
Municipal de Serviços Gerais. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 01/07/2020, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 214/2020, PROCESSO 11.946/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de aduelas para abros 
de reforma e construção de infraestrutura de canalização de 
águas pluviais em diversas áreas do município. Secretaria 
Municipal de Serviços Gerais. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 03/07/2020, 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.

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO

AVISO DE RETOMADA LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020
 A Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio 
Preto torna público aos interessados a retomada da licitação, 
suspensa tendo em vista a emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do corona vírus (CO-
VID-19) e medidas de contenção adotadas, na modalidade 
de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, para PERMISSÃO DE USO 
referente à Área medindo 16,500 m2 aproximadamente, 
devidamente localizada embaixo do Complexo de Viadutos 
Jordão Reis “Pedra”, excetuando-se as áreas denominadas 
lote 1 e lote 2 e painéis de exposição do tipo “Backlight” de-
nominados painel 1 e painel 2 devidamente demarcados no 
local, que permanecerão sob a administração da Emurb para 
a realização de exposição, compra e venda de automóveis, 
caminhonetas, motocicletas e motonetas e demais veículos 
automotores novos e usados, bem como para executar as 
atividades de publicidade e propaganda no local, podendo a 
área ser utilizada para outros fi ns, de acordo com a autoriza-
ção expressa da Permitente, com valor mensal de Permis-
são de Uso mínima de em R$ 11.498,54 (onze mil, quatro-
centos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos).
 Informa que dará continuidade com o recebimento dos 
envelopes com as documentações e propostas até o dia 01 
de julho de 2020 às 16h00min. Com abertura do certame no 
dia 02 de julho de 2020 às 08h30min. O Edital na íntegra, 
respectivos anexos e demais informações, encontram-se a 

disposição dos interessados na Administração da Emurb, 
situada na Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, nº 2150 – 
Jardim Mona, Parque Setorial em S.J. Rio Preto/SP. 
São José do Rio Preto, 15 de Junho de 2020. 
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

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 ordinária realizada no dia 29/05/2020, 
foi deliberado (a):
a) Pela aprovação das atas das reuniões anteriores;
b) Com voto favorável da maioria dos membros, pela 
aprovação da avaliação atuarial de 2020 e do plano de cus-
teio suplementar sugerido no estudo;
c) Pela aprovação da contratação, mediante proce-
dimento licitatório cabível, de empresa para realização de 
consultoria na área de gestão atuarial, para atender os re-
quisitos estabelecidos no nível III do item 3.2.3 do Manual do 
Pró-gestão RPPS (versão 3.0), conforme termo de referência 
a ser apreciado pelo colegiado;
d) Pela homologação, na qualidade de comissão eleito-
ral, conforme Ofício nº 40/2020, do Sindicato dos Servidores, 
do resultado da eleição, determinando a habilitação e nome-
ação dos candidatos eleitos;
e) Pela aprovação da nomeação da servidora Greziele 
Matias de Paula Domingues para a vaga de segunda suple-
mente dos conselheiros ativos representantes dos servido-
res, conforme indicação realizada pelo Sindicato dos Servi-
dores por meio do ofício nº 41/2020;
f) Pela aprovação do relatório de gestão corporativa 
referente ao exercício de 2019;
g) Pela aprovação do relatório de prestação de contas 
do Conselho Municipal de Previdência referente ao ano de 
2019;
h) Pela aprovação do balancete contábil do mês de 
abril de 2020, bem como das informações dos investimentos 
referentes ao período.
i) Pelo referendo das decisões do Comitê de Investi-
mentos tomadas nas reuniões ordinárias realizadas no mês 
de maio/2020. 
São José do Rio Preto, 29 de maio de 2020.
WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Presidente em exercício do C.M.P.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 68/2019.
OBJETO: Registro de preços de horas de locação de Guin-
daste Rodoviário e Guindaste Veicular, com fornecimento de 
mão de obra/operados
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2019
DETENTORA DA ATA: VMG LOCAÇÕES DE MUNCKS E 
GUINDASTES LTDA
Valor Unitário Registrado: Item 3 R$ 454,90.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
01.11.2019. Autoridade que assinou a ATA: José Roberto 
Biroli – Superintendente Interino.
S. J. Rio Preto, 17.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
12/2020 – PROCESSO SICOM 364/2020
Objeto: Aquisição de equipamentos para “Conjunto-Hidroja-
to”.
Sessão pública realizada on line no dia 28.05.2020 com 
continuação nos dias 03.06.2020, 05/06/2020 e 09/06/2020, 
sendo adjudicado o objeto às vencedoras RESIJET EQUI-
PAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA para o item 1 e 
SANEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA para os itens 2, 5, 
7, 10 e 11. Os itens 3, 4, 6, 8, 9 e 12 foram declarados FRA-
CASSADOS. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
12/2020 – PROCESSO SICOM 364/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 15.06.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 74/2019.
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de 
materiais de construção civil.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2019
DETENTORA DA ATA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E 
PARTICIPAÇÕES TDA
Valor Unitário Registrado: Item 3 - R$ 37,20 Item 4 – R$ 
37,20 e Item 6 – R$ 37,20.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
07.10.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2019
DETENTORA DA ATA: ECO MIX PREPARAÇÃO DE CON-
CRETO EIRELI – EPP. 
Valor Unitário Registrado: Item 1 – R$ 74,99 Item 2 – R$ 
70,00 Item 5 – R$ 73,00.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
07.10.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
S. J. Rio Preto, 17.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 17.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RETIFICAÇÃO - Resolução SME nº 09/2020

A Secretária Municipal da Educação, no uso de suas atri-
buições, retifi ca a Resolução SME nº 09/2020, publicada no 
Diário Ofi cial do Município de São José do Rio Preto –SP, de 
11 de junho de 2020, nos seguintes termos:
No inciso II, item 1, da Deliberação CME nº 02/2020 (pag. 5): 
Onde se lê:
“ (...) de encontro a avaliação diagnóstica dos alunos. ”



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
18 de junho de 2020

Leia-se:
“ (...) ao encontro da avaliação diagnóstica dos alunos. ”
São José do Rio Preto, 16 de junho de 2020.
Profª Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal da Educação

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A Secretaria Municipal de Fazenda NOTIFICA os contribuintes abaixo 
relacionados, os quais tiveram suas correspondências (cartas) devolvidas ao remetente – 
Departamento de Tributos Mobiliários IFP/SMFAZ –  por algum dos motivos da devolução 
discriminados no formulário: “Aviso de Recebimento”, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
a consultarem e tomarem ciência de despachos e pareceres emitido para suas inscrições, acessando o 
Portal do Município em: www.riopreto.sp.gov.br, aba: “Acesse os serviços”, “FAZENDA-SEMFAZ” 
“consulta de protocolos”, e inserir o número do protocolo para consulta. 

O contribuinte também deve verificar a existência de débitos para o cadastro 
mobiliário junto as unidades: Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidadão, neste município. 

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

ADILSON LUIZ DOS SANTOS  3076030 2020108132 INFORMAÇÃO 

ADRIANO DE CARVALHO REZENDE 3703850 2020117334 INFORMAÇÃO 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EE 
PRO NOEMIA BUENO DO VALLE 3455250 202093885 INFORMAÇÃO 

ASSOCIAÇÃO REDENTORA RESIDENCE 3394600 2020101309 INFORMAÇÃO 

C LAZARO INDUSTRIA E COMERCIO DE 
AOARELOS PARA GINASTICA  3587370 202077407 INFORMAÇÃO 

DON ZELO SPAGHETERIA LTDA ME  3230020 202084416 INFORMAÇÃO 

ERNSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA  1400040 202048573 INFORMAÇÃO 

FORMULA PPM MARKETING LTDA ME  3270760 202089404 INFORMAÇÃO 

G S GIMENEZ ME  3137120 2020117539 INFORMAÇÃO 

IGREJA PENTECOSTAL VISAO PROFETICA 3103290 202098236 INFORMAÇÃO 

JORDELINO A FERREIRA JUNIOR ME  1416040 202095608 INFORMAÇÃO 

M A TRAMONTE  3574000 2020101141 INFORMAÇÃO 

MARTA FRACONERI FALANQUI 3625810 202098539 INFORMAÇÃO 

SAFIRA RESIDENCE RIO PRETO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS   3572720 2020101301 INFORMAÇÃO 

SELMA O SANTOS SOM ME  3073150 202074714 INFORMAÇÃO 

SILMARA APARECIDA FERREIRA 3691680 202030701 INFORMAÇÃO 

THE CITY SJRP DESENVOLVIMENTO 
IMOBILIARIO SPE LTDA 3355630 202096208 INFORMAÇÃO 

TUTTO ATACADISTA DISTRIBUIDOR DE 
PRODUTOS ALIMENTICIOS 3700850 202098224 INFORMAÇÃO 

Celso Henrique Fazan Branco 
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / Semfaz 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
REQUERIMENTO INDEFERIDO 

O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPA TEMPO A 
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. 

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

RENATO FERNANDES FERREIRA 3505160 202087676 INDEFERIDO 
 São José do Rio Preto, 17 de junho de 2020. 

 
REQUERIMENTO PARCIALMENTE DEFERIDO 

O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPA TEMPO A 
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. 

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

D J AGULHA DE OURO COMERCIO DE 
CONFECCOES LTDA ME    1362090 202065966 INFORMAÇÃO 

São José do Rio Preto, 17 de junho de 2020. 
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / Semfaz 
 

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do 
Pregão Presencial nº 042/2020, Ata de Registro de Preço nº 017/2020, objeto do Processo Licitatório nº 049/2020. TIPO: Menor preço unitário. 
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a aquisição de material para construção para uso nas obras em geral do município de Guapiaçu, 
conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 01 de 
julho de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 18/06/2020, 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: 17/06/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ nº 59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que dispõe o art. 13, parágrafo 

único, da Lei 9656/98, e item 4.1, da Súmula 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, notifica os consumidores abaixo 

relacionados, para regularizarem seus débitos, no prazo de 10 dias, a contar desta data, no setor de atendimento ao cliente, localizado 1º andar

do nosso prédio na Avenida Murchid Homsi, 1275 - Vila Diniz - CEP: 15070-650 São José do Rio Preto – SP:

CPF: 258.446.578; contrato nº 14902, valor devido: R$ 747,62, referente às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de 

mora; Número de dias em atraso: 145. CPF: 974.414.228; contrato nº 18083, valor devido: R$ 619,18, referente às competências de 03/2020,

04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 155. CPF: 283.572.818; contrato nº 27016, valor devido: R$ 268,02, 

referente às competências de 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 57. CPF: 169.850.088; contrato nº 

32597, valor devido: R$ 271,96, referente às competências de 02/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 117. 

CPF: 080.691.458; contrato nº 40530, valor devido: R$ 766,93, referente às competências de 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; 

Número de dias em atraso: 98. CPF: 167.479.858; contrato nº 42846, valor devido: R$ 485,79, referente às competências de 02/2020, 

03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 187. CPF: 058.425.629; contrato nº 43335, valor devido: R$ 499,49, 

referente às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 165. CPF: 304.738.388; 

contrato nº 47022, valor devido: R$ 315,96, referente às competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 205. CPF: 199.571.698; contrato nº 55097, valor devido: R$ 610,10, referente às competências de 03/2020, 04/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 145. CPF: 261.329.478; contrato nº 55608, valor devido: R$ 629,52, referente 

às competências de 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 67. CPF: 181.508.678; contrato nº 58402, valor 

devido: R$ 391,17, referente às competências de 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 98. CPF: 

329.544.588; contrato nº 65455, valor devido: R$ 242,81, referente às competências de 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número 

de dias em atraso: 67. CPF: 468.048.178; contrato nº 66266, valor devido: R$ 384,45, referente às competências de 03/2020, 04/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 165. CPF: 476.488.238; contrato nº 69724, valor devido: R$ 127,76, referente 

às competências de 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 93. CPF: 500.605.788; contrato nº 76127, valor 

devido: R$ 202,46, referente às competências de 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 93. CPF: 

359.223.168; contrato nº 78916, valor devido: R$ 229,24, referente às competências de 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número 

de dias em atraso: 93. CPF: 455.243.708; contrato nº 79213, valor devido: R$ 177,89, referente às competências de 03/2020, incluídos, juros 

e multas de mora; Número de dias em atraso: 88. CPF: 457.161.778; contrato nº 81398, valor devido: R$ 1.045,98, referente às competências

de 01/2020, 02/2020, 10/2019, 11/2019, 12/2019, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 868. CPF: 514.813.128; 

contrato nº 81870, valor devido: R$ 202,36, referente às competências de 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 83. CPF: 428.645.028; contrato nº 85446, valor devido: R$ 413,64, referente às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e 

multas de mora; Número de dias em atraso: 135. CPF: 294.999.458; contrato nº 86689, valor devido: R$ 803,82, referente às competências 

de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 135. CPF: 076.511.198; contrato nº 88025, valor devido: 

R$ 1.700,24, referente às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 155. CPF: 

464.214.018; contrato nº 88764, valor devido: R$ 283,88, referente às competências de 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número 

de dias em atraso: 57. CPF: 533.549.978; contrato nº 89610, valor devido: R$ 186,44, referente às competências de 04/2020, incluídos, juros 

e multas de mora; Número de dias em atraso: 57. CPF: 375.260.048; contrato nº 90455, valor devido: R$ 331,33, referente às competências 

de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 215. CPF: 433.085.788; contrato nº 90808, valor devido: 

R$ 374,65, referente às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 165. CPF: 

526.512.008; contrato nº 91044, valor devido: R$ 249,64, referente às competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; 

Número de dias em atraso: 205. CPF: 513.891.668; contrato nº 92094, valor devido: R$ 249,88, referente às competências de 02/2020, 

03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 215. CPF: 364.690.278; contrato nº 92519, valor devido: R$ 455,81, 

referente às competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 215. CPF: 370.427.688; 

contrato nº 93081, valor devido: R$ 396,09, referente às competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 215. CPF: 481.220.148; contrato nº 94250, valor devido: R$ 124,24, referente às competências de 04/2020, incluídos, juros e 

multas de mora; Número de dias em atraso: 57. CPF: 296.348.648; contrato nº 95320, valor devido: R$ 476,19, referente às competências de 

02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 205. CPF: 397.020.998; contrato nº 97061, valor devido: R$

302,14, referente às competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 205. CPF: 

555.925.758; contrato nº 97131, valor devido: R$ 217,04, referente às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; 

Número de dias em atraso: 165. CPF: 221.638.268; contrato nº 97144, valor devido: R$ 191,96, referente às competências de 02/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 117. CPF: 555.278.118; contrato nº 97323, valor devido: R$ 217,04, referente 

às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 145. CPF: 331.033.798; contrato nº 

98269, valor devido: R$ 1.049,59, referente às competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 205. CPF: 359.747.208; contrato nº 98361, valor devido: R$ 390,69, referente às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros 

e multas de mora; Número de dias em atraso: 145. CPF: 484.782.278; contrato nº 98475, valor devido: R$ 120,39, referente às competências 

de 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 88. CPF: 487.878.758; contrato nº 98813, valor devido: R$ 248,73,

referente às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 145. CPF: 109.377.548; 

contrato nº 99059, valor devido: R$ 601,09, referente às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 155. CPF: 559.811.998; contrato nº 99319, valor devido: R$ 119,96, referente às competências de 03/2020, incluídos, juros e 

multas de mora; Número de dias em atraso: 93. CPF: 564.585.448; contrato nº 100294, valor devido: R$ 141,36, referente às competências 

de 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 93. CPF: 563.543.468; contrato nº 100330, valor devido: R$ 

425,37, referente às competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 205. CPF: 

396.551.748; contrato nº 100392, valor devido: R$ 390,70, referente às competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora;

Número de dias em atraso: 205. CPF: 499.104.908; contrato nº 100565, valor devido: R$ 110,65, referente às competências de 04/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 57. CPF: 564.621.028; contrato nº 100612, valor devido: R$ 238,74, referente 

às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 145. CPF: 567.770.528; contrato nº 

100626, valor devido: R$ 111,78, referente às competências de 02/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 122. 

CPF: 363.738.238; contrato nº 100907, valor devido: R$ 381,03, referente às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de 

mora; Número de dias em atraso: 155. CPF: 254.098.228; contrato nº 100974, valor devido: R$ 230,80, referente às competências de 

02/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 122. CPF: 308.594.228; contrato nº 101045, valor devido: R$ 391,97, 

referente às competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 215. CPF: 567.507.948; 

contrato nº 101615, valor devido: R$ 497,48, referente às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 155. CPF: 514.683.638; contrato nº 102153, valor devido: R$ 239,92, referente às competências de 03/2020, incluídos, juros 

e multas de mora; Número de dias em atraso: 88. CPF: 458.873.088; contrato nº 102200, valor devido: R$ 309,11, referente às competências 

de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 165. CPF: 057.202.081; contrato nº 102259, valor 

devido: R$ 338,77, referente às competências de 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 67. CPF: 

337.111.068; contrato nº 102330, valor devido: R$ 215,04, referente às competências de 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número 

de dias em atraso: 88. CPF: 563.098.768; contrato nº 102678, valor devido: R$ 111,75, referente às competências de 03/2020, incluídos, 

juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 88. CPF: 221.849.328; contrato nº 102776, valor devido: R$ 438,91, referente às 

competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 145. CPF: 980.168.818; contrato nº 

102827, valor devido: R$ 881,09, referente às competências de 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 93. 

CPF: 980.168.818; contrato nº 102827, valor devido: R$ 888,99, referente às competências de 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; 

Número de dias em atraso: 93. CPF: 362.578.388; contrato nº 102889, valor devido: R$ 605,33, referente às competências de 02/2020, 

03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 215. CPF: 166.754.167; contrato nº 102897, valor devido: R$ 444,80, 

referente às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 155. CPF: 572.017.248; 

contrato nº 103255, valor devido: R$ 222,40, referente às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 145. CPF: 368.267.858; contrato nº 103354, valor devido: R$ 586,13, referente às competências de 02/2020, 03/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 205. CPF: 572.134.488; contrato nº 103370, valor devido: R$ 222,33, referente 

às competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 205. CPF: 456.475.208; contrato nº 

103400, valor devido: R$ 118,78, referente às competências de 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 57. 

CPF: 547.622.488; contrato nº 103458, valor devido: R$ 222,53, referente às competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de 

mora; Número de dias em atraso: 215. CPF: 572.693.718; contrato nº 103609, valor devido: R$ 396,24, referente às competências de 

02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 205. CPF: 567.630.588; contrato nº 103726, valor devido: 

R$ 641,40, referente às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 135. CPF: 

494.243.708; contrato nº 103856, valor devido: R$ 238,74, referente às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora;

Número de dias em atraso: 145. CPF: 565.215.348; contrato nº 103968, valor devido: R$ 238,74, referente às competências de 03/2020, 

04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 165. CPF: 511.443.938; contrato nº 103972, valor devido: R$ 238,74, 

referente às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 165. CPF: 575.285.138; 

contrato nº 104247, valor devido: R$ 222,32, referente às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 135. CPF: 559.513.018; contrato nº 104319, valor devido: R$ 232,76, referente às competências de 03/2020, incluídos, juros 

e multas de mora; Número de dias em atraso: 88. CPF: 496.912.458; contrato nº 104606, valor devido: R$ 463,41, referente às competências 

de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 145. CPF: 575.272.348; contrato nº 104645, valor 

devido: R$ 222,33, referente às competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 205. CPF: 

467.728.188; contrato nº 104681, valor devido: R$ 666,98, referente às competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora;

Número de dias em atraso: 205. CPF: 471.951.208; contrato nº 104818, valor devido: R$ 318,74, referente às competências de 03/2020, 

04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 145. CPF: 576.249.158; contrato nº 104919, valor devido: R$ 231,71, 

referente às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 165. CPF: 023.599.781; 

contrato nº 104934, valor devido: R$ 346,43, referente às competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 205. CPF: 497.380.218; contrato nº 105060, valor devido: R$ 118,78, referente às competências de 04/2020, incluídos, juros 

e multas de mora; Número de dias em atraso: 62. CPF: 451.076.588; contrato nº 105128, valor devido: R$ 320,02, referente às competências 

de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 205. CPF: 386.252.268; contrato nº 105244, valor 

devido: R$ 406,31, referente às competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 196. CPF: 

480.516.178; contrato nº 105341, valor devido: R$ 249,09, referente às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora;

Número de dias em atraso: 145. CPF: 453.810.198; contrato nº 105423, valor devido: R$ 341,78, referente às competências de 03/2020, 

04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 165. CPF: 577.562.278; contrato nº 105434, valor devido: R$ 256,81, 

referente às competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 205. CPF: 446.390.578; 

contrato nº 105460, valor devido: R$ 829,79, referente às competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 215. CPF: 579.466.378; contrato nº 105629, valor devido: R$ 270,17, referente às competências de 02/2020, 03/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 200. CPF: 388.555.468; contrato nº 106158, valor devido: R$ 452,77, referente 

às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 145. CPF: 489.704.468; contrato nº 

106221, valor devido: R$ 249,01, referente às competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 205. CPF: 489.759.228; contrato nº 106228, valor devido: R$ 270,29, referente às competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros

e multas de mora; Número de dias em atraso: 197. CPF: 580.789.708; contrato nº 106420, valor devido: R$ 259,45, referente às 

competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 205. CPF: 371.983.298; contrato nº 

106545, valor devido: R$ 869,41, referente às competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 218. CPF: 186.292.728; contrato nº 106626, valor devido: R$ 351,65, referente às competências de 03/2020, incluídos, juros e multas 

de mora; Número de dias em atraso: 88. CPF: 098.217.558; contrato nº 106655, valor devido: R$ 731,57, referente às competências de 

02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 196. CPF: 320.977.038; contrato nº 106682, valor devido: 

R$ 523,89, referente às competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 205. CPF: 

580.228.538; contrato nº 106946, valor devido: R$ 446,30, referente às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora;

Número de dias em atraso: 145. CPF: 384.711.338; contrato nº 186184, valor devido: R$ 427,80, referente às competências de 02/2020, 

03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 205. CPF: 444.319.568; contrato nº 203181, valor devido: R$ 274,55, 

referente às competências de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 205. CPF: 126.019.866; 

contrato nº 969999, valor devido: R$ 344,04, referente às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 145. CPF: 202.797.308; contrato nº 969999, valor devido: R$ 591,68, referente às competências de 03/2020, 04/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 145. 

Em caso de não comparecimento do consumidor no prazo indicado acima, o contrato em referência estará rescindido de pleno 

direito conforme cláusula contratual em face do atraso no pagamento da taxa de mensal de manutenção, além da cobrança da dívida

judicial ou extrajudicialmente e da inclusão do seu nome nos cadastros do SCPC.

Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, ligue (17) 3203-1418.

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1056539-60.2018.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo de Carvalho Lorga, na forma da Lei, etc. Faz Saber a 
Tropical Festas E Eventos LTDA - ME, CNPJ 22.191.494/0001-71 e Fábio Júlio Soares, brasileiro, solteiro, empresário, CPF nº 
088.245.716-3, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S.A., alegando 
em síntese: “ que é credor da executada da importância de R$ 19.900,00, oriunda da cédula de crédito bancário-pessoa jurídica, 
ag/conta 23/259338-6, contrato nº 2211708, emitido em 26/01/18, tendo a executada passado a utilizar da integralidade do 
limite, sem honrar com os encargos contratados, ficando inadimplente com o total do limite”. E como a requerida e seu 
representante legal, encontram-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada as suas CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 (três) dias, pagarem a dívida no valor de R$ 19.900,00, que deverá ser 
atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente, arbitrados em 10% 
sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso os executados efetuem o pagamento no prazo acima 
assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). No prazo para 
embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de 
honorários e advogado,os executados poderão requerer autorização do Juízo para pagarem o restante do débito em até 6 seis 
parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% ao mês (art. 916 do Código 
de Processo Civil). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora 
(art. 916, § 4º, do Código de Processo Civil). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 
10% sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos (art. 
916, § 5º, do Código de Processo Civil). O prazo para embargos é de 15 (quinze) dias, contados da publicação do presente 
edital. Não sendo apresentados embargos, os réus serão considerados reveis, caso em que lhes será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
São José do Rio Preto, aos 08 de maio de 2020. K -17e18/06

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. MAURÍCIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA e 
ELOISA PÂMELA MARTINS DE TOLEDO; sendo ELE fi lho 
de FRANCISCO HENRIQUE SOUSA SILVA e de FRANCIS-
CA VIEIRA DOS SANTOS e ELA fi lha de ROGERIO JOSÉ 
TOLEDO e de ERICA DANIELA MARTINS;

2. FRANCISCO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA e 
LETICIA ALVES PEREIRA, sendo ELE fi lho de FRANCIS-
CO HENRIQUE SOUSA SILVA e de FRANCISCA VIEIRA 
DOS SANTOS e ELA fi lha de CLAUDINEI PEREIRA e de 
MARCIA FRANCISCA ALVES;

3. GEOVANE MATHEUS SANTANA e KELLY MARIA 
GONÇALVES, sendo ELE fi lho de LUCIANA CRISTINA 
SANTANA e ELA fi lha de VENICIO PEDRO GONÇALVES e 
de ROSÂNGELA MARIA GONÇALVES; brasileiros, residen-
tes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impe-
dimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 16/06/2020.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. ROZEMILTON DOMINGOS LOURENÇO e CRIS-
TIANE MUNHOZ, sendo ELE fi lho de JOSUÉ DOMINGOS 
LOURENÇO e de MARIA DOMIGOS LOURENÇO e ELA 
fi lha de CARLOS ALBERTO MUNHOZ e de MARIA JOSÉ 
BAILO MUNHOZ;

2. GABRIEL OLIVEIRA TERRA ALIOTI e POLIANA 
DA SILVA FIDELIS, sendo ELE fi lho de WILSON ALIOTI 
e de JOSANE OLIVEIRA TERRA ALIOTI e ELA fi lha de 
SEBASTIÃO FIDELIS SOBRINHO e de REGINA LISBOA DA 
SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 17/06/2020.
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Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 
A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a fi m de 
gerar publicidade, apresenta lista dos Requerimentos a Vota-
ção APROVADOS na 18ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
16 de junho de 2020.

Ver. Anderson Branco
01. 580/20: para intensifi car o policiamento ostensivo 
nas proximidades da Rua Nuno Álvares Pereira, Parque 
Estoril, devido a transtornos que alcoólatras e usuários de 
drogas estão causando aos moradores desta região; 

Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”
02. 602/20: de congratulações com o Rancho do Cabe-
ça pela realização da primeira Live Solidária;

Ver. Fábio Marcondes
03. 587/20: de congratulações ao Padre Valdinei Lobo 
de Almeida, pela nomeação como novo Padre do Santuário 
das Almas;

Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto 
04. 595/20: de congratulações à Polícia Militar, em nome 
do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia – BAEP, de 
São José do Rio Preto, pela apreensão de 21 (vinte e um) 
tijolos de pasta base de cocaína, 17 (dezessete) tijolos de 
crack, bem como a prisão de um homem por tráfi co de dro-
gas; 
05. 600/20: de congratulações ao 17º BPM/I, em nome 
dos Policiais Militares, CB Marco Paula, CB Alves, SD 
Ottoboni e SD Esteves, por ocorrências que deram termo a 
duas festas clandestinas contendo alto nível de aglomera-
ção, infringindo medida sanitária preventiva, contando ainda 
com a presença de menores ingerindo bebidas alcoólicas na 
madrugada deste último sábado na cidade de São José do 
Rio Preto;
06. 601/20: de aplausos e reconhecimento à Policia 
Militar de São José do Rio Preto por meio do TOR   Tático 
Ostensivo Rodoviário, através dos Policiais Militares, SUB 
TEN Tardioli, CB Paulo César, CB Tozati e CB R. Santo, pela 
prisão em fl agrante delito, de 02 (dois) homens, 03 (três) ve-
ículos, 03 (três) pistolas automáticas e mais de 6 toneladas 
de maconha, escondidas nas escotilhas de veículo de carga/
tanque;

Ver. Jorge Menezes 
07. 594/20: de congratulações às arquitetas Daniele Ca-
margo e Gisele Takahashi pelo empreendedorismo feminino 
no setor de arquitetura residencial e corporativa;

Ver.ª Karina Caroline 
08. 599/20: de congratulações com as educadoras da 
EBI – Escola Bíblica Infantil, da Igreja Universal do Reino 
de Deus, pela realização da Campanha Solidária “EBI em 
ação”, em nossa cidade;

Ver. Paulo Pauléra
09. 591/20: de congratulação com o Padre Aparecido 
Torrente e todos os colaboradores da Basílica de Nossa 
Senhora Aparecida pela Campanha Benefi cente durante a 
Pandemia do COVID 19; 
10. 592/20: de congratulação com Rosana Belucco, 
que assume a presidência do Rotary Club São José do Rio 
Preto, o mais tradicional da cidade;
11.  593/20: de congratulação com a escritora Maria 
Flávia Calil pelo lançamento do seu terceiro romance “O 
Funeral do Meu Ex”, em 2020

 

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

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

RESOLUÇÃO Nº 04, DE 01 DE JUNHO DE 2020. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Considerando a importância da descentralização do controle social e gestão 

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

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

16/06/2020 (terça-feira) a 26/06/2020 (sexta-feira) como medidas preventivas aos 

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

 

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

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

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

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

frente enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (Covid-19). 

 

 

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

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

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

serão apreciadas e votadas pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde 

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

 

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

 
 

                                             
                                                        Dr. Antônio Fernando de Araújo 

    Presidente CMS 
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RESOLUÇÃO Nº 06, DE 09 DE JUNHO DE 2020. 
 
 

Cria a Comissão Eleitoral para composição do Conselho 
Municipal de Saúde de São José do Rio Preto para o biênio 
2020-2022. 

 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso de suas 
atribuições legais e competência que lhe é conferida pela Lei Municipal Nº 8567/2002. 

 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 3º, § 3º, da Lei Municipal nº 8.567, de 10 de 

Janeiro de 2002 (alterada pela Lei Municipal nº 10.652/2010); 
 
CONSIDERANDO a necessidade de realização de eleições para composição do CMS - 

Conselho Municipal de Saúde biênio 2020/2022, nos termos da Lei Municipal nº 8.567, de 10 de 
Janeiro de 2002 (alterada pela Lei Municipal nº 10.652/2010); 

 
               RESOLVE: 

 
Artigo 1º - Fica instituída a Comissão Especial de Eleição para composição do Conselho Municipal 
de Saúde de São José do Rio Preto – SP, biênio 2020/2022. 
 
Artigo 2º - A Comissão de que trata o artigo anterior terá a seguinte composição:  
 

 Representantes dos Usuários:  
Sanny Lima Braga  

              José Vicente Dias Rodrigues Berenguel 
 

 Representante dos Trabalhadores: 
Rodrigo José Ramalho 
 

 Representante do gestor/prestador: 
Amena Alcântara Ferraz Cury 

 
Artigo 3º - A Comissão terá por atribuições estudar, discutir, programar, aprovar e elaborar edital 
no qual constem todas as normas e datas para realização das eleições para composição do 
Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, biênio 2020/2022. 
 
Parágrafo Único - O Edital elaborado pela comissão será publicado no Diário Oficial do Município e 
será amplamente divulgado. 
 
Artigo 4º - Essa Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 

 
                                                   

 
Dr. Antônio Fernando de Araújo 

Presidente CMS 
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RESOLUÇÃO Nº 07, DE 09 DE JUNHO DE 2020. 
 
 

Cria a Comissão Organizadora da XII Conferência Municipal 
de Saúde de São José do Rio Preto – SP. 
 

 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS de São José do Rio Preto, no uso de suas 
atribuições legais e competência que lhe é conferida pela Lei Municipal nº. 8.567/2002 e conforme 
o art. 1º, I e §5º da Lei nº. 8.142/90; 

 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 17, §1º e §2º, da Lei Municipal nº 8.567, de 10 

de Janeiro de 2002 (Alterada pela Lei Municipal nº 10.652/2010); 
 
CONSIDERANDO a necessidade de criação de uma Comissão Organizadora para a 

realização da XII Conferência Municipal de Saúde;  
 

               RESOLVE: 
 
Artigo 1º - Fica instituída a Comissão Organizadora da XII Conferência Municipal de Saúde. 
 
Artigo 2º - A Comissão de que trata o artigo anterior terá a seguinte composição:  
 

 Representantes dos Usuários:  
Osnilda Grassi Vaz de Lima  

               Neuza Maria Fiuza de Lima 
 

 Representante dos Trabalhadores: 
Demosthenes Santana Lima Junior 
 

 Representante do gestor/prestador: 
Amena Alcântara Ferraz Cury 

 
Artigo 3º - A Comissão terá por atribuições estudar, discutir, programar e organizar a XII 
Conferência Municipal de Saúde, bem como as Pré-Conferências Municipais de Saúde que se 
realizarão em data a serem definidas pela Comissão Organizadora em seu Regimento Interno. 
 
Artigo 4º - Essa Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 

 
 
                                                   

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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RESOLUÇÃO Nº 04, DE 01 DE JUNHO DE 2020. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Considerando a importância da descentralização do controle social e gestão 

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

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

16/06/2020 (terça-feira) a 26/06/2020 (sexta-feira) como medidas preventivas aos 

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

 

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

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

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

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

frente enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (Covid-19). 
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Artigo 3º - A presente deliberação “ad referendum” e respe ctiva resolução 

serão apreciadas e votadas pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde 

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

 

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

 
 

                                             
                                                        Dr. Antônio Fernando de Araújo 

    Presidente CMS 
 

Vamos juntos #LutarContraACrise


