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Manifestação vai 
cobrar liberação 
do Pontilhão de 

Talhado
Prejudicados com a 

demora na liberação da 
passagem sob o pontilhão 
construído na BR-153, 
que liga o final da Avenida 
Danilo Galeazzi a vicinal 
de Talhado, um grupo de 
moradores da região irá 
realizar um protesto às 
10h deste sábado para 
pedir providências.     
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Uber fará corridas grátis para apoiar doação de sangue em Rio Preto

RECUO

Prefeitura de Olímpia perde no TJ 
e volta para a Fase Vermelha 

O município irá editar hoje um novo decreto com as normas para a Fase Vermelha, na qual apenas serviços essenciais 
podem funcionar, mas promete que irá recorrer a instâncias superiores da Justiça.                                             Pág. A3

O Hemocentro rio-pretense destaca a importância da doação contínua para manter os estoques em alta

Sergio SAMPAIO
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Terceira etapa de pesquisa sobre 
Covid-19 começa domingo em Rio Preto
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Secretaria de Saúde de Rio Preto 
confirma a 48ª morte por Covid-19

Moradores de rua são presos por série de furtos a restaurantes
TUDO FILMADO
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João Paulo 
Rillo desiste de 

disputar Prefeitura 
de Rio Preto

Em nota, Rillo (Psol) 
afirma que essa decisão 
foi tomada após veto a 
seu nome por parte da 
direção Estadual do PT 
(Partido dos Trabalhado-
res).
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TJ nega recurso da 
Prefeitura e Atem pode 

fiscalizar entrega de EPIs 
nas escolas de Rio Preto

Com a decisão, Atem 
pode continuar a entrar 
nas unidades escolares 
para constatar se os EPIs 
foram fornecidos de forma 
correta e para todos os 
trabalhadores.

Pág. A3

A dupla é suspeita de uma série de furtos a estabelecimentos comerciais no Jardim Urano

Divulgação
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Em vídeo publicado nas re-
des sociais nesta quinta-feira 
(18), o economista Abraham 
Weintraub anunciou sua saída 
do cargo de ministro da Edu-
cação, que ocupava desde 
abril de 2019. Na gravação, 
ele aparece ao lado do presi-
dente Jair Bolsonaro.

Os rumores da saída do 
ministro se intensificaram ao 
longo dessa semana, espe-
cialmente após a participação 
dele em manifestações de 
apoiadores do governo no 
domingo. Weintraub é inves-
tigado em inquérito sobre 
fake news, que tramita no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), e também responde 
uma apuração na Corte por 
racismo por ter publicado um 
comentário depreciativo sobre 
a China.

“Sim, dessa vez é verda-
de. Eu estou saindo do MEC 
[Ministério da Educação], vou 
começar a transição agora e, 
nos próximos dias, passo o 
bastão para o ministro que vai 
ficar no meu lugar, interino ou 
definitivo”, afirmou Weintraub. 

Abraham Weintraub deixa 
Ministério da Educação

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Ele anunciou, na sequência, 
que assumirá um cargo de 
diretor no Banco Mundial, que 
tem sede em Washington, nos 
Estados Unidos.

“Não quero discutir os 
motivos da minha saída, não 
cabe. O importante é dizer 
que recebi o convite para ser 
diretor de um banco, eu já fui 
diretor de um banco no pas-
sado, volto ao mesmo cargo, 
porém, no Banco Mundial. O 
presidente já referendou. Com 
isso, eu, a minha esposa, os 
nossos filhos, e até a nossa 
cachorrinha, Capitu, a gente 
vai ter a segurança que hoje 
me está deixando preocupa-
do”, acrescentou.

O agora ex-ministro dis-
se que seguirá apoiando o 
presidente da República e 

Abraham Weintraub deixa 
Ministério da Educação

que compartilha dos mesmos 
valores, citando família, liber-
dade, franqueza e patriotismo. 
Após o anúncio de Weintraub, 
Jair Bolsonaro declarou que o 
“momento é difícil”, mas que 
mantém os mesmos compro-
missos assumidos durante a 
campanha.

“É um momento difícil. 
Todos os meus compromissos 
de campanha continuam em 
pé, e busco implementá-los da 
melhor maneira possível. Todos 
que estão nos ouvindo agora 
são maiores de idade e sabem 
o que o Brasil está passando, 
e o momento é de confiança. 
Jamais deixaremos de lutar por 
liberdade”, afirmou.

O governo ainda não confir-
mou quem assumirá o MEC no 
lugar de Abraham Weintraub.

Sim, dessa vez é verdade. Eu estou 
saindo do MEC, vou começar a transição 

agora e, nos próximos dias, passo o 
bastão para o ministro que vai ficar no 

meu lugar, interino ou definitivo

“
”Economista Abraham Weintraub

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) espera 
que centenas de milhões 
de doses de uma vacina 
contra a Covid-19 possam 
ser produzidas neste ano 
e mais dois bilhões de 
doses até o final de 2021, 
informou a cientista-chefe 
Soumya Swaminathan, 
nesta quinta-feira (18).

A OMS está elaboran-
do planos para ajudar a 
decidir quem deveria re-
ceber as primeiras doses 
uma vez que uma vacina 
seja aprovada, afirmou a 
cientista.

A prioridade seria dada 
a profissionais da linha de 
frente, como médicos, 
pessoas vulneráveis por 
causa da idade ou outra 
doença e a quem trabalha 
ou mora em locais de alta 
transmissão, como pri-
sões e casas de repouso.

“Estou esperançosa, 
estou otimista. Mas o de-
senvolvimento de vacinas 
é uma empreitada com-
plexa, ele envolve muita 
incerteza”, disse. “O bom 
é que temos muitas vaci-
nas e plataformas, então, 
se a primeira fracassar ou 
se a segunda fracassar, 
não devemos perder a 
esperança”.

OMS espera 
produção de 

milhões de doses 
da vacina neste ano
Da REDAÇÃO

Marcelo Camargo/Agência BRASIL

Fabricio Queiroz é preso em 
Atibaia, interior de São Paulo
Fabrício Queiroz, ex-as-

sessor do hoje senador Flá-
vio Bolsonaro (Republica-
nos-RJ), foi preso no início 
da manhã desta quinta-feira 
(18) em Atibaia, interior de 
São Paulo. Ele deverá ser le-
vado para o Rio de Janeiro.

A ação faz parte da Ope-
ração Anjo, que cumpre ain-
da outras medidas cautela-
res autorizadas pela Justiça, 
relacionadas ao inquérito 
que investiga a chamada ra-
chadinha, em que servidores 
da Assembleia Legislativa do 
Estado (Alerj) devolveriam 
parte dos seus vencimentos 
ao então deputado estadual 

Flávio Bolsonaro.
Queiroz era lotado no 

gabinete do parlamentar à 
época em que Flávio era 
deputado estadual.

O nome de Fabrício Quei-
roz consta em um relatório 
do Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras 
(Coaf), que aponta uma mo-
vimentação atípica de R$ 1,2 
milhão em uma conta em 
nome do ex-assessor.

O relatório integrou a 
investigação da Operação 
Furna da Onça, desdobra-
mento da Lava Jato no Rio de 
Janeiro, que prendeu depu-
tados estaduais no início de 
novembro do ano passado.

Agência BRASIL Contra outros suspeitos 
de participação no esquema 
(o servidor Matheus Azeredo 
Coutinho, os ex-funcionários 
Luiza Paes Souza e Ales-
sandra Esteve Marins e o 
advogado Luis Gustavo Botto 
Maia), o Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro ob-
teve na Justiça a decretação 
de medidas cautelares que 
incluem busca e apreensão, 
afastamento da função públi-
ca, comparecimento mensal 
em juízo e a proibição de 
contato com testemunhas.

A Agência Brasil entrou 
em contato com a defesa 
de Queiroz, mas não obteve 
resposta.

Divulgação
RACHADINHA

LAVA JATO

Operação investiga irregularidades na área de trading da Petrobras

A Polícia Federal (PF) cum-
pre hoje (18) 12 mandados 
de busca e apreensão no Rio 
de Janeiro, dentro das inves-
tigações da Operação Lava 
Jato. A 71ª fase, chamada 
de Operação Sem Limites 
II, tem como foco a área de 
trading da Petrobras, relacio-
nada à compra e venda de 
petróleo, óleos combustíveis 
e derivados.

As ordens judiciais, expedi-
das pela 13ª Vara Federal da 
Justiça Federal em Curitiba, 
também envolvem dois ofí-
cios para obtenção de dados 
telemáticos e bloqueio de va-
lores até o limite dos prejuízos 
identificados até o momento, 
em torno de R$ 17 milhões.

Os 40 policiais cumprem 

sete mandados de busca e 
apreensão no Rio de Janeiro, 
um em Cabo Frio e quatro 
em Petrópolis. A operação de 
hoje é um desdobramento da 
Operação Sem Limites, a 57ª 
fase da Lava Jato, deflagrada 
em dezembro de 2018.

Segundo a Polícia Federal, a 
análise do material apreendido 
na ocasião, além do resultado 
de pedidos de cooperação ju-
rídica internacional, identificou 
mais pessoas que “auxiliavam 
e integravam a organização 
criminosa estruturada no sen-
tido de lesar a Petrobras, es-
pecialmente em sua área de 
trading, onde são realizados 
negócios de compra e venda 
de petróleo, óleos combustíveis 
e derivados, entre outros, junto 
a empresas estrangeiras e que 
são destinadas às atividades 

comerciais da estatal”.
Foram identificados nas in-

vestigações vários doleiros que 
atuavam até 2018 no mercado 
paralelo de câmbio. De acordo 
com a PF, eles faziam a re-
messa de propina paga pelos 
intermediários no exterior para 
agentes públicos no Brasil. A 
investigação identificou titula-
res de contas no exterior em 
nome de empresas offshores.

A Polícia Federal suspeita 
que o esquema tinha o objetivo 
de manter certos empregados 
públicos em funções estratégi-
cas da Petrobras, como a Ge-
rência Executiva de Marketing 
e Comercialização. Os investi-
gados podem responder pelos 
crimes de corrupção ativa, 
corrupção passiva, organização 
criminosa, crimes financeiros e 
lavagem de dinheiro.

Agência BRASIL Divulgação

Queiroz foi levado para 
presídio de Bangu, no Rio 
de Janeiro (RJ)

Os mandados foram cum-
pridos no Rio de Janeiro, 
Cabo Frio e Petrópolis
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Oportunistas
Mesmo sendo pré-can-

didata a prefeita pelo PTC, 
Danila Azevedo não quer 
que sua participação como 
membra-fundadora do par-
tido Aliança pelo Brasil seja 
esquecida. Como a nova 
sigla, que está sendo insti-
tuída com o apoio do presi-
dente Jair Bolsonaro, ainda 
não foi legalizada pelo TSE, 
Danila teve que se filiar 
ao PTC para disputar as 
eleições municipais. Opor-
tunistas de plantão, que 
apenas assinaram fichas 
de filiação ao novo partido, 
segundo ela, agora querem 
se apoderar a nova sigla. 
“Estão usando de má-fé”, 
esbravejou.

Tem cara
O secretário da Saúde, Aldenis Borim (foto), estava 

triste ao divulgar, ontem, o número de infectados pela 
Covid-19 nas últimas 24h. Borim revelou que perdeu 
uma grande amiga, vítima da doença. “Hoje, ele (vírus) 
tem cara, tem nome e face”, desabafou, demonstrando 
profunda tristeza. Mais um motivo para reforçar que o vírus 
é contagioso e com elevado grau de letalidade. O diabo é 
que ainda tem muita gente negacionista, que insiste que 
a pandemia é uma invenção do governador João Doria 
(PSDB) e dos prefeitos que o seguem.

Invasores
O deputado Felipe Carreras (PSB-PE) apresentou proje-

to que dá prioridade na destinação de recursos do Fundo 
Nacional do Meio Ambiente a municípios que estimulem 
o turismo em parques nacionais em seus territórios. É 
triste, entretanto, ver o descaso do Congresso com o 
meio ambiente. A maioria dos parlamentares não adota a 
bandeira para defender as florestas, biomas e por aí vai. 
Até parece que não existe destruição na Amazônia. Pelo 
contrário, é comum informação envolvendo parlamentares 
atuando na defesa de invasores.

Insiste
Pedro Roberto Gomes 

(Patriota) insiste na amplia-
ção do horário do comércio 
central com o objetivo 
de reduzir aglomeração, 
por contribuir na propaga-
ção do Coronavírus. Para 
tanto, o vereador enviou 
indicação ao Executivo 
pedindo para que o horário 
de funcionamento seja de 
6h, de segunda a sábado. 
Hoje, são 4h e o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) pediu 
autorização ao governador 
para passar para 5h. “Acho 
pouco”, diz o vereador. Nos 
shoppings, Pedro Roberto 
sugere que o horário seja 
das 15h às 19h e não das 
10h às 14h.

Escondidinho
Parece que o prato es-

condidinho é o favorito de 
políticos e comparsas. Purê 
de batata e carne moída. A 
carne moída fica escondida 
no meio do purê. Atibaia 
pode ser comparada ao 
prato escondidinho. Lá é 
o refúgio de malfeitores 
que tentam fugir da Justiça 
ou esconder aquisição de 
bens obtidos por meio de 
malfeitos no setor público. O 
ex-presidente Lula tem um 
belo sítio naquele recanto 
cinematográfico e, para 
surpresa, Fabrício Queiroz, 
amigo da família Bolsonaro, 
também estava escondidi-
nho lá. Um belo recanto!

No mapa
Atibaia ficou conhecida 

no Brasil e até mesmo no 
mundo devido ao sítio que 
Lula adquiriu no município 
para desfrutar sua aposen-
tadoria, logo após o encer-
ramento do seu mandato 
como presidente da Repú-
blica. Por ter sido comprado 
por meios escusos, Lula 
nega que é o dono do sítio. A 
cidade voltou ao noticiário da 
grande mídia por causa da 
prisão de Fabrício Queiroz, 
ligado à família Bolsonaro. 
Afinal, o que a cidade tem 
de bom? É uma Estância 
Climática, belas paisagens, 
que atraem turistas… tam-
bém corruptos!  

Grama
Edinho Araújo (MDB) 

não revelou o dia que vai 
entrar em contato com o 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
para cobrar a liberação do 
trevo da BR-153, que dá 
acesso a Talhado. Marco 
Rillo (PSOL) reiterou que as 
obras já foram concluídas e 
não tem motivo para retar-
dar a liberação, só porque 
não foi plantada a grama no 
barranco. O vereador disse 
que, por ser uma região 
povoada, o fluxo de veícu-
los é intenso e fica pior por 
causa do desvio de 5 km. 
“Está pronto, é só sinalizar 
o solo”, avisou.

Abstenção
Para o vereador Mari-

nho das Bombas (Patriota), 
mesmo se as eleições forem 
adiadas para novembro, se 
o índice de contaminação 
pela Covid-19 estiver alto, 
o percentual de abstenção 
será elevado. “O eleitor 
não vai votar por ter medo 
de contrair a doença”, diz. 
Em eleições passadas, sem 
pandemia, a abstenção em 
Rio Preto sempre girou em 
torno de 30%, portanto, se 
prevalecer a situação atual, 
esse percentual corre o risco 
de dobrar. Afinal, depois é só 
o eleitor pagar uma peque-
na multa para regularizar o 
título.

nho lá. Um belo recanto! bém corruptos!  

Após o Tribunal de Justiça 
(TJ) negar o pedido de liminar 
para reverter a classificação 
de Olímpia no Plano São Pau-
lo, a prefeitura do município 
informou por meio de nota 
que irá editar um novo de-
creto nesta sexta-feira (19) 
colocando a cidade na fase 1 
(Vermelha). Os comerciantes 
terão prazo de 24 horas para 
se adaptar à medida.

O desembargador Francisco 
Antônio Casconi classificou a 
medida como perigosa. Ale-
gando que a reabertura pode 
ampliar os casos de Covid-19 
na cidade e nos municípios 
próximos.

Apesar de estar classificada 
na fase Vermelha por perten-
cer à região de Barretos, a 
Prefeitura de Olímpia editou 

na última terça-feira (16) um 
decreto municipal que mante-
ve boa parte do comércio fun-

Isabela MARTINS
redacao@dhoje.com.br

Com derrota no TJ, Olímpia é 
forçada a voltar à fase vermelha

RECUO

Com fase vermelha, apenas atividades essenciais poderão funcionar na cidade

 Isabela MARTINS

ELEIÇÕES 2020
João Paulo Rillo desiste de disputar 

Prefeitura de Rio Preto

O pré-candidato a prefeito 
de Rio Preto, João Paulo Rillo 
(Psol) anunciou nesta quinta-
-feira (18) que não irá desistiu 
de sua candidatura para o cargo 
majoritário nas eleições deste 
ano.

Em nota o ex-deputado 
estadual que iria para a sua 
quarta disputa para a Prefeitura 
(2008/2012/2016) afirma que 
essa decisão foi tomada, após 
veto a seu nome por parte da 
direção Estadual do PT (Parti-
do dos Trabalhadores) ao seu 
nome. Rillo salienta que existia 
uma conversa feita pelo Psol, PT 
e PC do B (Partido Comunista do 
Brasil) que estariam conversan-
do em consenso por seu nome.

Ele afirma que por conta do 

atual momento do país e neces-
sário a união dos movimentos 
de esquerda em torno de uma 
frente ampla e democrática.

“Tenho muita esperança de 
que podemos construir uma 
alternativa possível para a cida-
de”, diz ele em trecho de nota 
divulgada.

Segundo a presidente do 
Psol de Rio Preto, Luciana 
Cristina Furtado Fontes, essa 
decisão foi tomada em con-
junto, após diversas conversas 
realizadas dentro do diretório 
municipal do partido junto com 
o João Paulo.  Ela salienta que 
o partido vem desde o final do 
ano passado tentando construir 
Rio Preto uma frente ampla e 
democrática para as disputas 
eleitorais de 2020, mas eles 
teriam esbarrado em diversas 

Sérgio SAMPAIODivulgação

cionando como anteriormente, 
restringindo apenas algumas 
atividades.

A prefeitura também in-
formou que irá recorrer da 
decisão.

TJ nega recurso da Prefeitura e Atem pode 
fiscalizar entrega de EPIs nas escolas

O Tribunal de Justiça (TJ) 
manteve liminar concedida em 
favor da Atem (Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação 
Municipal) que determinou que a 
Prefeitura de Rio Preto forneces-
se todos os EPIs (Equipamentos 
de Proteção Individual) neces-
sários à prevenção do Covid-19 
a todos os servidores e funcio-
nários ligados a Secretaria de 

Educação que estejam atuando 
presencialmente nos locais de 
trabalho.

No TJ, a prefeitura tentou 
reverter a decisão concedida 
para 2ª Vara da Fazenda de Rio 
Preto, que também permitiu que 
representantes do Sindicato con-
tinuassem podendo entrar nas 
unidades escolares para consta-
tar se os EPIs foram fornecidos 
de forma correta e para todos os 
trabalhadores. Fabiano Jesus, 

diretor da Atem, afirmou que o 
pedido foi baseado no parágrafo 
1º do artigo 229 da Constituição 
Paulista.

Jesus salientou que a decisão 
do TJ foi uma vitória para a vida 
dos trabalhadores da Educação 
que estão trabalhando mesmo 
com as aulas suspensas e para 
aqueles que voltarem a trabalhar 
com a retomada das atividades.

“Essa decisão mostra a le-
gitimidade do sindicato para 

entrar nas escolas, verificar as 
condições de trabalho e discutir 
a situação e as condições de 
trabalho com os profissionais da 
Educação Municipal”, comemo-
rou o sindicalista.

Em nota, a Secretaria de Edu-
cação afirmou que “reitera que 
fornece normalmente os equi-
pamentos de proteção individual 
para seus funcionários, desde o 
início da pandemia, e que cumpre 
todas as decisões judiciais”.

Sérgio SAMPAIO

Ex-deputado iria para 
a sua quarta disputa a 
Prefeitura de Rio Preto

dificuldades neste processo. 
“Em vista disso tudo achamos 
pertinente e coerente a retirada 
desta candidatura. Para que 
pudéssemos permanecer de-
dicando os nossos esforços na 
composição de uma frente para 
a disputa eleitoral”, salienta 
Luciana.

Ela salienta que o Psol vai 
continuar tentando conversas 
com outros partidos para a con-
tinuidade da construção desta 
frente, mas que caso isso não 
seja possível, eles devem per-
manecer na disputa majoritária 
(prefeito) e estão fazendo a in-
dicação do vereador  Marco Rillo 
para ser o candidato a prefeito 
pelo Psol.

Confira na íntegra nota di-
vulgada no www.dhojeinterior.
com.br

JUSTIÇA

Manifestação vai cobrar liberação do 
Pontilhão de Talhado

Um grupo de moradores que 
se sente prejudicado com a de-
mora na liberação da passagem 
sob o pontilhão construído na 
BR-153, que liga o final da Ave-
nida Danilo Galeazzi a vicinal de 
Talhado, irá realizar um protesto 
neste sábado (20).

Segundo Jorge Carlos dos 
Santos, morador do bairro 
Solidariedade, desde o ano 
passado existem reivindicações 
para a liberação do local. Ele 
salienta que foi entregue um 
abaixo-assinado ao diretor do 
Dnit (Departamento Nacional 
de Infraestrutura e Transportes) 
pedindo uma solução para a 
questão.

A convocação para a ma-
nifestação, que acontecerá no 
local às 10 horas, está sendo 
feita por presidentes de Asso-
ciações de Moradores de bairros 

afetados por esta obra.
Santos salienta que é um 

absurdo não terem ainda libe-
rado esse trevo. Segundo ele, 
outros pontilhões que foram 
construídos na mesma BR no 
sentido Rio Preto/Bady Bassitt, 
por exemplo, foram todos con-
cluídos.

Na última terça-feira (16), o 
tema foi debatido por diversos 
vereadores que afirmaram que 
os motoristas, os moradores de 
Talhado e dos bairros próximos 
à vicinal têm que percorrer mais 
de cinco quilômetros por conta 
dos desvios existentes atual-
mente no local.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) estaria buscando um 
contato com o Ministério de 
Infraestrutura para ter um po-
sicionamento concreto sobre 
o assunto. A reportagem está 
aguardando uma resposta da 
Prefeitura sobre a solicitação.

Sérgio SAMPAIO

TRÂNSITO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Divulgação



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
19 de junho de 2020 COTIDIANOCOTIDIANOA-4

Além de realizar o sonho da 
maternidade e paternidade, a 
fertilização in vitro (FIV) possi-
bilita a investigação de doen-
ças genéticas no embrião por 
meio da análise das células 
embrionárias (biópsia), graças 
ao avanço da tecnologia.

Muitos casais têm dúvidas 
a respeito do estudo genético: 
será que a técnica é segura? 
O procedimento aumenta as 
taxas de gravidez? A biópsia 
pode trazer algum prejuízo 
para o bebê? E por que mes-
mo após a biópsia embrio-
nária, a gestação pode não 
acontecer em alguns casos?

Durante o desenvolvimento 
embrionário, podem ocorrer 
erros na divisão das células, 
levando a alterações cromos-
sômicas. Essas mudanças 
podem causar problemas no 
desenvolvimento do bebê, 
fazendo com que a gestação 
evolua para um aborto espon-
tâneo ou mesmo que o bebê 
se desenvolva com alguma 
síndrome, como a trissomia do 
cromossomo 21, conhecida 
como Síndrome de Down, por 
exemplo.

Além da possibilidade de 
alterações cromossômicas, 
cada embrião carrega as ca-
racterísticas genéticas dos 
seus progenitores. Isso signi-
fica que, se um dos familiares 
for portador de alguma altera-
ção genética grave ou algum 
tipo de mutação, o embrião 
pode apresentar a mesma 
condição ou mesmo uma do-
ença genética grave. Anemia 
falciforme e fibrose cística são 

alguns exemplos de mutações 
genéticas que podem passar dos 
pais para os filhos.

Atualmente, o estudo genéti-
co embrionário é definido como 
teste genético pré-implantacio-
nal (PGT). Essa técnica permite 
a identificação de possíveis 
doenças genéticas no embrião 
antes da sua transferência para 
a cavidade uterina.

Os dois principais tipos de 
biópsia embrionária são o PGT-A 
e o PGT-M. O PGT-A apresenta a 
sigla “A” que significa aneuploi-
dia. Nesse tipo de avaliação, 
a técnica tem o objetivo de 
rastrear mais de 100 doenças 
genéticas, principalmente aque-
las relacionadas à alteração 
do número de cromossomos 
(aneuploidias). Nesses casos, 
não é rastreado um problema 
específico, mas sim doenças 
genéticas numéricas mais fre-
quentemente relacionadas ao 
aborto, tais como a Síndrome 
de Down, Patau, Edwards, entre 
outras.

O PGT-M apresenta a sigla 
M que representa doenças 
monogênicas e é realizado para 
rastrear doenças hereditárias 
específicas, ou seja, doenças 
que acometem vários membros 
da mesma família e que apre-
sentam alto risco de transmis-
são para seus descendentes. 
Alguns exemplos são: anemia 
falciforme, fibrose cística, neu-
ropatias, entre outras.

A análise genética embrio-
nária é realizada nos ciclos de 
FIV, antes da transferência dos 
embriões para o útero. Normal-
mente, o exame é realizado após 

cinco a seis dias da fertilização, 
quando os embriões estão no 
estágio de blastocisto.

A biópsia embrionária con-
siste em retirar algumas células 
do embrião com uma agulha 
bem fina. Essas células são 
congeladas, identificadas e 
enviadas para a análise de um 
geneticista. Simultaneamente, 
os embriões são congelados 
e ficam armazenados em boti-
jões com nitrogênio líquido em 
ambiente seguro e controlado 
dentro da clínica de reprodução 
humana (sala de criopreserva-
ção).

As indicações clássicas do 
PGT-M são história familiar de 
doenças gênicas. Já as indi-
cações do PGT-A são: falha 
repetida de implantação (vários 
ciclos de FIV sem sucesso); 
aborto recorrente; idade ma-
terna avançada e alterações do 
cariótipo de banda G do casal.

O estudo genético embrio-
nário é uma técnica segura com 
baixas taxas de erro no diagnós-
tico. Quanto mais experiente 
o laboratório de reprodução 
humana e o de genética, maior 
a segurança no resultado do 
procedimento.

Entre as vantagens, a análise 
genética promove a redução no 

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

especial tanto do paciente quanto da equipe médica“
”

Biópsia embrionária

tempo para se conseguir a ges-
tação, a diminuição do número 
de transferências embrionárias, 
a redução no risco de aborto, o 
aumento na chance de implan-
tação do embrião, a redução 
na taxa de gestação múltipla e 
pode trazer uma maior sensação 
de segurança e conforto; o que 
contribui para um aumento na 
eficiência do tratamento.

Muito se discute sobre a 
possibilidade de o PGT estar 
associado a algum dano no 
embrião e esse dano dificultar a 
implantação embrionária. Essa 
seria uma das justificativas que 
embriões saudáveis não implan-
tam na cavidade uterina. Como 
o PGT avalia algumas células 
da região embrionária que ori-
gina a placenta, um resultado 
equivocado pode ocorrer em 
menos de 1% dos embriões 
estudados. Esse cenário pode 
ser mais frequente nos embriões 
mosaicos, ou seja, embriões 
que apresentam parte de suas 
células normais e parte altera-
das geneticamente.

Assim, a biópsia poderia 
ser realizada na região que as 
células estão normais, o labo-
ratório emite um laudo com 
o resultado normal, mas, na 
verdade, o embrião poderia ser 

parcialmente alterado. Quando 
se transfere esse embrião, há 
risco aumentado para aborto 
ou falha na implantação. Outro 
ponto de discussão é que a taxa 
de nascimento de bebês não 
aumenta com o procedimento 
e, por isso, o procedimento não 
deve ser realizado de rotina e 
poderia elevar os custos.

Até o momento, a biópsia 
embrionária não está associada 
a alterações nas pessoas que 
nasceram depois do procedi-
mento. Vale lembrar que as cé-
lulas biopsiadas são retiradas da 
parte embrionária que formará 
a placenta e outros anexos da 
gestação. A região que irá for-
mar o bebê não é manipulada.

Recentemente, uma nova 
biópsia embrionária tem sido 
muito discutida, a biópsia não 
invasiva. Nesse procedimento, o 
material genético para a análise 
é obtido do próprio meio de cul-
tivo onde o embrião é colocado. 
Trata-se de um procedimento 
não invasivo e promissor por 
não causar danos ao embrião. 
Entretanto, essa técnica ainda é 
muito recente e necessita de um 
tempo maior para avaliar a con-
fiabilidade dos seus resultados.

O PGT-A não invasivo ainda 
tem muitas limitações. A maior 

dificuldade é que o falso posi-
tivo (concluir que o embrião é 
alterado quando na verdade é 
saudável) ainda é muito alto. 
No momento atual, teria ape-
nas papel em escolher quais 
embriões transferir primeiro e 
quais enviar para biópsia de 
trofectoderma tradiocional.

No PGT-A não invasivo, 
cada embrião tem que ser 
cultivado em uma gotinha 
individual entre o terceiro e 
sexto dia de vida. Esse líquido é 
analisado. Uma das limitações 
é contaminação com células 
da mãe, além é claro do mí-
nimo material para analisar. 
Isso acaba contribuindo pelo 
elevado número de falsos-po-
sitivos. Se o líquido é avaliado 
no D5 então a acurácia diminui 
ainda mais.

No melhor estudo já reali-
zado, o PGT-A não invasivo tem 
30% de falso positivo quando 
realizado em D5. Ou seja, de 
cada 3 embriões que seriam  
descartados como sendo anor-
mais, um seria normal.

Por Luiz Fernando Gon-
çalves Borges – médico 
ginecologista e obstetra, 
pós-graduado em Reprodu-
ção Humana.

Rio Preto receberá terceira etapa 
de pesquisa sobre Covid-19

A partir do próximo domingo, 
21 de junho, os pesquisadores 
da Universidade Federal de Pe-
lotas/RS (UFPel) voltam a Rio 
Preto para realizar a terceira  
etapa da pesquisa que tem o 
objetivo de investigar a evolução 
da prevalência de infecção por 
Covid-19 no Brasil. A pesquisa 
é financiada pelo Ministério da 
Saúde e conta com a parceria 
do IBOPE. Os pesquisadores 

estarão no município até o dia 
23 de junho.

A pesquisa consiste em en-
trevistas e realização de testes 
rápidos, com resultado que 
fica pronto em 15 minutos. 
Os bairros percorridos nesta 
terceira etapa são: Bom Jesus, 
Redentora, Imperial, Ercília/Di-
niz, Mansour Daud, Vila Elvira, 
Esplanada, Parque Estoril, São 
Francisco, Higienópolis, Cidade 
Jardim/São Marcos, Tarraf II, El-
dorado/São Jorge, Solo Sagrado, 
Etemp/Gisete, CECAP/Vetorazzo, 
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Jardim Antunes, Jardim Nunes, 
Jardim Simões, Jardim Nazareth, 
Anchieta, São Deocleciano, Ja-
guaré, Maceno, Felicidade, Nova 
Redentora, Parque Belvedere, 
Jardim Arroyo e Vila Toninho.

A expectativa, de acordo com 
a UFPel, é de que a pesquisa 
seja feita em 250 casas de Rio 
Preto nesta terceira etapa. Caso 
o número não seja atingido, a 
pesquisa poderá continuar nos 
dias 24 e 25 de junho. Durante 
a abordagem, os pesquisado-
res estarão identificados com A pesquisa tem o objetivo de investigar a prevalência da Covid-19

Divulgação

Rio Preto confirma a 48ª 
morte por Covid-19

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto confirmou a 48ª morte por 
Covid-19 na cidade. Trata-se de 
uma mulher de 59 anos, que 
tinha comorbidade, e de um ido-
so de 85 anos. As informações 
foram dadas pelo secretário 
Aldenis Borim durante a live re-
alizada nesta quinta-feira (18).

Borim contou que perdeu 
uma amiga para a Covid-19. 
“Esse vírus para o Aldenis, 
hoje, tem cara. Hoje, não é um 
número; hoje, ele tem nome e 
tem face. Espero que você não 
chegue a sentir o que estou 
sentindo hoje”.

A doença Covid-19 está 
avançando em Rio Preto a 
cada dia. Em 24 horas, foram 
confirmados 50 novos casos, 
atingindo a marca de 1.544 
ocorrências positivas e 871 
pessoas curadas. 

A pasta in formou que 
14.333 pacientes foram aten-
didos com estado gripal. Des-
ses, 66% foram submetidos ao 
teste, ou seja, 9.459 exames 
feitos, dos quais 7.914 deram 
negativo e 1.544 confirmados. 
O coeficiente de incidência é de 
335 casos para cada 100 mil 
habitantes.

Hoje, 195 pessoas estão 
internadas com síndrome respi-
ratória aguda grave (SRAG), 77 
na Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) e 118 na enfermaria.
Questionado sobre a previ-

são de funcionamento de um 
hospital de campanha, Borim 
descartou, por enquanto. “No 
momento, ainda não pensamos 
em hospital de campanha. Se 
for necessário, temos o local, 
a empresa para a montagem e 
em um período de uma semana 
até 10 dias para começar a 
funcionar. Por enquanto, não 
vemos necessidade em razão 
do número de leitos que temos 
disponíveis no momento”.

Tatiana PIRES

PANDEMIA REGIÃO 1

A Prefeitura de Mirassol, por 
meio da Vigilância Epidemiológi-
ca do Departamento de Saúde, 
informou que foram confirmados 
oito casos positivos de Covid-19 
no município nesta quinta-feira 
(18).

Foram quatro mulheres de 
30, 62 e 71 anos (uma delas 
não teve a idade revelada) e 
dois homens de 37 e 55 anos. 
Também foram confirmados 
casos em dois adolescentes de 
15 e 13 anos. Todos cumprem 
quarentena, com exceção de 
uma das mulheres que está 
internada em um hospital parti-
cular de São José do Rio Preto.

Com mais esses novos casos 
positivos, o município contabiliza 
550 notificações, 69 positivos, 
423 negativos e 58 aguardando 
resultado. Do total de positivos, 
há 31 curados, 31 em quaren-
tena, 5 internados e 2 óbitos.

Mirassol registra 
oito casos de 

Covid-19
Vinicius LIMA 

Nesta quinta-feira (18), a 
Secretaria de Saúde de Olímpia 
informou que confirmou três 
casos positivos para Covid-19 
no município. Os pacientes são 
duas mulheres de 69 e 71 anos 
e de um rapaz de 40 anos.

Apenas a mulher de 71 anos 
está internada na enfermaria 
isolada e os demais se recu-
peram em casa. Onze novas 
notificações suspeitas foram 
registradas nas últimas 24 ho-
ras, entre elas de três homens 
internados.

Com as atualizações, Olímpia 
contabiliza 97 casos confirma-
dos, dos quais 73 estão curados 
(75%) e 4 permanecem interna-
dos na Santa Casa (um na UTI 
e três na enfermaria), além de 
três óbitos.

Olímpia registra 
mais três casos 

de Covid-19
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O diretor da Funfarme, Jorge 
Fares, testou positivo para Coro-
navírus nesta quinta-feira (18). 
De acordo com assessoria, ele 
está afastado de suas funções 
e permanece em isolamento 
social. O quadro clínico é estável.

O número de profissionais 
que trabalham na área da saúde 
tem sido o grupo mais afetado 
pela pandemia. De acordo com 
a Secretaria de Saúde de Rio 
Preto, 307 profissionais da saú-
de já foram diagnosticados com 
Covid-19 até esta quinta-feira 
(18). O número representa 20% 
de todos os casos no município.

Por meio de nota, a Funfarme 
informou que todos os colabora-
dores que tiveram contato com o 
diretor estão sendo monitorados. 
O complexo Funfarme abrange o 
Hospital de Base, Hemocentro, 
Hospital da Criança e Maternida-
de, Famerp (Faculdade de Medi-
cina) e Instituto Lucy Montoro.

Diretor da 
Funfarme é 

diagnosticado com 
Covid-19

Vinicius LIMA 

Nesta quinta-feira (18), o 
Governo de São Paulo começa a 
distribuir mais 129 respiradores 
para hospitais localizados em 22 
cidades de diversas regiões do 
Estado. Os novos equipamentos 
permitirão a ampliação de UTIs 
(Unidades de Terapia Intensiva) 
para garantir atendimento a 
pacientes contaminados pelo 
Coronavírus que estão em es-
tado grave.

A região de São José do Rio 
Preto contará com 17 unidades. 
Cinco serão destinados para o 
Hospital de Base de Rio Preto e 
outros cinco serão para o Hospi-
tal Padre Albino, em Catanduva. 
A Prefeitura de Novo Horizonte 
receberá três respiradores e 
quatro serão destinados para a 
Santa Casa de Votuporanga. No 
início da semana, o Estado já 
havia entregue 10 respiradores 
para o HB e cinco para o Hospital 
Padre Albino.

Serão destinados também 
38 novos respiradores à região 
administrativa de Piracicaba. A 
UPA da cidade receberá sete 
ventiladores e as Santas Casa 
de São Pedro, Araras e Rio Claro 
receberão cinco equipamentos 
cada. Já a cidade de Limeira 
receberá no total 16 unidades, 
sendo seis para o Hospital Hu-
manitária, dois para a UPA e oito 
para a Santa Casa da cidade.

Estado envia 
17 respiradores 

para região
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crachá e foto, mas caso haja 
dúvidas quanto à identidade, o 
munícipe pode ligar na Ouvido-
ria da Secretaria de Saúde, no 
telefone 0800 770 58 70 ou 
no Disque Saúde, pelo telefone 
0800 77 17123. Ambos os 
telefones são gratuitos.

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto reforçou que apesar 
da importância da pesquisa, o 
munícipe não é obrigado a par-
ticipar, cabendo a si próprio a 
decisão. A pesquisa está sendo 
aplicada entre 8h30 e 19h30.

Secretário Aldenis Borim

Arquivo DHOJE
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Moradores de rua são presos por 
série de furtos a restaurantes

Dois moradores de rua, 
um de 42 e outro de 29 
anos, foram presos pela Po-
lícia Militar de Rio Preto, 
durante a madrugada desta 
quinta-feira (18), suspeitos 
de furtar pelo menos quatro 
estabelecimento na região 
da avenida Potirendaba, no 
Jardim Urano. As ações dos 
ladrões foram filmadas por 
câmeras de monitoramento 
e as imagens entregues na 
Central de Flagrantes.

A sargento Valquíria Fa-
ganelli afirmou que a dupla 
é suspeita de uma série de 
furtos a estabelecimentos 
comerciais, entre eles pizza-
ria, restaurantes e pastelaria. 
“Durante o dia, enquanto as 
pessoas são solidárias, doan-
do alimentação e água, eles 
observavam tudo o que tinha 
dentro dos comércios. Nas 
madrugadas, eles arromba-
vam e furtavam comida, além 
de fazerem uma bagunça e 
sujeira, jogando comida no 
chão”.

Ainda de acordo com a 
sargento, a equipe policial 
noturna passou a informação 
para a equipe dela que havia 
ocorrido um furto. A sargen-
to, então, com o apoio de 
outras três equipes passaram 
a procurar os ladrões a partir 
das características físicas 
observadas nas imagens das 
câmeras do estabelecimento. 
“Conseguimos localizar um 
deles que estava de posse de 
peças de catupiry, presunto e 
atum, além de um aparelho de 
som. O outro suspeito estava 
deitado ao lado”.

A suspeita da PM é de que 
a dupla revendia os produtos 
furtados. “Nesta noite, eles 
furtaram dezenas de latas de 
atum, que não foram recu-
peradas. Quem comprou os 
produtos furtados, se iden-
tificados, poderá responder 
pelo crime de receptação”, 
diz a PM.

Um comerciante, vítima 
de um dos furtos, contou que 
ficou decepcionado ao saber 
quem eram os ladrões. “A 
gente dava café da manhã e 
almoço para que eles não pas-
sassem fome. É um momento 
difícil que estamos passando. 
Nosso faturamento caiu cerca 
de 70%, precisei dispensar 
cinco dos oito funcionários e 
mantive somente a equipe da 
cozinha para trabalhar com 
delivery”.

Tatiana PIRES  
redacao@dhoje.com.br
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APARECIDO PEREIRA DA SILVA – Fa-
lecido no dia 18/06/2020 aos 67 anos de 
idade. Era casado com Terezinha Aparecida 
Dias da Silva, deixando os fi lhos: Adriano, 
Adenilson, Ângela e Elisângela. Sepultamen-
to ocorreu no dia 18/06/2020 às 17h, saindo 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA – Falecido 
no dia 18/06/2020 aos 93 anos de idade. 
Era viúvo de Valdevina Castanheira da Silva, 

  FALECIMENTOS

Aposentado faz doação, é agredido e 
tem um dente quebrado

Um aposentado, de 59 
anos, foi agredido por um 
motociclista ao tentar fazer 
uma doação nesta quarta-feira 
(17). O caso aconteceu no 
bairro Cristo Rei, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima disse que 
todos os meses faz doação a 
uma instituição que ajuda pes-
soas no tratamento de câncer. 
Neste mês, ele confirmou que 

faria a doação, no valor de 
R$ 20, e informou que seria 
necessário avisá-lo antes de 
enviar o motociclista que iria 
captar o dinheiro, pois “quase 
não fica em casa”.

Ainda de acordo com o re-
lato do aposentado, o respon-
sável por receber a doação foi 
até sua casa em três ocasiões. 
A vítima só estava em casa na 
última tentativa e o agressor o 
questionou, de forma ríspida, 
sobre o porquê foi preciso ter 

Tatiana PIRES que ir até a residência mais 
de duas vezes. Ele, então, 
tentou argumentar que havia 
dito para ligarem antes de ir 
buscar a doação.

O motociclista, então, agiu 
agressivamente, desferindo 
chutes e socos, chegando a 
quebrar um dos dentes do 
aposentado, além de puxar a 
roupa dele.

A vítima não soube infor-
mar à polícia o nome do moto-
ciclista, mas anotou a placa da 

PM prende três pessoas e apreende maconha
A Polícia Militar de Rio Preto 

prendeu três pessoas suspeitas 
de envolvimento com o tráfico 
de drogas e apreendeu porções 
de maconha, além de R$ 1.724 
e apetrechos para preparar e 
embalar a droga. O flagran-
te aconteceu na noite desta 
quarta-feira (17), na Estância 
São Pedro.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a PM recebeu 
uma denúncia anônima infor-

mando que traficantes, em 
veículo Chevrolet Cobalt, fariam 
entrega de drogas no local. Os 
policiais avistaram quando três 
pessoas desembarcaram do 
carro. Durante a abordagem, 
foram apreendidos R$ 271 
que estavam com o motorista, 
de 30 anos, e R$ 1.450 com 
o autônomo de 34 anos. Com 
a mulher de 47 anos nada foi 
encontrado. No banco traseiro 
a polícia localizou uma sacola 
contendo a droga.

Aos policiais, a mulher disse 

Levados à Central de Fla-
grantes, os homens negaram 
que estavam com droga no 
carro e não tinham conheci-
mento do que foi apreendido na 
casa de um deles. Já a mulher 
teria confessado que estava em 
frente a sua casa esperando 
para entregar drogas para uma 
pessoa.

Os três foram presos em 
flagrante por tráfico de drogas. 
A Polícia Civil também consta-
tou que havia um mandado de 
prisão contra o autônomo.

Tatiana PIRES que a dupla iria entregar a ela 
o entorpecente e que havia 
mais na casa dela. Em revista 
na casa, foi encontrado um 
pedaço de maconha dentro da 
geladeira, além de um facão e 
uma balança de precisão em 
cima do eletrodoméstico. O ho-
mem, de 30 anos, disse à PM 
que tinha mais entorpecente 
na casa dele, local onde foram 
encontrados mais 30 porções 
de maconha e um rolo de papel 
filme que estavam dentro e uma 
caixa de isopor.

Viagens gratuitas terão código promocional específico

PERDEU A PACIÊNCIA

DROGAS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

VIAGEM SOLIDÁRIA

deixando as fi lhas: Odete e Tereza. Sepulta-
mento ocorreu no dia 18/06/2020 às 13h, 
saindo do velório Municipal de Palestina para 
o cemitério Municipal de Palestina.

ADEODATO LUIZ – Falecido no dia 
18/06/2020 aos 84 anos de idade. Era 
casado com Leonilda Paulino Luiz, deixando 
os fi lhos: Vera, Edson (falecido), Valter e 
Ariovaldo. Sepultamento ocorreu no dia 
18/06/2020 às 16h, saindo do velório Bady 
Bassitt para o cemitério Municipal de Bady 
Bassitt.

Motorista agride a mulher 
com socos e é preso

Um motorista, de 27 
anos, foi preso no início 
da madrugada desta quin-
ta-feira (18) após agredir 
sua mulher, uma dona de 
casa, de 22 anos, com dois 
socos. O caso aconteceu 
na residência do casal, no 
bairro Jardim Dignidade, em 
Rio Preto.

De acordo com informa-
ções do boletim de ocorrên-
cia, o motorista chegou na 

sua casa com sinais de em-
briaguez e o casal começou 
uma discussão, momento 
em que ele desferiu dois so-
cos na vítima, atingindo seu 
rosto e braço, provocando 
lesões. O próprio agressor 
acionou a Polícia Militar.

O casal foi levado à Cen-
tral de Flagrantes. O homem 
negou ter agredido a mulher. 
No entanto, foi preso em fla-
grante por violência domésti-
ca e leão corporal, tipificado 
na Lei Maria da Penha.

Tatiana PIRES 

moto. Registrado como lesão 
corporal, o caso será investi-
gado pelo 7° Distrito Policial.

Câmeras de segurança re-
gistraram uma das ações 
da dupla

Homem armado rouba R$ 1,6 mil 
de loja no Centro de Rio Preto

Uma loja de materiais para 
limpeza e embalagens foi alvo 
de um bandido, no início da tar-
de desta quarta-feira (17), no 
Centro de Rio Preto. O homem 
conseguiu roubar aproximada-
mente R$ 1,6 mil do caixa.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, afirman-

do que a arma estava por baixo 
de sua roupa, o bandido obri-
gou duas funcionárias a irem 
até o caixa, momento em que 
ele pegou o valor. No entanto, 
ele não mostrou a arma.

A representante da loja 
contou à Polícia Civil que o 
homem usava máscara e cha-
péu. Após o assalto, ele teria 
fugido a pé.

Tatiana PIRES 

Cláudio LAHOS

Divulgação

Cláudio LAHOS

Uber fará viagens gratuitas para 
apoiar doação de sangue em Rio Preto

 Nesta quinta-feira (18), a 
Uber iniciou uma nova parceria 
para apoiar o enfrentamento 
à pandemia de Coronavírus. A 
empresa irá custear a viagem 
de doadores de sangue que 
queiram ir até o Hemocentro de 
Rio Preto. Os bancos de sangue 
de todo o País têm registrado 
queda nas doações por conta 
da pandemia e, nas últimas 
semanas, devido às quedas na 
temperatura o fluxo de doado-
res diminuiu ainda mais.

O Hemocentro atende 36 
hospitais de Rio Preto e região. 
“O abastecimento do banco 
de sangue é necessário para 
atender vítimas de acidentes 
graves, pessoas que necessi-
tam de cirurgias e pacientes 
com doenças graves as quais 
o organismo não produz as 
células sanguíneas necessárias 
como, por exemplo, leucemia e 
câncer”, explica Mariana Coltro, 
enfermeira supervisora do He-
mocentro.

Embora alguns tipos sanguí-
neos estejam em níveis críticos, 
nenhum está em falta. “Hoje, 
necessitamos da tipagem A-, 
O-, B-  e AB-, que estão com 
estoque reduzido. Porém, sem-
pre destacamos a importân-
cia da doação contínua dos 
voluntários, pois o objetivo é 
manter os estoques de sangue 
sempre abastecidos”, afirma 
a enfermeira Bárbara Cabrera, 

mulheres no pós-parto não 
podem doar temporariamente. 
Quem tomou a vacina da febre 
amarela deve aguardar 30 dias 
para fazer uma doação. Já para 
vacina contra gripe, o prazo é 
de 48 horas.

Os telefones para agenda-
mento são (17) 3201- 5055 e 
(17)3201-5151. A unidade fica 
aberta das 7h às 13h, inclusive 
aos domingos e feriados.

Até dia 30 de junho, um 
código promocional específico 
dará viagens gratuitas de ida 
e volta aos doadores, para 
cada trecho de até R$30. O 
código precisa ser adicionado 
no aplicativo da Uber antes 
das viagens. Veja como ativar 
o código de desconto:

No aplicativo da Uber, se-
lecione a opção “Pagamento”;

No item “Promoções”, sele-
cione a opção “Adicionar código 
promocional”;

Insira o código “10MMU-
BERHEMOSJRP”;

Por último, clique em “Adi-
cionar”.

Da REDAÇÃO

responsável pela captação do 
Hemocentro.

Podem doar sangue pessoas 
entre 16 e 69 anos que estejam 
pesando mais de 50kg. Além 
disso, é preciso apresentar 
documento oficial com foto e 
menores de 18 anos só podem 
doar com consentimento for-
mal dos responsáveis. Pessoas 
com febre, gripe ou resfriado, 
diarreia recente, grávidas e 

Cláudio LAHOS
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NOVO ENDEREÇO

A renomada médica Cristina 
Kakudate, um dos expoentes 
da Dermatologia em Rio Preto, 
depois de mais de 25 anos 
recebendo pacientes na rua 
Generosa, atrás da Igreja 
da Redentora, vai mudar o 
endereço de seu consultório. 
A convite do cirurgião plástico 
Lu i z  Fe rnando Frasc ino , 
instala-se nos próximos dias, 
na belíssima clínica dele, na 
Avenida JK, nas proximidades 
do Shopping Iguatemi.

BENEFIT 

O padre Si lv io Roberto já 
começou a desenhar a Paella 
Caipira com a qual substituirá 
a famosa Festa Junina da 
Paróquia Menino Jesus de 
Praga, que este ano não poderá 
ser realizada por causa da 
pandemia. Tipo take away, a 
paella caipira será realizada 
dia 11 de julho - anote aí- com 
retirada das 11h30 às 14h30 e 
o preço do ticket é de R$ 40. A 
renda será destinada às obras 
sociais da paróquia. 

ANIVERSÁRIOS

ESSES, OS ANIVERSÁRIOS 
DA SEMANA: 19, sexta- 
feira: Dia do Cinema Brasileiro, 
Ana Maria Mattos, José Pattini 
Neto, cantor Seu Moço, Daniel 
Rondano, Ricardo Carvalho, 
Valéria Homsi Maioli. 20, 
sábado: Marco Aurélio Van 
Erven, Carmen Lívia Mansor, 
Chico Buarque de Holanda, 
Cláudia Abinagem Nazareth, 
Poty Peloso Jorge, Valdney 
Ciconi, juiz de Direito Paulo 
Roberto Zaidan Maluf, Cindy 
Lauper, promotor de Justiça, 
Diego Goulart; Diva Cherubini 
Bergmann, Giulia Nagamine, 
Kadu Mol i te rno,  Leone l 
Ritchie, Nicole Kidman, Otávio 
Mesquita. 21, domingo: Inicio 
do Inverno, Dia da Mídia, Dia 
do Imigrante, Dia Universal 
Ol ímpico, aniversár io de 
Cedral, 1839 - nasceu no Rio 
de Janeiro, Joaquim Maria 
Machado de Assis escritor 
brasileiro, considerado por 
muitos críticos, estudiosos, 
escr i tores e lei tores um 
dos maiores senão o maior 
nome da literatura do Brasil. 
Considerado o maior escritor 
negro de todos os tempos. 
Fundador e patrono da cadeira 
nº. 23 da Academia Brasileira 
de Letras. Ocupou por mais 
de dez anos a presidência 
da Academia, que passou 
a ser chamada também de 
Casa de Machado de Assis. 
Morreu no Rio, em 1908 aos 
69 anos.1905-nasceu em 
Paris, o filósofo e escritor Jean 
Paul Sartre, representante 
do ex istencia l ismo, que 
morreu em 1980 em Paris 
aos 75 anos. Ika Fleury, José 
Eduardo Rímoli (Formigão) 
ex-presidente do Automóvel 
Clube, Beatriz Parsekian, 
Eduardo Kalmus, vereador 
em São Paulo, fundador do PT, 
ex-senador  Eduardo Suplicy, 
Paulo Macedo Garcia Filho, 
Príncipe Willian Arthur Phillip 
Louis, Roberto Habib Zahra. 
22, segunda-feira: Aimar 
Ribeiro, Luciana Matarazzo 
Ribeiro Soubhia, Ana Maria 
Trabulsi Cury, Célia Guimarães 
Accorsi ,  Débora Crist ina 
Haddad, Meryl Streep, Maria 
Lucia Funes Navarro da 
Cruz, Nilzo Nazareth Neto. 
23, terça-feira: Elza Soares, 
Heloisa Helena Facio Abudi, 
Maria Rita Nassif, cantor 
Sérgio Reis, Lucia Candida 
Domingues da Silva Liso. 24, 
quarta-feira: Dia de São 
João, os gêmeos João Batista 
Trabulsi e Antônio Fernando 
Trabulsi ,  Maria Gabriel la 
Lourenço de Arnaldo Silva, 
Betinho Lofrano, Eloisa Mattos, 
Wagner Colaiacovo, Dom Orani 
Tempesta, Arcebispo do Rio 
de Janeiro; Abadia Megid, 
Heitorzinho Jalles Guimarães, 
João Matioli, Aventino Filliage 
(Tininho Camiseiro), Reinaldo 
Lourenço,1935-Morreu Carlos 
Gardel. 25, quinta-feira: Dia 
do Imigrante, Maria Vetorasso, 
Antônio José Cury, Clemente 
Pezzarini Júnior, Olavo Tarraf, 
Dan ie l  Rodr i gues ,  João 
Roberto Antônio, José Roberto 
Mendonça dos Santos, Marcelo 
Funes Navarro da Cruz. 

São José do Rio Preto, sexta-feira 
19 de junho de 2020

CANCELADA I 

Aquele festão generoso, 
ve rdade i ra  mara tona  de 
comida e bebida fartas, com 
mais de dez horas de alegria 
e um universo em torno de 
500 convidados, com que 
Gumercindo de Seta costuma 
receber anualmente os amigos 
em sua Doce Estância, para 
comemorar o aniversário, seria 
realizado amanhã, dia 20 
de junho. A data tinha sido 
marcada no início do ano, e os 
save the date disparados, antes 
dessa avassaladora pandemia.

Jorge MALUF

CARNAVAL DE 2021 

As escolas de samba cariocas já estão se movimentando com 
vistas ao próximo carnaval. Não querem esperar para ver o que 
acontece com a pandemia, senão depois não haverá tempo hábil. 
A Acadêmicos do Grande Rio, vice-campeã do carnaval carioca, 
vai para a Sapucaí em 2021 com o enredo “Fala, Majeté! Sete 
chaves de Exu” sobre as dezenas de manifestações culturais 
ligadas à simbologia e à história desse orixá, que é considerado 
o mensageiro dos deuses. 

CANCELADA II 

Com uma impecável organização 
de sua mulher, Neiva e das 
filhas Cecilia e Fátima, a festa 
é sempre imperdível. Mas este 
ano, precisou ser cancelada. 
Que pena! Se eu bem conheço 
a  famí l i a ,  ass im que as 
autoridades sanitárias voltarem 
a permitir a organização de 
festas, eles voltam a programar 
um delicioso encontro para 
festejar a vida. 

SANEAMENTO II

E parece que a imprensa deu pouca importância a esse fato 
tão expressivo, principalmente para o setor da saúde, num país 
com tanta desigualdade. Só falta levar o saneamento a bairros 
irregulares, mas o SEMAE- Serviço Municipal Autônomo de Água e 
Esgoto, precisa analisar os locais onde pode chegar dentro da lei. 

LATAM DEIXA A ARGENTINA 

A aventura aérea durou 15 anos, mas finalmente chegou ao fim. 
A Latam Argentina anunciou formalmente que deixa de operar 
no país. Não teremos mais voos com os aviões brancos azuis 
e vermelhos aos 12 destinos domésticos. As rotas Santiago, 
São Paulo, Lima e Miami, os quatro destinos internacionais da 
companhia, serão mantidos por outras filiais. A companhia possui 
1.715 funcionários que serão demitidos. A operação internacional 
será mantida com as filiais chilena, peruana e brasileira. Com a 
saída dos 12 aviões da Latam, restará  nas mãos das Aerolíneas 
Argentinas pelo menos 80% do mercado aéreo argentino.

TREM CAIPIRA 

Com as atividades suspensas 
desde março, o Trem Caipira 
deveria voltar a funcionar 
somente em julho. Mas a 
Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), determinou a 
paralização do funcionamento 
de trens turísticos em todo o 
país, até o dia 31 de agosto. 
Portanto, o Trem Caipira só 
fará sua próxima viagem para 
Engenheiro Schmitt, no feriado 
do  dia 6 de setembro, véspera 
do feriado do Dia da Pátria.

SANEAMENTO III

O resultado desse ranking, foi divulgado dia 5 de junho, 
Dia  Mundial do Meio Ambiente, mostrando uma divisão dos 
municípios em duas faixas populacionais: pequeno e medi porte 
(até 100 mil habitantes) e grande porte (acima de 100 mil).

NA JUSTIÇA  

Vem chumbo grosso aí. A 
Diretoria Nadim Cury/ Paulo 
Voltarelli entrou com ação na 
Justiça contra a empresa que 
construiu a piscina aquecida no 
clube de campo Monte Líbano, 
porque, apesar de pouco 
tempo de uso, apresentou 
uma série de irregularidades 
como fissura no aterro, a 
profundidade diferente da 
solicitada no projeto; os vidros 
da cobertura, começaram a se 
soltar; a estrutura foi montada 
com material impróprio que 
começou a enferrujar por causa 
do tratamento de cloro da água. 
O juiz acatou o laudo judicial 
agora a diretoria vai exigir o 
ressarcimento da empresa. É 
uma obra cara.

SANEAMENTO I   

Rio Preto foi classificada como próxima da universalização do 
saneamento com 95,8% do município abastecido com água 
tratada; 93,4% de coleta de esgoto e 100% de resíduos sólidos 
coletados e tratados adequadamente. Num total máximo de 500 
pontos, Rio Preto obteve 489,27, classificando-se em 40º no 
ranking 2020 da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, 
que reuniu 1857 município, sabe lá o que é isso? 

No destaque de hoje, a médica Thiciane Nader Bassitt e o 
marido, o engenheiro Ivan Truite

TEATRO HISTÓRICO

A ex-vedete Virginia Lane, que foi amante de Getúlio Vargas, vai 
ganhar uma peça de teatro sobre sua vida em homenagem aos 
100 anos que completaria em 2020. Estrelado por Suely Franco, 
o projeto prevê apresentações no Rio e em São Paulo. 
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Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da 

Educação
F U N D E B

Pauta de Reunião Ordinária
Conselho Municipal do FUNDEB
26/06/2020 – Sexta-feira – 13h30

� Leitura, votação e assinatura da ata de reunião do 
dia 29/05/2020;
� Comunicação da Presidência;
� Apresentação, pelos conselheiros, de comunicações 
de cada segmento;
� Relatório das correspondências, recebidas e expedi-
das;
- Ofício FUNDEB nº 03/2020;
- Ofício FUNDEB nº 04/2020;
- Ofício SME nº 02/2020.

Ordem do dia
� PNATE – Receita e Saldo – maio/2020;
� PNATE – Despesas – maio/2020;
� FUNDEB – Receita, Saldo e Execução Orçamentária 
– maio /2020;
� FUNDEB – Despesas – maio/2020;
� SIOPE – Validação dos dados do FUNDEB referente 
ao 2º bimestre de 2020.
Daniela Fernanda Finati Caparroz
Presidente

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
NOTA DE EMPENHO Nº 9980/2020
CONTRATADA: KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA 
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo estabelecido, impreterivelmente, a contar do rece-
bimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO: Termo de Convênio - Concessão de Créditos 
mediante consignação em folha de pagamento – Servidores 
Ativos – Administração Direta – que entre si celebram o Mu-
nicípio de São José do Rio Preto, por intermédio da Secreta-
ria Municipal da Fazenda e o Banco Itaú Unibanco S.A.
OBJETO: O presente convênio tem como objeto a conces-
são, aos servidores ativos da PREFEITURA, de emprésti-
mos, nas condições aprovadas pelo Banco Central do Brasil, 
para pagamento através de descontos consignados em folha 
de pagamento. DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 
2020.
BASE LEGAL: Decreto Municipal n° 18.543/20 e Lei Federal 
nº 8.666/93.
EXTRATO 
5º Termo Aditivo
Dispensa de licitação 12/17; Contrato nº DIL/0011/17
Contratada: Associação Espírita Allan Kardec
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. SME. Sueli P. A. Costa

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO

REDESIGNAÇÃO DE DATAS
CONCORRÊNCIA Nº. 005/2020 
Objeto: Alienação de áreas (bens imóveis) localizadas neste 
município, nos termos da legislação municipal de regência, 
de acordo com as avaliações e croquis que seguem anexo, 
visando exclusivamente à instalação de empresas e ativi-
dades comerciais, industriais e de serviços permitidos em 
Zona que se localizam e demais disposições da Lei Muni-
cipal nº 5.135/92 e suas alterações e, na Lei Municipal nº 
13.458/2020, com suas respectivas avaliações – Sec. Mun. 

Planejamento. Comunicamos que foi alterada a data de 
apresentação dos envelopes e da sessão de abertura do en-
velope com a documentação de habilitação para: Data limite 
para entrega/protocolo dos envelopes: Dia 09/JULHO/2020 
às 17:00 horas - Data da sessão pública de abertura dos 
envelopes: Dia 10/JULHO/2020 às 08:30 horas. Local da 
entrega dos envelopes e da sessão da licitação: Diretoria 
de Compras e Contratos, sita a Av. Alberto Andaló, 3030, 2º 
andar, Centro.  
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 184/2020 – Processo n.º 
11.758/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de monitoramento de alarmes para atendimento aos prédios 
sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 16/06/2020, 
sendo adjudicado o pregão à empresa declarada vencedora: 
MERCOSUL TECNOLOGIA CENTRO DE DESENVOLVI-
MENTO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS LTDA. Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Sueli Petronilia Amancio Costa 
- Secretária Municipal de Educação.
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° 221/2020, PROCESSO 12.001/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios 
(cesta básica) para distribuição as famílias assistidas pelos 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Mu-
nicípio (Programa Alimenta Rio Preto). Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento. 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.
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 020/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO 
DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DO CENTRO DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS 
TRANSMISSIVEIS (RUA IPIRANGA, 291, VILA CURTI), 
CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONO-
GRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO 
ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. SAÚDE. Valor estimado: 
R$ 221.988,45 – Prazo de execução: 90 dias - Data Limite 
para recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a 
proposta: 13/07/2020 às 17:00 horas. Data da sessão públi-
ca de abertura dos envelopes: 14/07/2020 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 018/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A INS-
TALAÇÃO DE UNIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (UIP) 
COM LAMPADAS VAPOR DE 150 WATTS EM RUAS E 
AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHAS OR-
ÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e 
MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS A ESTE EDITAL – SEC. 
MUN. OBRAS. Valor estimado: R$ 1.999.935,68 – Prazo de 
execução: 360 dias - Data Limite para recebimento dos en-
velopes contendo a habilitação e a proposta: 10/07/2020 às 
17:00 horas. Data da sessão pública de abertura dos envelo-
pes: 13/07/2020 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    

LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 021/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENA-

GEM, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AVENIDA 
ANIZ ALI HAIDAR NO BAIRRRO JOÃO PAULO II, ENTRE 
AS AVENIDAS DANILO GALEAZI E ANTONIO BUZINI, 
CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONO-
GRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO 
ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. OBRAS. Valor estimado: 
R$ 2.795.718,34 – Prazo de execução: 90 dias - Data Limite 
para recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a 
proposta: 14/07/2020 às 17:00 horas. Data da sessão públi-
ca de abertura dos envelopes: 15/07/2020 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
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° 208/2020, PROCESSO 11.926/2020, objetivando o 
registro de preços para recarga de gás GLP que será usado 
na cozinha piloto, postos de bombeiros e sede do Corpo de 
Bombeiros de São José do Rio Preto. Gabinete do Prefeito. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 02/07/2020, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 222/2020, PROCESSO 12.002/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de ração para biotério em 
atendimento ao Zoológico Municipal. Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente e Urbanismo. 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.

DECRETO Nº 18.620
DE 18 DE JUNHO DE 2020.
   Alteração orçamentária

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.369 de 27 de 
novembro de 2019,

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.020.000,00 
(dois milhões e vinte mil reais), para reforço das dotações 
orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 268 R$ 20.000,00
Programa 9 – Gestão estratégica para resultados
08.001.04.121.0009.1001.4490.51.01 – Obras e instalações
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 565 R$ 2.000.000,00
Programa 4 – Obras de infraestrutura urbana
10.003.15.451.0004.1003.4490.51.03 – Obras e instalações
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 1º decorrem de anulações parciais das 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que dispõe o inciso III do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 159 R$ 20.000,00
Programa 9 – Gestão estratégica para resultados
08.001.04.121.0009.1001.4490.51.01 – Equipamentos e 
material permanente
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 560 R$ 2.000.000,00
Programa 4 – Obras de infraestrutura urbana
10.003.15.451.0004.1001.4490.51.03 – Obras e instalações
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de junho de 2020, 



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
19 de junho de 2020

168º Ano de Fundação e 126º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
MARIA INÊS TELLES NOGUEIRA DOBBERT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM EXERCÍ-
CIO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
11/2020 – PROCESSO SICOM 363/2019
Objeto: Aquisição de computadores e equipamentos de 
informática.
Fica designado o dia 24.06.2020, às 09:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 18.06.2020 – Alan Sinibaldi Corna-
chioni – Pregoeiro - SeMAE. 
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 29/2020, 
Processo SICOM 3147/2020 objetivando a Aquisição de 01 
(um) Conjunto Motobomba à Diesel, Cabinado, para bom-
beamento de resíduos sólidos, montados em quadro chassi 
com cabine antirruído e com gancho para içamentos, todos 
com assistência técnica nacional.
Prazo de entrega: 120 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 01.07.2020, às 08h30 e abertura a par-
tir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 17.06.2020 – Wagner Castilho Botaro - Ge-
rente de Operação e Manutenção – Esgoto. 
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO JULGAMENTO E CLASSI-
FICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS - TOMADA DE 
PREÇOS nº 03/2020 – PROC. nº 23/2020
Objeto: Elaboração de projeto executivo de Interceptor de 
Esgotos Sanitários na Av. Dr. Ernani Pires margem direita do 
Córrego Piedade, no Município de São José do Rio Preto, 
conforme descrito no Anexo 1 do Edital.
Após análise das propostas e fundamentada no parecer 
da gerência gestora do processo a Comissão de Licitações 
decidiu classifi car as propostas comerciais, da seguinte 
forma: em 1º lugar a da RESTELO CONSTRUÇÕES E 
CONSULTORIA LTDA. com valor de R$74.008,42; em 2º 
lugar a da licitante TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO 
AMBIENTAL LTDA – EPP com valor de R$75.500,00; em 3º 
lugar a da licitante PLANOS ENGENHARIA LTDA com valor 
de R$77.127,23; em 4º lugar a  da licitante EME ENGENHA-
RIA AMBIENTAL LTDA com valor de R$80.000,00; em 5º 
lugar a da licitante RW ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S 
LTDA com valor de R$98.000,00; em 6º lugar a da licitante 
CAVALARI ENGENHARIA TOPOGRAFIA E COMERCIO 
LTDA  com valor de R$105.000,00; em 7º lugar a da lici-
tante FERREIRA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA com valor de R$105.750,00; em 8º lugar a da licitante 
AYSA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA com valor 
de R$110.000,00; em 9º lugar a da licitante NOVAES EN-
GENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP com valor de 
R$125.397,84; em 10º lugar a da licitante KADIMA ENGE-
NHARIA LTDA EPP,. com valor de R$128.400,00; em 11º 
lugar a da licitante ESCOAR ENGENHARIA LTDA – EPP 
com valor de R$136.400,00 e, em 12º lugar a da licitante 
THESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP 
com valor de R$ 142.186,09. Em decorrência da previsão 
contida no item 5.3.1 do Edital, que assegura como critério 
de desempate preferência de contratação para as ME e EPP, 
e conforme prevê o art. 44, § 1º da Lei Federal 123/2006, al-
terada pela LC 147/2014, fi ca NOTIFICADA a empresa TCA 
SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA – EPP, 
para que, se for de seu interesse, reapresente sua proposta, 
conforme art. 45, inc. I da Lei Federal 123/06, no prazo de 
02 (dois) dias a contar da desta publicação. S. J. Rio Preto, 
18.06..2020, Sonia Maria Franco da Silva Gomes - Presiden-
te da CL.
EXTRATO DE PORTARIA nº 043 de 18/06/2020. O SU-
PERINTENDENTE DO SeMAE, usando das atribuições e 
competências que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
n.º 130/2001, de 24 de agosto de 2001, e suas alterações 
posteriores nos termos do art. 11, alínea “f”, combinado com 
o disposto no artigo 243 da Lei Complementar n.º 05/90 e 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/20, o Decreto 
federal nº 10.282/20, os Decretos Estaduais n° 64.879/20, 
nº 64.881/20 e nº 64.994/20 e os Decretos Municipais n° 
18.559/20, nº 18.561/20 e nº 18.601/20; CONSIDERANDO 
que os serviços de produção, reservação e distribuição de 
água tratada, bem como os serviços de coleta, afastamento 
e tratamento de esgoto sanitário são serviços essenciais e 
que não podem ser interrompidos; CONSIDERANDO a Nota 
Técnica Conjunta 05/2020 – PGT COORDINFÂNCIA, do 
Ministério Público do Trabalho, que recomenda que adoles-
centes aprendizes e estagiários devem ter suas atividades 
práticas interrompidas durante o estado de interromper de 
imediato as atividades práticas, garantidas a percepção da 
remuneração integral, por aplicação analógica do art. 60, § 
3˚, da Lei n. 8.213/91; CONSIDERANDO que a implementa-
ção de novo formato de quarentena estabelecido no Estado 
de São Paulo, denominado “Plano São Paulo”, objetiva a re-
tomada gradual da convivência presencial pelo desfazimento 
das políticas de isolamento progressivamente, RESOLVE: 
Art. 1º. Os gerentes deverão organizar os horários de jorna-
da e as escalas dos servidores, atendendo à necessidade 
de distanciamento físico na organização do espaço laboral 
de pelo menos 1,5m (um metro e meio) entre um e outro. § 
1º À exceção das unidades responsáveis diretamente pela 
operação e manutenção que trabalham em regime de 12x36, 
o atendimento interno das repartições do SeMAE deverá ser 
pelo menos das 08h30 às 16h30. § 2º. Com exceção dos 
servidores que trabalham em turnos de 12x36, aqueles cujas 
jornadas presenciais sejam organizadas em atendimento 
deste dispositivo por meio de escala ou rodízio deverão se 
manter em disponibilidade durante o horário de expedien-

te em que não estiverem presencialmente em seu local de 
trabalho, bem como poderão realizar seus serviços por meio 
de teletrabalho quando possível, se necessário ou caso seja 
autorizado. § 3º. O disposto no caput deste dispositivo no 
que se refere à diretoria jurídica será organizado pelo diretor 
jurídico. Art. 2º. Os servidores com mais de sessenta anos 
e os que tiverem recomendação médica atestada deverão 
exercer suas funções a partir de qualquer modalidade remo-
ta, a ser estabelecida pelo seu chefe imediato, não devendo 
comparecer presencialmente ao trabalho, mas permane-
cendo em disponibilidade durante o horário de expediente 
para desempenho de suas funções por meio de teletrabalho 
quando possível ou se necessário. Parágrafo único. Aos 
ocupantes de cargos em comissão, função gratifi cada ou 
atividade especial que tiverem mais de sessenta anos, desde 
que não estejam impedidos por recomendação médica 
atestada, deverão estar disponíveis para comparecimento 
presencial para cumprimento de suas atribuições, conforme 
dispuser seu chefe imediato, nos termos do artigo anterior 
desta portaria. Art. 3º. As licenças-prêmios e férias poderão 
ser deferidas aos servidores que fi zerem jus de seu gozo, 
devendo o responsável pela concessão considerar critérios 
legais para sua fruição, a conveniência para o serviço públi-
co e a organização da repartição quanto às regras de distan-
ciamento social decorrente da pandemia de covid-19. § 1º. 
Fica proibida a conversão em abono pecuniário de um terço 
das férias. § 2º. O pagamento da licença prêmio em pecúnia 
solicitada até dezembro de 2019 será feito como requerido, 
mas não serão aceitos pedidos neste sentido até dezembro 
de 2021. Art. 4º. Os estagiários maiores de 18 anos deverão 
retornar a suas atividades práticas na rotina do expediente 
em que estão lotados, devendo os estagiários adolescentes 
e os aprendizes se manterem com sua prestação interrom-
pida até serem chamados para retorno. Art. 5º. Essa portaria 
entra em vigor na data de sua publicação, revogados o art. 
2º da Portaria SeMAE nº 029/2020 e as Portarias SeMAE nº 
025/2020 e nº 026/2020.
S. J. Rio Preto 18.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INDEFERIMENTO
- André Luis Angelotti -
Notifi camos que o requerimento protocolado sob nº 
2020/84867, de 16/03/2020, foi INDEFERIDO, pois não 
houve duplicidade de pagamento segundo pagamento foi 
recusado.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado” na data de 08/06/2020.
São José do Rio Preto, 18 de junho de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Matheus Vanzela -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso siste-
ma pendência de pagamento de Multa sobre Propriedade Ur-
bana (div 017), exercício 2018, vencimento em 25/05/2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: mrsilva@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 04/06/2020. 
São José do Rio Preto, 18 de junho de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME N° 210/2020

    Cessando a pedido da man-
tenedora, conforme documento protocolado sob nº 2488, em 
12 de maio de 2020 (2020120089) – SME e Resolução SME 
nº 01/2007 que homologa a Deliberação CME Nº 01/2006, 
os efeitos da Portaria SME nº 105/2000, de 16 de novembro 
de 2000 e Portaria  SME nº 10/2009, de 26 de março de 
2009, que autoriza o funcionamento da Escola de Educação 
Infantil “Aquarela”, CNPJ 01.520.409/0001-00. 
São José do Rio Preto, 27 de maio de 2020.
Profª Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal da Educação

Extrato de Portaria n.º 009/2019 - de 09 de abril de 2019 
– Substitui o servidor estável: Pedro Sergio Romeiro, por 
Hamilton Cesar de Souza, para a composição da  Comissão 
Sindicante, na apuração dos fatos relatados no Interno nº 
056/2019 – CGCM/SMTTS, mantendo-se os demais inte-
grantes: João Roberto de Oliveira Lima e Osvaldir Fialho de 
Brito.
SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA/CORREGEDORIA GCM

REQUERENTE PROTOCOLO
1 Jamil Atihe Junior 202088820
2 Kunio Hirata 2020127847
3 Lucimar Santiago Santos 202086010
4 Mariá Melise dos Santos Orsi Voltan 202012256
5 Migliore & Pastore Engenharia Ltda 202098915
6 Solange Suely Bertoldi 202078120

São José do Rio Preto,   quinta-feira, 18 de junho de 2020
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA

Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE DEFERIMENTOS Nº 014/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  

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

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

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

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

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

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

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

AAMA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS MANANCIAIS 3218270 
ADILSON ALEX DA COSTA STORTI 41405657804 3687630 
AGUIAR & BARTOLOMEU EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 3610110 
AILTON ORACIO DE FREITAS JUNIOR 02086785143 3715760 
ALESSANDRO ROSA DA SILVA 29271176839 3707500 
ALVES E OLIVEIRA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS 
LTDA 3588020 

AQUILES NÍCOLAS KÍLARIS 3717300 
ASSOCIAÇÃO DE ROTARIANOS DO DISTRITO 4480 3249010 
BRASIL BANDEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 3612540 
BRUNO ISGROI PROMOCAO DE VENDAS EIRELI ME 3249710 
CARLOS EDUARDO PERUZI 3582980 
CARVALHO E MARTINS SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME 3480270 
CILMARA C P DOS SANTOS FISIOTERAPIA ME 3322270 
CLAUDIA LARA FOSS ME 1164930 
CLAUDIO ANTUNES ME 1435560 
CLAUDIO EVANIO DA SILVA MACEDO 1322770 
COBUFER REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS 
SIDERURGICOS LTDA 3179710 

CONSTANTINO & ZUCOLOTO LTDA ME 3161630 
COSTELARIA ESTORIL LTDA ME 3112960 
CRISTIANA DA S TONANI REVENDA DE VEICULOS 3117370 
DAIANE ELISA DOS REIS PEREIRA ME 3455530 
DANTAS E NOGAROTO BOITE PADARIA LTDA ME 3264460 
DARIO CARLOS COMERCIO DE JOIAS ME 3160150 
DIANA ROSSANEZI POLIDORO ME 3487910 
DONIZETE AUGUSTO DE CARVALHO LANCHES ME 1134410 
DROGA VIDA RIO PRETO LTDA ME 3381730 
EKIZIAN & CAMPOS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME 3024680 
ERIKA RAMILLA SALLES DOS SANTOS BIJOUTERIAS ME 3142030 
EVOL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA 1280780 
FABIO AUGUSTO MARINO ME 3287530 
FNF SERVICOS MEDICOS EIRELI 3441220 
G D SILVA CALHAS ME 3322830 
H L DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 995590 

LTDA 
IGOR AL HAJ NAVES PEREIRA 3543750 
IGREJA PENTECOSTAL RESTAURACAO EM CRISTO 1441990 
IMPERMAXX IMPERMEABILIZAÇÃO EIRELI ME 3435320 
INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRICOS RIO PRETO LTDA EPP 3094360 
INTENSIVE MED S/S LTDA 3286260 
ISAQUE ADRIANO SOUZA RAMOS ME 3450740 
JEANNY ROBERTA DOS SANTOS FORTUNATO ME 3071180 
JORGE RODRIGUES RIO PRETO EMPREEDIMENTOS LTDA 3173190 
KARINA ZANOTIN TAVARES VESTUARIO ME 3441960 
KIMITROL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 
EPP 3150290 

L H MICHELAN ROTISSERIE E ALIMENTOS LTDA ME 3059130 
LADEIRA, BRAGA & CAETANO SERVIÇOS MÉDICOS S/S 3478940 
LAIS CAROLINA CARVALHO COMERCIO DE ROUPAS ME 3153150 
LIVIA DE PAULA HILLA QUEIROZ ME 3449590 
LOPES TEIXEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME 1276960 
LUIS TOSHIYAKI MATSUMOTO 1267610 
MARANS CORRETORA DE SEGUROS EIRELI 3337110 
MARCELO BORGES DE ARAUJO ME 3474100 
MARCOS EZEQUIEL GODOI ME 3479090 
MARCUS VINICIUS HENRIQUE NOBRE 1436130 
MARIO LUIS RAMOS DE OLIVEIRA ME 3015600 
MARLENE CAMPOS GOMES ME 3149710 
MAZEM ANALISE DE DADOS LTDA 3540910 
MINI MERCADO FUJI RIO PRETO LTDA ME 1403760 
MZ CONSULTORIA EMPRESARIAL E CONTABILIDADE S/S LTDA ME 3434220 
NILSON PESSOA PORTO 22877706826 3713410 
PATRIC DE CASTRO BITTENCOURT 07367486527 3700930 
PAULO ROBERTO CORREA MARTINS ME 3339270 
PAULO SILVA RAMOS INDUSTRIA DE CONFECCOES ME 3179830 
PEDRO PAULO PALMIERI PEDROSO 41369259808 3708770 
PLASTICA SAUDE SERVIÇOS MEDICOS S/S 3509630 
R ALVES COMERCIO DE CARNES EIRELI 3616050 
R G RIO PRETO RESTAURANTE LTDA ME 1410820 
RAFAEL SEIXAS FAUSTINO ME 3410000 
REIVAC EMBALAGENS EIRELI ME 3356330 
RESTAURANTE SAUDÁVEL GARCIA LTDA 3511330 
ROSEMEIRE ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA 1180120 
S L MOREIRA 3566880 
S S TEODORO ME 3066980 
S2S COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ARTIGOS DO VESTUÁRIO 
EIRELI 3628640 

SANTO GARFO EIRELI ME 3421140 
SAULO ANZEI GONSALES EIRELI 3249200 
SENIOR NOROESTE PAULISTA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 3348380 
SERGIO DANIEL LEITE CRIVELIN 3429100 
SILVESTRE CARLOS DE SAO JUSTO ME 3207050 
SIQUEIRA E RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 3446450 
SIROMA SERVICOS MEDICOS LTDA 3540980 
TERROMAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 3141620 
THIAGO SASAKI ABDALLA ME 3222320 
TRP INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ELETRICOS 
LTDA 1307310 

TUTTO PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 3375320 
UMBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTE ME 3489390 
UNISIM ASSISTENCIAL LTDA 3403830 
V PILOTO ME 1105980 
VERUSCA G P RAMOS ME 1405200 
VHMC COMERCIO DE AGUAS MINERAIS EIRELI ME 1366130 
VIA RANGO'S RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA ME 1467580 
W FRANCO DA S TOBAR COMERCIO DE CONFECCOES 3610400 
ZANCHETA & SANTOS GESTAO DE SERVIÇOS LTDA ME 3516440 
ZANFORLIM & ALBANO LTDA ME 3077880 
ZERO17 COMUNICAÇÃO LTDA ME 3098260 

São José do Rio Preto, 18 de junho de 2020.  
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000435056 02342/15 ALFREDO DE PAULA NETO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000055283 00604/09 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO 
DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000055288 01863/08 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO 
DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000055329 01862/08 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO 
DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000055346 01070/12 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO 
DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000008450 02304/15 CAIRES & SÁ DROGARIA LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000041334 00807/02 CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA DE 
MARCHI S/S LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000026631 00132/20 CENTRO DE ATENDIMENTO DE 
SAUDE INTEGRAL 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000063814 02037/17 CLARICE DA SILVA CABELEIREIRA 
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS 

2020000053432 01093/00 CLINICA DO VALLE EIRELI Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000073325 01269/17 CLINICA MEDICA ARAUJO RISSO 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000086466 00287/98 CLINICA MEDICA SOUBHIA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000053471 00525/15 COR-AÇÃO CARDIOLOGIA CLÍNICA 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000264247 01258/15 
CRIVA CENTRO REGIONAL DE 

RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E 
VASCULAR 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000053425 00414/19 
CRIVA CENTRO REGIONAL DE 

RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E 
VASCULAR LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000053480 00419/19 
CRIVA CENTRO REGIONAL DE 

RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E 
VASCULAR LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000050217 00854/17 DROGARIA PHARMAVIDA LTDA ME Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000041406 01275/12 
EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE 

PRODUTOS CIRÚRGICOS E 
HOSPITALARES LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000048192 01275/12 
EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE 

PRODUTOS CIRÚRGICOS E 
HOSPITALARES LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000041356 00975/06 
EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE 

PRODUTOS CIRÚRGICOS E 
HOSPITALARES LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000048184 00975/06 
EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE 

PRODUTOS CIRÚRGICOS E 
HOSPITALARES LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000041367 01274/12 EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS E 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

 

 

HOSPITALARES LTDA 

2020000048182 01274/12 
EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE 

PRODUTOS CIRÚRGICOS E 
HOSPITALARES LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000041378 00687/13 
EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE 

PRODUTOS CIRÚRGICOS E 
HOSPITALARES LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000048077 00687/13 
EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE 

PRODUTOS CIRÚRGICOS E 
HOSPITALARES LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000048090 00687/13 
EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE 

PRODUTOS CIRÚRGICOS E 
HOSPITALARES LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000038025 02238/17 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000038035 02238/17 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000038048 02238/17 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000055488 02238/17 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000045175 00085/98 
EQUIPAMENTOS 

CARDIOVASCULARES RIO PRETO 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000374342 01035/09 F A CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000055892 00064/17 F J MELO CONTIERO E CONTIERO 
LTDA 

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do 

CEVS 

2020000022198 00197/19 FARMACIA NOSSA SENHORA DO 
ROSARIO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000044049 00156/18 FARMACIA NOSSA SENHORA DO 
ROSARIO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000394978 00334/98 FERNANDO FLORIANO E CIA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000052489 01157/10 
HECARDI HEMODINAMICA E 

CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000395367 00805/06 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO 
RIO PRETO LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2019000395371 00805/06 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO 
RIO PRETO LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2019000395373 00805/06 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO 
RIO PRETO LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000395375 00805/06 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO 
RIO PRETO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000430753 00805/06 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO 
RIO PRETO LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000429549 01295/16 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO 
RIO PRETO LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2019000429554 01295/16 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO Alteração de Dados Cadastrais - 

 

 

RIO PRETO LTDA Assunção de Responsabilidade 
Técnica 

2019000429556 01295/16 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO 
RIO PRETO LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2019000429560 01295/16 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO 
RIO PRETO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000395207 00352/98 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO 
RIO PRETO LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2019000395224 00352/98 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO 
RIO PRETO LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2019000395236 00352/98 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO 
RIO PRETO LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000395247 00352/98 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO 
RIO PRETO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000395301 01548/13 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO 
RIO PRETO LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2019000395316 01548/13 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO 
RIO PRETO LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2019000395326 01548/13 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO 
RIO PRETO LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000395335 01548/13 INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO 
RIO PRETO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000046322 00719/04 L F O REINO MANIPULAÇAO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000056461 01550/12 LIGIA DE SOUZZA THEODORO 
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS 

2020000051527 01645/10 LUCAS PHARMA DROGARIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000053266 01645/10 LUCAS PHARMA DROGARIA LTDA 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000051403 00436/13 MAGALI DE SOUZA RODRIGUES 
32280015803 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000336725 01981/08 MARIO D BARTOLOMEI RIO PRETO ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000049877 00511/99 MUNDIAL QUÍMICA DO BRASIL LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000022968 00934/00 OFTALMOCLÍNICA RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000137005 00658/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000137008 00658/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000137009 00658/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000137012 00658/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2019000069332 01615/13 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2019000069335 01615/13 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2018000236986 01830/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2019000149359 00642/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000096439 01666/08 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000047155 02309/18 PROTEC PRÓTESES OCULARES LTDA 
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS 

2020000004894 00622/14 RAIA DROGASIL S/A Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000017062 00622/14 RAIA DROGASIL S/A Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000046349 01641/17 RAIA DROGASIL S/A Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000048888 01426/17 RIMOLI RIO PRETO DROGARIA LTDA 
ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000044622 00133/99 RIOQUIMICA S/A Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019826 01154/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade 

2020000019830 01154/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019678 00852/16 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade 

2020000019688 00852/16 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019637 01083/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019698 01088/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019822 01095/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019838 01096/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019943 01103/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019996 01105/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020062 01114/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020080 01117/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020137 02370/18 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020155 01124/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020193 01081/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020210 01145/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020244 00986/17 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020249 01164/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2020000020251 01165/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020256 01150/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020298 01175/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020305 01153/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020327 01157/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000002715 00287/99 
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 

ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
SÃO JOSE DO RIO PRETO E REGIÃO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000050491 00120/99 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000050502 00388/13 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000050503 00239/13 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000050516 00208/06 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000318312 02062/19 TRX GASES EIRELI Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000053524 02115/18 
UNIDADE DE DIAGNOSTICO MEDICO 

EM RADIOLOGIA INTERVENCAO E 
TERAPIA LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000053533 02115/18 
UNIDADE DE DIAGNOSTICO MEDICO 

EM RADIOLOGIA INTERVENCAO E 
TERAPIA LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000053535 02115/18 
UNIDADE DE DIAGNOSTICO MEDICO 

EM RADIOLOGIA INTERVENCAO E 
TERAPIA LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000053536 02115/18 
UNIDADE DE DIAGNOSTICO MEDICO 

EM RADIOLOGIA INTERVENCAO E 
TERAPIA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000336947 00723/10 WHITE DO BRASIL INDÚSTRIA DE 
COSMÉTICOS LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 
EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000131768 00777/19 CLINICA MEDICA PICOLLO S/S LTDA Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000022192 00197/19 FARMACIA NOSSA SENHORA DO 
ROSARIO 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 
 

EDITAL DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  DEFERIDOS – VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000030412  000157/20 A M I ASSISTENCIA MEDICA AO 
IDOSO LTDA ME  

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1863 

2020000056559  00529/20 BRAILE HOSPITAL DIA LTDA  LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1858 

2018000327342  02108/18 CENTRO DE APOIO E REABILITAÇAO 
ESPERANÇA DE VIDA LTDA  

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1866 

 

 

2019000297277  01865/19 DI SOLLER RESTAURANTE RIO 
PRETO LTDA  

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1865 

2020000009199  00031/20 FABRICA DE SALGADOS ZANATTA 
LTDA ME  

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1868 

2019000304762  01897/19 FARMACIA CONFIANÇA RIO PRETO 
LTDA  

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1857 

2019000305619  02006/19 
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO 

PRETO  
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 

1859 

2019000305088  02003/19 
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO  
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 

1861 

2019000305097  02004/19 
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO  
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 

1860 

2019000379077  02345/19 HERNANDES BESTRICH IMUNIZAÇÃO 
E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI  

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1869 

2019000329561  02123/19 
IRLENE A DE OLIVEIRA 

MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 
MEDICOS HOSPITALARES  

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1870 

2019000313361  02036/19 IVANILTON BARRETO ODONTOLOGIA 
EIRELI ME  

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1871 

2019000304796  01898/19 M R GOMES PRODUTOS 
ALIMENTICIOS ME 

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1864 

2019000306418  02011/19 SUPREMAMARCAS DERMO 
NUTRITION LTDA  

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1862 

2019000407778  02456/19 
UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO 

COOPERATIVA DE TRABALHO 
MEDICO  

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1856 

         São José do Rio Preto, 19 de junho de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

Editais de
PROCLAMAS

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. LUIZ GUSTAVO FERNANDES e PAULA BARROZO 
CATANI, sendo ELE fi lho de JOSÉ LUIZ FERNANDES e 
de TANIA APARECIDA BRAIT FERNANDES e ELA fi lha de 
PAULO EDUARDO RODRIGUES CATANI e de DULCINEIA 
BARROZO CATANI;

2. STÉFANI LORRANA DE ALMEIDA e QUEILA 
MONAIZA DA SILVA CAMPOS, sendo STÉFANI fi lha de 
LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA e de SANDRA APARECIDA 
BARBOZA DE ALMEIDA e QUEILA fi lha de ARLINDO DE 
CAMPOS e de LUCIMARA SILVA DE LIMA DE CAMPOS;

3. GONÇALVES ADÃO FARIA e JOANA DARQUE DI 
GRANDI, sendo ELE fi lho de JOAQUINA GOMES DE AL-
MEIDA e ELA fi lha de JESUS JOSÉ DI GRANDI e de ILIDIA 
MARIA AVALIANO DI GRANDI;

4. EDUARDO HENRIQUE PICCOLI EVANGELISTA 
e JULIANA DE OLIVEIRA FUZARO, sendo ELE fi lho de 
LEANDRO EVANGELISTA e de ADRIANA FERNANDES 
PICCOLI e ELA fi lha de JULIO CESAR FUZARO e de GUIO-
MAR ESPONCHADO DE OLIVEIRA; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimen-
to, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 13/06/2020.

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

PORTARIA N.º 34.341 DE 18 DE JUNHO DE 2020

READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) MARIA GLAIUMA 
MILFONT SOBREIRA, Professor de Educação Básica - I, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, de acordo 
com a conclusão do procedimento administrativo de rea-
daptação e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, cumulado com os artigos 66 e 67 da Lei 
Complementar n.º 138/01. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) 
estatutário(a) deverá ser readaptado(a), passando a realizar 
serviços compatíveis com a limitação que tenha sofrido em 
sua capacidade laborativa, devendo prestar serviços na Se-
cretaria Municipal de Educação, podendo ser remanejado(a) 
de acordo com as necessidades da secretaria através de 
termo de transferência interna, pelo período de 01 (um) ano, 
retroagindo os efeitos desta 11/06/2020.

PORTARIA N.º 34.342 DE 18 DE JUNHO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julga-
do, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida 
nos autos do Processo n.º 1046374-17.2019.8.26.0576, 
da 1ª Vara da Fazenda Pública do Município de São José 
do Rio Preto, a Portaria nº 28.838 de 19 de junho de 2017, 
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimen-
tos do(a) servidor(a) KATIA REGINA MORAES, Auxiliar 
de Serviços Gerais, onde se lê “com efeitos pecuniários a 
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta 
18/05/2013”.

PORTARIA N.º 949 DE 18 DE JUNHO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosemeire Rodrigues 
Costa Macedo, Cleine Zavanella Calvo Mariz e Hione Maria 
Soares, para, sob a presidência do(a) primeiro(a), compo-
rem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e 
ampla defesa, a fi m de que, tendo em vista os fatos narrados 
nesta portaria, bem como no procedimento anexo ao Interno 
nº 101/2020 – SMA – Coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
a servidora ISLEIA GREISSE MARTINEZ RIGINO, responda 
como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos II, 
III e IX artigo 204; inciso XVIII, do artigo 205; e inciso XII, do 
artigo 220, todos da Lei Complementar n.º 05/90. O inteiro 
teor desta Portaria encontra-se a disposição da servidora 
pública, a qual será citada nos termos parágrafo 1º do artigo 
254 da Lei Complementar n.º 05/90.

PORTARIA N.º 34.343 DE 18 DE JUNHO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julga-
do, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida 
nos autos do Processo n.º 1021278-34.2018.8.26.0576, 
da 1ª Vara da Fazenda Pública do Município de São José 
do Rio Preto, a Portaria nº 28.939 de 19 de junho de 2017, 
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimen-
tos do(a) servidor(a) NELVO FACCHINI JUNIOR, Agente 
Fiscal de Posturas, onde se lê “com efeitos pecuniários a 
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta 
17/06/2011”.

PORTARIA N.º 34.344 DE 18 DE JUNHO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado, 
nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida nos 
autos do Processo n.º 1041321-55.2019.8.26.0576, da 1ª 
Vara da Fazenda Pública do Município de São José do Rio 
Preto, a Portaria nº 28.939 de 19 de junho de 2017, de con-
cessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) 
servidor(a) PAULO CESAR PEREIRA, Atendente, onde se 
lê “com efeitos pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se 
“retroagindo os efeitos desta 06/03/2010”.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração
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Editais de
PROCLAMAS

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020

Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TEC-
NOLOGIA E INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.
br, o Pregão Eletrônico Empro nº 009/2020, Processo nº 
7289/2020 objetivando a aquisição de materiais de infraes-
trutura (eletrocalhas, perfi lados e acessórios), destinados 
ao encaminhamento de cabos de rede lógica, utilizados na 
ampliação e manutenção da rede de dados do município de 
São José do Rio Preto, de acordo com as especifi cações 
técnicas contidas no Anexo I, Termo de Referência, deste 
edital.
O recebimento das propostas dar-se-á até dia 01/07/2020, 
as 9h30 e abertura a partir das 9h32. O edital na íntegra e 
demais informações encontram-se à disposição dos interes-
sados no Portal de Compras. São José do Rio Preto/SP, 18 
de junho de 2020. Fernanda Scavasin Bráz – Pregoeira.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

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

CONTRATO Nº: 018/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: EXAME RIO PRETO INFORMÁTICA LTDA. 
– ME.
OBJETO: Locação de 02 (dois) relógios de ponto com bar-
ras, biometria e impressora com guilhotina, incluindo suporte 
técnico e manutenção preventiva e corretiva.
VALOR: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
DATA DO CONTRATO: 05 de junho de 2020.

São José do Rio Preto/SP, 18 de junho de 2020. 
João Pereira Curado Junior - Diretor- Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

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

CONTRATO Nº: 019/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: EXAME RIO PRETO INFORMÁTICA LTDA. 
– ME.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em ser-
viços de manutenção preventiva e corretiva em 02 (duas) 
catracas e no sistema de acesso da Empro.
VALOR: R$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais)
VIGÊNCIA:  10 de julho de 2020 até 09 de julho de 2021 
DATA DO CONTRATO: 05 de junho de 2020.

São José do Rio Preto/SP, 18 de junho de 2020. 
João Pereira Curado Junior - Diretor- Presidente.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

RUBENS CORDEIRO VIANNA JUNIOR e RAFAELA CHI-
VETTA DESOGOS. Ele, de nacionalidade brasileira, moto-
rista, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
24 de junho de 1988, fi lho de RUBENS CORDEIRO VIANNA 
e de MARIA JOSÉ DA SILVA VIANNA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, advogada, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 24 de abril de 1992, fi lha de JAIR BENE-
DITO DESOGOS e de INÊS DE FÁTIMA CHIVETTA DESO-
GOS. 

CARLOS ALBERTO SANTOLIQUIDO e KARINA RUMI 
DE MOURA. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro, 
divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 11 de outubro 
de 1970, fi lho de AROLDO SANTOLIQUIDO e de EDIR AN-
DREETTO SANTOLIQUIDO. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, docente, solteira, nascida em Ribeirão Preto, SP, no dia 
28 de julho de 1982, fi lha de ELINALDO VIEIRA DE MOURA 
e de SOLANGE APARECIDA RUMI DE MOURA. 
. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 17 de junho de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

LUCAS ZERBETTI DA CUNHA e BRENDA RODRIGUES 
DA SILVA PEREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, auto-
nomo, solteiro, nascido em SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS, 
SP, no dia 18 de dezembro de 1996, fi lho de VALDIR RO-
CHA DA CUNHA e de MARLENE ZERBETTI. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, autonoma, solteira, nascida em Tanabi, 
SP, no dia 18 de julho de 1997, fi lha de ORACI DA SILVA 
PEREIRA e de APARECIDA DE FÁTIMA RODRIGUES PE-
REIERA. 

PAULO DONIZETE PERUSSI JUNIOR e CAROLINE DA 
SILVA CARVALHO. Ele, de nacionalidade , conferente de 
carga, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 15 de maio de 1987, fi lho de PAULO DONIZETE PERUS-
SI e de SUELI DOS SANTOS PERUSSI. Ela, de nacionalida-
de brasileira, auxiliar administrativo, divorciada, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 14 de julho de 1990, fi lha de PEDRO 
PAULO DE CARVALHO e de MARLENE FERREIRA DA 
SILVA CARVALHO. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 18 de junho de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Vamos juntos #LutarContraACrise


