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Rio Preto envia pacientes a Jaci e 
descarta Hospital de Campanha

Na live de ontem, o prefeito Edinho Araújo anunciou uma parceria com o Lar São Francisco de Assis, em Jaci, para mais 53 leitos que vão atender os casos de Covid-19 
de Rio Preto. Serão 20 vagas para UTI e 33 para enfermaria. A expectativa é que os leitos comecem a ser utilizados no fim da próxima semana.   Pág. A5

FASE LARANJA

Marinho espera 
parecer jurídico 

para decidir 
situação de 

Branco

“Os EPIs se tornaram nossas armaduras 
contra o inimigo”, diz médica

Agência do 
BB em Monte 

Aprazível fecha, 
novamente, por 

Covid-19
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Os profissionais da saúde estão mais expostos 
à contaminação do novo Coronavírus, afinal atu-
am na linha de frente de combate à doença. Em 
Rio Preto, mais de 700 funcionários dessa área 
já foram diagnosticados, esse número representa 
19% dos casos no município. Para se proteger 
e continuar salvando vidas, esses profissionais 
contam com os Equipamentos de Proteção Indi-
vidual, os EPIs.                                  Pág. A4
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Academias, salões de beleza, bares 
e restaurantes continuam fechados
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Maior parte do estado de São 
Paulo avança para fase Laranja

Polícia Ambiental encontra 
criação de 41 cobras 
exóticas em Mirassol
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Prefeitura 
de Rio Preto 

revitaliza estação 
ferroviária
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Quatro adolescentes, 
com idades entre 14 e 16 
anos, foram apreendidos 
pela Polícia Militar entre 
quinta e sexta-feira após 
serem abordados em ati-
tudes suspeitas. Pág. A4

Em três casos diferentes, 
adolescentes são abordados 

pela Polícia Militar

A Fiesp (Federação das 
Indústrias de São Paulo), 
por meio do Sesi e Senai, 
doou para o hospital mil 
máscaras, mil frascos 
de álcool gel e 200 face 
shields.              Pág. A5

Hospital Bezerra de 
Menezes recebe 
doação da Fiesp

Divulgação

Instituição atua no tratamento de doença mental ou reabilitação de usuários de substâncias psicoativas

Após ver anúncio no 
site da OLX, empresário 
chegou a se encontrar 
com o golpista em su-
permercado de Rio Preto 
para negociar o aparelho.
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Empresário tenta 
comprar iPhone, mas 

recebe pedaço de gesso
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Dória confirma Fórmula 1 
em Interlagos

O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
afirmou na coletiva desta 
sexta-feira (10) desta que o 
Grande Prêmio do Brasil 2020 
de Fórmula 1 será realizado 
no autódromo de Interlagos 
em São Paulo.

“Entendemos como im-
portante para o turismo. Para 
este ano está confirmada a 
Fórmula 1 e o autódromo 
preparado, evidentemente 
com os protocolos de saúde. 
E os organizadores já sabem”, 
afirmou Doria.

O governador também 
comentou que não acredita 
em uma possível mudança 
do GP para o Rio de Janeiro. 
“Nada contra o Rio de Janeiro, 
mas não faz sentido um gasto 
de R$ 1 bilhão para construir 
um autódromo em uma área 
que não tem aprovação am-
biental em um momento de 
pandemia com escassez de 
recursos, tanto da iniciativa 
privada quanto do poder pú-
blico”, afirmou.

Atualmente, o piloto finlan-
dês Valtteri Bottas, da Merce-
des, está em primeiro lugar na 
competição, tendo vencido 
o único GP disputado até o 
momento nesta temporada. 
O 2° GP acontece na Estíria 
neste domingo (12). Ainda 
não há data sobre a possível 
realização do GP do Brasil.

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Estação Ferroviária de Rio Preto 
está sendo revitalizada

As obras de reforma e revi-
talização da Estação Ferroviária 
de Rio Preto seguem em ritmo 
avançado. Dividida em duas 
fases.

A primeira que já está sen-
do executa concentra-se na 
parte do prédio existente ao 
lado do final da Avenida Alberto 
Andaló.

E a segunda será a execu-
ção do serviço na estrutura da 
Estação localizada ao lado da 
Rua Bernardino de Campos.

A Estação receberá nova 
pintura, piso e cobertura de 
maneira que o conceito ar-
quitetônico histórico original 
seja mantido, já que o prédio 
é tombado pelo CONDEPHACT 
Municipal e, portanto, não 
pode sofrer alterações em sua 
estrutura física. 

As obras se iniciaram no 
mês de junho, quando foram 
demolidos pisos e paredes 
internas, removidos revesti-
mos cerâmicos e reboco solto 
das paredes, retirados vidros 
antigos e quebrados para 
recuperação das janelas e vi-
trôs, foram também removidas 
esquadrias metálicas que esta-
vam fora do padrão do prédio, 
assim como caixas metálicas 
de ar condicionado e portas 
danificadas para substituição. 
Foi realizada a execução de 
compartimentação interna do 

prédio com fechamento em al-
venaria, recuperação do reboco 
interno e corte das paredes 
para instalações hidráulicas. 

Custo – A obra total tem 
valor de R$ 1.517.027,91 e 
prazo de conclusão de 180 
dias. A empresa vencedora da 
licitação foi a Constroeste.

Verba – Do total investi-
do R$ 1,3 milhão é fruto de 
emenda parlamentar do então 
deputado federal e agora pre-
feito Edinho Araújo. 

História – A Estação Ferro-

Da REDAÇÃO

viária de São José do Rio Preto, 
situada na Praça Paul S. Harris, 
construída em estilo Art Déco, 
foi inaugurada em 1941. O 
prédio é símbolo do desenvolvi-
mento econômico do município. 
A partir da Estação, a cidade se 
desenvolveu transformando-se 
nas décadas seguintes na me-
trópole regional, reconhecida 
em todo o Brasil.

 Secretaria – A Secretaria 
de Desenvolvimento e Negócios 
em Turismo, hoje na Avenida 
Alberto Andaló, será transferida 
para a Estação Ferroviária as-
sim que as obras de reforma e 
revitalização forem concluídas.

Reforma Estação Ferroviária irá dar novo aspecto ao prédio

Divulgação SMCS

TSE fecha parceria com 
entidades para doação de 

máscaras e álcool na eleição
Da REDAÇÃO

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), ministro 
Luís Roberto Barroso, reuniu-se 
na última quarta-feira (8) com 
empresários para discutir a do-
ação de itens para garantir a 
segurança e a saúde de mesários 
e eleitores nas Eleições Munici-
pais 2020. Segundo Barroso, 
em meio à crise fiscal que o país 
atravessa, não seria possível one-
rar ainda mais os cofres públicos 
com a aquisição dos itens.

Representantes da Federa-
ção Brasileira de Bancos (Fe-
braban), da Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) e da Ambev se 
comprometeram com o TSE a 
doar materiais e equipamentos. 
Nesse momento, estão sendo 
feitos cálculos para avaliar as 
quantidades necessárias para o 
atendimento de todos os muni-
cípios do Brasil. Também há uma 
logística complexa, que precisará 
ser articulada com os Tribunais 
Regionais Eleitorais (TREs).

Participaram da reunião virtu-
al com o ministro Barroso o presi-
dente da Febraban, Isaac Sidney; 
o presidente da Fiesp, Paulo 
Skaf; e o CEO da Ambev, Jean 
Jereissati. Durante a conversa, as 
entidades e a empresa afirmaram 
ter disponibilidade para doação 
de máscaras e álcool em gel ou 

líquido, bem como para auxiliar 
na logística de distribuição.

O Tribunal, que conseguiu 
juntar na mesma mesa os bancos 
e a indústria, ainda precisará de 
doações de materiais como lixei-
ras, sacos de lixo e marcadores 
de chão.

“Foi reconfortante ver o espíri-
to público e o comprometimento 
cívico dessas entidades e empre-
sas. E temos notícia de que mais 
empresários desejam participar. A 
pandemia é um desastre huma-
nitário, mas produziu uma onda 
de solidariedade e de filantropia”, 
disse ao jornal Valor o ministro 
Luís Roberto Barroso.

Segundo o presidente do 
TSE, uma vez definidos todos os 
materiais e equipamentos, assim 
como as quantidades, Febra-
ban, Fiesp e Ambev também se 
comprometeram, se necessário, 
a agregar outras entidades e 
empresas no esforço de propiciar 
o máximo de segurança para as 
eleições.

Embora seja o TSE o respon-
sável por exercer a supervisão 
geral dos procedimentos, doa-
ções e eventuais recursos serão 
geridos exclusivamente pelos 
parceiros privados. Os materiais 
e os equipamentos serão distri-
buídos diretamente aos Tribunais 
Regionais Eleitorais nos estados, 
ou, por orientação desses, às 
próprias seções eleitorais.

REFORMA

Governador de São Paulo diz que Grande Prêmio irá acontecer conforme estava previsto no calendário da Fórmula 1

ELEIÇÕES 2020

Entendemos 
como importante 
para o turismo. 
Para este ano 

está confirmada 
a Fórmula 1 e 
o autódromo 
preparado, 

evidentemente com 
os protocolos de 

saúde

“

”

O Balcão de Empregos 
de São José do Rio Preto 
desta sexta-feira (10) está 
oferecendo 142 vagas de 
trabalho. Entre elas: auxiliar 
de produção (18), corretor 
de imóveis (10), vendedor 
(8), agente de limpeza (5), 
ajudante de carga e descarga 
(4) e porteiro (3).

Embora o atendimento 
presencial no Poupatempo e 
na Prefeitura Regional Norte 
tenham sido suspensos, o 
Balcão de Empregos da Pre-
feitura de Rio Preto continua 
funcionando. Os interessados 
podem se cadastrar por meio 
do site www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos. Por ele, 
os trabalhadores podem en-
viar currículos e se candidatar 
às vagas, assim como os 
contratantes podem anunciar 
as oportunidades.

Balcão de 
Empregos 

oferece 142 
vagas

Vinicius LIMA

Bolsonaro anuncia Milton Ribeiro como novo ministro da Educação

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
anunciou, nesta sexta-feira 
(10), a indicação do professor 
Milton Ribeiro para ministro 
da Educação. Ribeiro é doutor 
em educação pela Univer-
sidade de São Paulo (USP), 
mestre em direito pela Univer-
sidade Presbiteriana Macke-

nzie e graduado em direito e 
teologia. Desde maio do ano 
passado, integra a Comis-
são de Ética da Presidência 
da República. O decreto de 
nomeação foi publicado em 
edição extra do Diário Oficial 
da União.

O cargo estava vago desde 
a semana passada, quando a 
nomeação de Carlos Alberto 
Decotelli foi revogada, sem 

que ele tivesse tomado pos-
se, depois de uma série de 
inconsistências curriculares 
terem vindo à tona.

Ribeiro é o quarto minis-
tro da Educação do governo 
Bolsonaro. Em declarações 
recentes, o presidente disse 
que estava buscando um 
nome de perfil “conciliador” 
para a função.

Milton Ribeiro tem uma 

trajetória ligada à Universida-
de Presbiteriana Mackenzie, 
onde foi reitor em exercício, 
vice-reitor e superintendente 
da pós-graduação lato sensu.

Currículo – O currículo 
de Ribeiro informa que ele já 
atuou como representante da 
Universidade Mackenzie na 
Conferência New Frontiers in 
the Figth Against Corruption in 

Da REDAÇÃO

LAT IMAGES

OPORTUNIDADES

Divulgação

GOVERNO FEDERAL

Brazil at Columbia Law School, 
nos Estados Unidos, e como 
diretor administrativo da Luz 

Para o Caminho, agência de 
produção de mídias da Igreja 
Presbiteriana do Brasil.

Divulgação
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Parecer
O presidente do Conselho de Ética, Marinho das Bombas 

(Patriota) (foto), disse que vai esperar parecer do Jurídico 
para saber se a denúncia contra Anderson Branco (PL), por 
quebra de decoro, é legal ou não. Marco Rillo (PSOL) acusa 
o opositor de ter interferido, com o uso de microfone durante 
a fala de Renato Pupo (PSDB), na última terça-feira. Se a 
denúncia proceder, Marinho diz que vai convocar os membros 
do Conselho de Érica para dar prosseguimento ao processo. 
“Neste caso, o vereador Anderson será ouvido”, diz.

Questiona 
Marinho das Bombas (Pa-

triota) questionou, porém, 
que a denúncia contra Ander-
son Branco (PL) deveria ter 
sido feita pelo vereador que 
havia sido prejudicado, no 
caso, Renato Pupo (PSDB). 
“Rillo se sentiu no lugar do 
Pupo, como delegado, porque 
ele não entrou?”, pergunta 
Marinho, acrescentando que 
estava falando como vereador 
e não como presidente do 
Conselho de Ética. De qual-
quer forma, o Conselho de 
Ética estava no ostracismo e, 
por ser polêmico, Anderson 
Branco poderá dar um pouco 
de trabalho aos membros.

Na rua…
O presidente do Conselho da Amazônia, Hamilton Mou-

rão, disse que as medidas para combater o desmatamento 
e as queimadas na Amazônia deveriam ter sido implan-
tadas em dezembro, porém, começou tarde. A culpa, 
portanto, é do ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente), 
aquele que defendeu passar uma boiada para multiplicar 
os malfeitos naquela região. O ministro Alexandre Moraes, 
do STF, pediu à PGR para abrir inquérito por causa da de-
claração. Se o governo Jair Bolsonaro não fosse leniente, 
Salles já estava na rua.

Engolir
O presidente (DC), Adil-

son Feliciano, prevê que o 
número de pré-candidatos 
a prefeito, atualmente são 
13, deverá cair para sete até 
as convenções. Como estão 
ocorrendo interferências dos 
dirigentes das executivas 
nacional e estadual, que 
defendem alianças nas elei-
ções majoritárias, o número 
de pré-candidatos, segundo 
ele, deverá cair ainda mais 
nas convenções, que acon-
tecem entre 31 de agosto 
a 16 de setembro. “O rio 
sempre corre para o mar”, 
diz. As mais fortes, portanto, 
vão ‘engolir’ as pequenas 
candidaturas.

Lenta
O pré-candidato a prefei-

to Carlos de Arnaldo (PDT) 
continua se recuperando em 
sua casa. Por ter contraído 
a Covid-19, o ex-vereador 
ficou 10 dias internado na 
enfermaria do Hospital de 
Base. Para os negacionistas 
a ação nefasta do corona-
vírus, Carlos Arnaldo revela 
que a recuperação é lenta: 
“Estou fazendo fisioterapia 
para os pulmões e peque-
nas caminhadas”, conta, 
acrescentando que demora 
algumas semanas para vol-
tar à normalidade. “Obrigado 
a todos pelas orações e 
positividade, com Deus ven-
ceremos”, agradeceu.

Compromisso 
O engenheiro Marco Ca-

sale, pré-candidato a prefei-
to pelo PSL, informou que 
esteve em São Paulo esta 
semana para conversar com 
o presidente estadual do 
partido, deputado federal 
Júnior Bozzella. Casale disse 
que voltou da Capital “super 
animado” porque o depu-
tado reafirmou compromis-
so que vai dar apoio para 
chapa de pré-candidatos a 
vereador, que vai disputar 
cadeiras na Câmara. Casale 
informou ainda que a chapa 
será completa com 26 pos-
tulantes, sendo 18 homens 
e oito mulheres, como exige 
a Justiça Eleitoral.

Sinal vermelho 
Karina Caroline (Republi-

canos) reivindicou a Secre-
taria da Mulher, por meio de 
indicação, para fazer uma 
parceria com o Sindicato 
dos Farmacêuticos, a fim de 
orientar os atendentes das 
farmácias como proceder 
ao atender mulher vítima 
de violência doméstica. 
Campanha Nacional criou o 
Sinal do X, a mulher ao ser 
atendida, mostra a palma 
da mão e o atendente sabe 
que ela necessita de ajuda. 
A Polícia Militar é acionada 
pelo 190. “É preciso orien-
tar o pessoal, às vezes, o 
agressor está junto”, explica 
a vereadora.

Muito papo
O presidente da Câmara, 

Rodrigo Maria (RJ), afirmou 
que, se o Senado não reto-
mar o debate sobre a refor-
ma tributária por meio da 
comissão temporária criada 
no início do ano, os depu-
tados voltarão a discutir a 
proposta a partir da próxima 
terça-feira. Maia cobrou que 
o governo encaminhe texto 
sobre a reforma para ser 
incorporado ao debate. “Não 
tem nada mais importante 
do que melhorar o siste-
ma de negócios no Brasil”, 
ressaltou. Se a proposta é 
importante, então, porque 
ainda não foi aprovado? É 
muito papo…

Setores da economia que 
dependem que Rio Preto che-
gue à fase Amarela do Plano 
São Paulo para poder voltar 
as suas atividades terão que 
esperar o novo anúncio de fase-
amento do governo do Estado, 
que acontece apenas no dia 24 
de julho.

Com isso, pelo menos pelas 
próximas duas semanas, salões 
de beleza, barbearias, bares, 
lanchonetes, restaurantes e 
academias continuarão sem 
poder atender presencialmente 
seus clientes e frequentadores 
devido às restrições impostas 
pela fase Laranja.

O regramento atual permite:
Salões de Beleza e Bar-

bearias – Atendimento não 
permitido no local, autorizado 
somente o atendimento domi-
ciliar dos clientes;

Bares, Lanchonetes e 
Restaurantes – Podem estar 
abertos em dias e horários de 
funcionamento regular – com 
entrada de clientes sem consu-
mo no local (take away), com 
capacidade de clientes de 20%;

Academias – Atividades 
não permitidas no local, auto-
rizado o atendimento individua-
lizado ou para pequenos grupos 
(no máximo três pessoas).

Os setores o das academias 
é um dos mais prejudicados, 
pois estão sem atividades 
desde o inicio da pandemia do 

Covid-19 no final do mês de 
março. O setor de bares, lan-
chonetes e restaurantes tam-
bém vem sendo prejudicados 
desde a mesma época, mas por 
poderem fazer o atendimento 
take away, o setor não ficou 
complemente parado.

Idas e vindas – A situação 
dos salões de beleza e barbea-
rias é peculiar e desesperadora 
para o setor, pois inicialmente 
eles foram liberados para fun-
cionar com restrições rígidas 
por meio do decreto municipal 
18.586, publicado no dia 15 
de abril , o setor ficou fechado 
inicialmente desde o início da 
quarentena até esta data.

Decreto federal – No en-
tanto, tudo mudou para o se-
tor no início do mês de maio, 
quando no dia 11 daquele 
mês, o presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) publicou o 
decreto 10.344 que liberou o 
funcionamento de academias 
e salões e barbearias em todo 
o País, independente das res-
trições impostas pelos Estados 
e governadores.

Decreto estadual – Na 
mesma semana, no dia 13 de 
maio, o govenador do Estado de 
São Paulo, João Doria (PSDB) 
publicou um novo decreto (nº 
64.975/2020) determinando 
que salões de beleza, barbea-
rias e academias não poderiam 
funcionar durante a quarentena 
vigente no Estado e que os pre-
feitos deveriam seguir o regra-
mento estadual e não o federal.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Salões de Beleza, academias, 
bares e restaurantes continuam 
sem poder funcionar plenamente

ESPERANDO

Setores só poderão atender presencialmente na Fase Amarela

Divulgação

Em Rio Preto – Inicialmen-
te, o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) se posicionou contra a 
decisão do governador e mante-
ve os salões e barbearias aber-
tos, apesar do decreto estadual 
proibindo. Porém, alguns dias 
depois, o prefeito foi notificado 
pelo Ministério Público que 
recomendou que Prefeitura 
seguisse às determinações do 
estado e fechasse os salões 
e as barbearias. Com isso, foi 
editado no dia 18 de maio o 
decreto 18.608/2020 que re-
vogou regramento anterior que 
permitia o funcionamento dos 

setores em Rio Preto.
Fechados – Desde o dia 21 

de maio, o setor está proibido 
de funcionar com atendimento 
nos locais, sendo permitido 
somente o serviço a domicilio.

Justiça – Desde o final de 
maio até os dias atuais acon-
teceram vitórias e derrotas do 
setor na justiça para poderem 
reabrir. A maioria conseguiu 
liminares na 1ª Instancia, mas 
tem o revés quando a análise do 
processo é feita no TJ (Tribunal 
de Justiça), que cassou todas 
as liminares.

CAUTELA

PANDEMIA PLANO SÃO PAULO

Doria prorroga pela 
sexta vez quarentena

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou nesta 
sexta-feira (10) a prorro-
gação, pela sexta vez, da 
quarentena para o combate 
à proliferação do coronaví-
rus (Covid-19), que agora 
vai até o dia 30 de julho.

O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) seguindo os critérios 
adotados até no momen-
to no que diz respeito as 
normas estaduais no com-
bate a Covid-19 também 
prorrogou mais uma vez 
a quarentena o decreto 
municipal será publicado 
no Diário Oficial (Jornal 
DHoje) neste sábado (11).

Sérgio SAMPAIO

Quase todo o Estado 
avança para Fase Laranja e 

Rio Preto se mantém

O governo de São Paulo fez, 
nesta sexta-feira (10), a sexta 
avaliação das regiões do Esta-
do e divulgou a classificação 
por fase em cada uma delas, 
tendo como base o quadro do 
avanço da Covid-19 e as taxas 
hospitalares no Estado.

Neste novo faseamento, 
houve uma grande melhora 
em todo o interior do Estado, 
onde muitas regiões estavam 
na última avaliação na Fase 
Vermelha e que agora subiram 
para a Fase Laranja.

Rio Preto, apesar da alta no 
número de casos e de óbitos, 
como já era esperado pelos 
membros do Comitê Gestor de 
Enfrentamento do Coronavírus, 
se mantém na Fase Laranja. 
Com isso, por pelo menos mais 
uma semana, continua o atual 
regramento de funcionamento 
do comércio com mini-lockdown 
de domingo a terça-feira e a 
abertura das atividades comer-
ciais de quarta a sábado, por 
seis horas diárias. Os estabe-

lecimentos comerciais devem 
continuar mantendo somente 
20% de sua capacidade.

O faseamento de cada re-
gião dependerá da capacidade 
do sistema de saúde. São con-
siderados os fatores de taxa de 
ocupação de UTIs (Unidade de 
Terapia Intensiva) por pacien-
tes com Covid-19, leitos UTI 
Covid-19 para cada 100 mil 
habitantes na região e evolu-
ção da epidemia: número de 
casos, número de internações 
e número de óbitos. Essa troca 
de fase poderá ser alterada para 
mais flexível ou menos flexível, 
conforme o cumprimento de 
cada protocolo que inicialmente 
será feito a cada sete dias e 
posteriormente a cada 14 dias.

O próximo balanço que pode 
mudar a fase de Rio Preto para 
melhor e mais flexível acontece 
na próxima sexta-feira, 24 de 
julho.

Fase Vermelha: Mantive-
ram-se nessa fase mais restrita 
as regiões de Araçatuba, Ribei-
rão Preto, Franca e Campinas.

Sérgio SAMPAIO

Governo do Estado de SP

Edinho diz responsabilidade impede que ele descumpra decreto

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) participou da live desta 
sexta-feira (10) e afirmou que 
a determinação estadual que 
mantém Rio Preto na fase 
Laranja será respeitada na 
cidade, pois as determina-
ções do governo do Estado se 
sobrepõem aos regramentos 
municipais.

Ele salientou que gostaria 
de flexibilizar as atividades 
não liberadas nesta fase, mas 
afirmou que tem que ter res-
ponsabilidade para evitar um 
possível colapso da rede de 
saúde.

Sem a mudança, salões 
de beleza, barbearias, bares, 
lanchonetes, restaurantes e 
academias continuam sem o 
funcionamento ou atendimento 
pleno.

O regramento atual permite:

Salões de Beleza e Bar-
bearias – atendimento não 
permitido no local, autorizado 
somente o atendimento domi-
ciliar dos clientes;

Bares, Lanchonetes e 
Restaurantes – pode estar 
abertos em dias e horários de 
funcionamento regular – com 
entrada de clientes sem con-
sumo no local (take away), 

com capacidade de clientes 
de 20%;

Academias – atividades 
não permitidas no local, autori-
zado o atendimento individuali-
zado ou para pequenos grupos 
(no máximo três pessoas).

O prefeito voltou a salientar 
que Rio Preto continua com 
o mini-lockdown de domingo 
a terça-feira e as atividades 
comerciais podem funcionar de 
quarta a sábado, por seis horas 
diárias. E os estabelecimentos 
comerciais devem continuar 
mantendo somente 20% de 
sua capacidade.

União – O prefeito afirma 

que é necessária a união de 
todos para melhorar o quadro 
atual, pois os indicadores que 
mantiveram Rio Preto na fase 
Laranja precisam ser melhora-
dos, para que a cidade suba de 
fase e possa ampliar as ativida-
des econômicas.

Alerta – Edinho deixou claro 
também que caso o inverso 
aconteça e não haja a ajuda de 
todos, Rio Preto poderá recuar 
para a fase Vermelha e, caso 
isso aconteça, todos serão 
prejudicados. “Se relaxarmos 
podemos voltar para a fase Ver-
melha – ninguém deseja isso”, 
afirmou o prefeito.

Sérgio SAMPAIO

Governador aponta sucesso de estratégia e melhora gradual de índices de saúde



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
11 de julho de 2020 COTIDIANOCOTIDIANO

EPIs são os 'anjos da guarda' para que 
profissionais de saúde continuem salvando vidas

Na linha de frente no com-
bate ao coronavírus, os profis-
sionais da saúde são os que 
mais estão expostos à conta-
minação. Em Rio Preto, mais 
de 700 funcionários já foram 
diagnosticados, número que 
representa 19% dos casos no 
município.

No Hospital de Base, 0,6% 
dos médicos e 3% das equipes 
enfermagem foram diagnos-
ticados com a doença até a 
última terça-feira (7), índice 
considerado baixo durante 
pandemia. A infectologista e 
coordenadora do Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar 
(SCIH) do HB, Luciana Jorge, 
diz que a instituição iniciou as 
preparações antes mesmo da 
confirmação do primeiro caso.

“No final de janeiro já co-
meçamos a nos atentar para 
pandemia. Em fevereiro já 
estávamos cotando os EPIs 
(equipamentos de proteção 
individual) e criando protocolos. 
Quando confirmaram o primeiro 
caso em São Paulo, já iniciamos 
treinamentos com os médicos e 
enfermeiros para nos preparar”, 

comentou.
De acordo com Luciana, 

entre os itens obrigatórios para 
os profissionais de saúde estão 
as máscaras de tecido ou ci-
rúrgicas e jalecos de pano com 
mangas compridas. “Quando 
eles entram no quarto de um 
paciente, utilizam também as 
luvas e os face shields. Orienta-
mos eles a manipular o menos 
possível estes equipamentos 
e usar durante o todo o turno. 
Quando eles vão dar banho em 
algum paciente ou fazer alguma 
atividade com risco de respingo, 
eles também utilizam um avental 
impermeável”, explicou.

Os cuidados também conti-
nuam após o horário de traba-
lho. “Eles tomam banho aqui 
mesmo no hospital antes de 
sair. Quando chegam em casa, 
a recomendação é para que eles 
tirem os sapatos, coloquem as 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

TARLEI PIRES – Falecido no dia 
10/07/2020 aos 56 anos de idade. Era soltei-
ro. Sepultamento ocorreu no dia 10/07/2020 
às 10h30, saindo do velório direto para o 
cemitério da Ressurreição.

HERMES AUGUSTO DA SILVA – Fa-
lecido no dia 10/07/2020 aos 81 anos de 
idade. Era casado com Maria Consuleida da 
Silva, deixando os fi lhos: Hermes, Sérgio e 
Edson (falecido). Sepultamento ocorreu no 
dia 10/07/2020 às 17h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

ANTÔNIO RODRIGUES – Falecido no 
dia 10/07/2020 aos 65 anos de idade. Era 
casado com Sueli Francisco da Costa Rodri-
gues, deixando os fi lhos: Viviani e Adriana. 
Sepultamento ocorreu no dia 10/07/2020 
às 14h, saindo do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério municipal de 
Fernandópolis.

  FALECIMENTOS

Polícia Ambiental encontra criação de 
cobras ao atender denúncia em Mirassol

Durante o patrulhamento 
ambiental nesta sexta-feira, 10 
de julho, a Polícia Ambiental 
atendeu uma denúncia de cria-
ção de aves na área urbana de 
Mirassol. Ao chegar ao local, o 
morador permitiu a entrada da 
equipe, que não encontrou nada 
de ilícito, já que as aves encon-
tradas eram exóticas. Porém, os 
policiais encontraram 41 cobras 
“corn snake”, que não fazem 
parte da fauna brasileira.

De acordo com a polícia, o 

morador assumiu a propriedade 
dos répteis e declarou que as 
reproduziu ali mesmo na sua 
residência. A polícia ambiental 
apreendeu três fêmeas adultas 
e 38 filhotes. O responsável foi 
autuado em R$ 10,2 mil, com 
base no art. 26, da Res. SMA 
48/14.

As cobras encontradas em 
Mirassol foram encaminhadas 
ao Zoológico Municipal de Rio 
Preto, onde passaram por ava-
liação, higienização e receberão 
cuidados para posteriormente 
serem transferidas para outras 

Isabela MARTINS entidades que possam recebê-
-las definitivamente.

A Corn Snake é originária 
dos Estados Unidos e é encon-
trada em meio a plantações 
de milho, por isso o nome. No 
Brasil é considerada um animal 
exótico. Não há predadores e se 
for solta indiscriminadamente 
na natureza, pode causar um 
desequilíbrio ambiental. As 
cobras desta espécie não são 
venenosas, possuem hábitos 
tranquilos e acabam sendo 
contrabandeadas como animal 
de estimação.

Divulgação

Profissionais da saúde recorrem a uma série de medidas e equipamentos para se protegerem

PM aborda adolescentes em atitudes 
suspeitas em três casos diferentes

Carro furtado - Dois adoles-
centes, de 14 e 16 anos, foram 
apreendidos pela Polícia Militar 
de Rio Preto com um veículo 
furtado, na madrugada desta 
sexta-feira (10) transitando pela 
avenida São José do Rio Preto, 
no bairro Solo Sagrado.

Conforme as informações do 
boletim de ocorrência, a proprie-
tária, uma cabeleireira, de 30 
anos, informou à PM, através do 
Copom (Centro de Operações da 
Polícia Militar do Estado), que o 
veículo havia sido furtado. Em 
patrulhamento de rotina, uma 
equipe da PM localizou o veículo 
e ao abordá-lo constatou que 
estava com dois adolescentes. 
No registro policial, não foi es-
pecificado qual deles estava na 
direção.

Questionados, os adoles-
centes disseram que estavam 
vendendo drogas e que um 
homem desconhecido havia tro-
cado o carro por entorpecente. 
Eles contaram que para ligar o 

carro foi utilizada uma lâmina de 
tesoura, que serviu como chave 
mixa (falsa).

Levados à Central de Fla-
grantes, os adolescentes rea-
firmaram a versão dada à PM e 
foram liberados na presença dos 
responsáveis. O veículo foi apre-
endido e encaminhado ao pátio 
de Tanabi porque a cabeleireira, 
que fez a denúncia do furto, 
não apresentou documentos 
suficientes que comprovassem 
a sua propriedade.  

Sem habilitação - A Polí-
cia Militar de Rio Preto flagrou 
um adolescente, de 16 anos, 
dirigindo um carro na tarde de 
quinta-feira (9), no bairro Vila 
Toninho.

Segundo o boletim de ocor-
rência, os policiais faziam pa-
trulhamento de rotina quando 
percebeu que o motorista do 
veículo, Volkswagen Voyage, 
passou a transitar em alta ve-
locidade, depois de ter visto a 
viatura. O motorista desrespei-
tou várias regras de trânsito e, 
inclusive quase atropelou uma 

pelas ruas do bairro Sant’Anna, 
quando avistaram o adolescente 
pilotando uma moto e seguindo 
em direção a uma mata. Os poli-
ciais, então resolveram abordá-lo 
e nada de ilícito foi encontrado. 
Porém, constataram que havia 
queixa de furto da moto, reali-
zada apenas pelo telefone de 
emergência da PM.

O menor disse aos policiais 
que iria esconder a moto no 
matagal a pedido de uma pes-
soa, mas não forneceu o nome 
completo e nem informações 
como telefone e endereço onde 
essa pessoa mora. O adolescente 
alegou que não sabia que a moto 
havia sido furtada e que estava 
arrependido.

A moto foi guinchada e le-
vada ao pátio, porque ao ser 
comunicado da localização do 
veículo, o proprietário disse que 
não poderia ir até à delegacia. 
Ele afirmou que a moto havia sido 
furtada no último domingo (5). O 
adolescente foi encaminhado à 
Central de Flagrantes e liberado 
na presença da mãe dele.

Tatiana PIRES criança.
Ao abordar o carro, os poli-

ciais constataram que na direção 
estava o adolescente e acom-
panhado dele outro menor. Eles 
foram levados à Central de Fla-
grantes. A mãe do menor, uma 
faxineira de 42 anos, afirmou 
aos policiais que o filho saiu de 
casa dizendo que iria comprar 
um salgado na pastelaria. Ela 
contou também que adolescente 
a ajudou comprar o carro, mas 
que ela não havia autorizado que 
ele dirigisse.

O caso foi registrado como 
ato infracional de desobediência, 
trafegar em velocidade incompa-
tível, dirigir sem permissão ou 
habilitação. Levado à Central de 
Flagrantes, o menor foi liberado.

Escondendo moto furtada 
- Um adolescente, de 15 anos, 
foi apreendido pela Polícia Militar 
de Rio Preto pilotando uma moto 
furtada na tarde de quinta-feira 
(9).

De acordo com informações 
do boletim de ocorrência, a PM 
fazia patrulhamento de rotina 

MEIO-AMBIENTE

APREENDIDOS AGRESSÃO

Empresário cai em golpe e recebe 
pedaço de gesso ao invés de iPhone

Um empresário, de 34 anos, 
teve uma surpresa desagradável 
ao tentar comprar um iPhone, 
modelo 8 plus, anunciado no 
aplicativo OLX. O golpe foi apli-
cado nesta quinta-feira (9).

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o empresário viu o 
anúncio do iPhone por R$ 2,4 
mil e se interessou pelo apare-
lho. Entrou em contato com o 
vendedor e combinaram a ne-
gociação em um supermercado. 
No local, o golpista mostrou o 
celular para a vítima, que de-
cidiu fazer a compra. Então, o 

vendedor contou que já tinha 
sido assaltado e convenceu o 
empresário a acompanhá-lo até 
a porta do mercado. Na porta 
de entrada do supermercado, o 
golpista entregou um saquinho 
para o empresário e recebeu o 
dinheiro pela compra, mas pediu 
que a vítima não conferisse, ale-
gando que tinha muito medo de 
ser assaltado novamente.

Quando chegou no carro, o 
empresário abriu o saquinho e 
viu que foi enganado. No lugar do 
iPhone, recebeu apenas uma ca-
pinha com uma peça de gesso.

O empresário foi até à Central de 
Flagrantes para denunciar o golpe. 

Tatiana PIRES

SURPREENDIDO

Um jovem, de 26 anos, 
foi estuprado por um ho-
mem, de 35 anos, na tarde 
de quinta-feira (9), na região 
central de Rio Preto.

De acordo com as in-
formações do boletim de 
ocorrência, a vítima, um 
autônomo, havia passado a 
noite no quarto do agressor, 
à convite dele, e em deter-
minado momento, no meio 
da madrugada, acordou ao 
perceber que o ajudante 
estava forçando a penetra-
ção nele. Para se defender, 
o autônomo desferiu uma 
cotovelada no ajudante, que 
passou a lhe agredir. A vítima 
sofreu ferimentos no rosto, 
mas conseguiu fugir.

Na tarde seguinte, o 
ajudante foi agredido por 
populares, próximo à base 
da Guarda Civil Municipal. 
Ao ouvir os gritos pedindo 
socorro, os guardas foram 
até o local e viram quando 
o homem estava sendo 
agredido.

Aos guardas, o ajudante 
disse que tinha ido atrás do 
autônomo em razão de ter 
tido o seu celular furtado. 
Ele, no entanto, não forne-
ceu dados sobre o suposto 
celular furtado. No momento 
em que conversavam, o 
autônomo chegou ao local 
e contou que havia sido 
estuprado.

Os dois foram levados 
para a Central de Flagrantes 
e foram expedidos pedidos 
de exame corpo delito para 
ambos. O caso foi registrado 
como estupro e será investi-
gado pelo 1º Distrito Policial.

Jovem de 26 
anos é estuprado 

por um homem 
de 35 anos

Tatiana PIRES Uma equipe do Baep (Ba-
talhão de Ações Especiais de 
Polícia) prendeu dois homens 
suspeitos de tráfico de drogas 
e porte ilegal de arma de fogo. 
O flagrante aconteceu nesta 
quinta-feira (9).

Segundo informações da 
PM, durante patrulhamento de 
rotina, os policiais perceberam 
que um veículo Volkswagen Gol 
acelerou ao notar a viatura, 
com a intenção de fugir. Os 
policiais conseguiram detê-los 
e em revista, nada de ilícito foi 
encontrado. Já no carro, foram 
localizadas cinco porções de co-
caína embaladas, R$ 260 e um 
revólver calibre 38, que estava 
municiado e com numeração 
suprimida.

Os policiais, então, segui-
ram para a casa dos suspeitos, 
onde foram encontradas 44 
porções de cocaína, meio tijolo 
de pasta base de cocaína, uma 
balança de precisão, R$ 170 e 
outros itens usados para emba-
lagem das drogas.

A dupla foi levada à Central 
de Flagrantes de Nova Granada 
e permanece à disposição da 
Justiça.

Baep prende 
dupla com 

cocaína e revólver
Tatiana PIRES

roupas na área de lavanderia e 
tomem outro banho. Também 
estamos sempre orientando para 
que eles lavem a mão constante-
mente”, afirmou a médica.

Para Luciana, os protocolos 
têm sido tão efetivos durante a 
pandemia que ela diz se sentir 
mais segura dentro do que fora 
do hospital. “Os EPIs se torna-
ram nossas armaduras contra 
o inimigo. Não vou mentir, no 
começo tive medo, mas hoje me 
sinto segura no hospital. O que 
dói mais é ter essa separação 
entre os funcionários, não po-
der abraçar, beijar ou almoçar 
juntos”, comentou.

Santa Casa, Beneficência 
Portuguesa, Austa e Hospital 
Santa Helena também foram 
procurados pela reportagem a 
respeito dos índices de infecção 
de profissionais da saúde, mas 
não se manifestaram.

Em fevereiro já estávamos cotando os EPIs 
(equipamentos de proteção individual) e criando 
protocolos. Quando confirmaram o primeiro caso 
em São Paulo, já iniciamos treinamentos com os 

médicos e enfermeiros para nos preparar

“

”

Como não possui predadores naturais no Brasil, as cobras não podem ser soltas na natureza

TRÁFICO

Fábrica pega fogo e homem 
fica gravemente ferido

Um homem, de 30 anos, 
sofreu queimaduras em 70% 
do corpo em um incêndio 
em uma fábrica de móveis, 
localizada na avenida Felicia-
no Sales Cunha, no Distrito 
Industrial, em Rio Preto. O 
acidente aconteceu na ma-
nhã desta sexta-feira. A vítima 
foi socorrida e encaminhada 
à Santa Casa.

De acordo com informa-
ções do Corpo de Bombeiros, 
o fogo teve início no momento 

em que estava sendo realiza-
da manutenção de soldagem 
na estrutura, o que provocou 
uma explosão. A suspeita é 
que tenha havido um curto-
-circuito.

Funcionários da fábrica 
acionaram os Bombeiros, que 
apagaram o incêndio.

A assessoria de imprensa 
da Santa Casa informou que 
o estado de saúde da vítima 
é grave e que o hospital já 
solicitou a transferência para 
uma unidade de saúde espe-
cializada em queimados.

Tatiana PIRES

CURTO-CIRCUITO
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BOTOX

A toxina botulínica inibe a liberação exocitótica da acetilcolina 
nos terminais nervosos motores levando a uma diminuição da 
contração muscular, sendo muito útil onde existe excesso de 
contração muscular. O uso sequencial da toxina botulínica pode 
atrofiar os músculos responsáveis pelas rugas de expressão, 
enfraquecendo-os e protegendo a pele de sua ação.

Na coluna de hoje, o médico dermatologista e cirurgião plás-
tico, Fernando Cesar Maiurino, responde às nossas perguntas.

1) Qual idade para iniciar o uso do botox ?

A primeira aplicação costuma girar em torno dos 25 anos de 
idade. Muitas pessoas se submetem a partir dos 18 anos, até 
como uma forma de prevenção da formação de marcas de ex-
pressão. Nesses casos, é possível que a pele do rosto se recupere 
e evite a formação de rugas estáticas. Porém, não existe uma 
idade certa para aplicação da toxina botulínica, mas antigamente 
era comum que esse tratamento fosse realizado por homens e 
mulheres na faixa dos 40 anos.

2) Após aplicação, como ocorre a mudança de estado 
da pele e quanto tempo refaz a aplicação?

A paralisia começa 48 horas após a aplicação, mas o auge 
do efeito é 15 dias depois, quando o processo termina. Ao final 
de seis meses da aplicação do botox, ele perde seu poder e a 
pele volta ao seu estado de maturidade normal .

3) Como faço para prolongar o efeito do botox?

O zinco ajuda a potencializar os efeitos do botox, contribuin-
do para que ele dure mais tempo. Por isso, busque consumir 
alimentos como frango, ostras, camarão, carne bovina, suína, 
ovos, cereais integrais, feijão e leguminosas.

4) Botox serve para tratar quais áreas na estética?

Reduzir as rugas de expressão;
Levantar as sobrancelhas;
Corrigir a glabela;
Amenizar rugas peri-orbitárias, os pés de galinha;
Supercílio caído;
Rugas verticais do lábio
Queda dos cantos labiais.

5) O uso para eliminar dor e para estética é o mesmo 
produto?

Sim. Com técnicas específicas, é possível tratar e prevenir 
evolução de patologias tais como bruxismo, microcefalia, para-
plegia, espasmos musculares etc.

Também indicada nestes casos:
Controle do blefaroespasmo;
Diminuição da sudorese nos casos de hiperidrose ou bro-

midrose;
Correção do estrabismo;
Controle do bruxismo;
Diminuição de espasmos faciais;
Combate à cefaleia tensional,
Controle da salivação excessiva;
Diminuição dos tremores causados pela doença de parkinson;
Redução da gagueira.

6) Quais as Contraindicações para o tratamento?

Pessoas que tendem a apresentar alergia às formulas pre-
sentes;

Mulheres grávidas ou que estão em período de amamentação;
Pessoas portadoras de doenças neurológicas e musculares, 

imunológicas e coagulopatias;
Pessoas que apresentam alergia à proteína bovina ou albu-

mina;
Infecção ou ferida na região da aplicação;
Dr Fernando Cesar Maiurino

Médico Dermatologia e cirurgia plástica
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Rio Preto descarta 

Hospital de Campanha 
e anuncia parceria

Durante a live desta sex-
ta-feira (10), o prefeito de 
São José do Rio Preto, Edinho 
Araújo, junto com o secretário 
de saúde, Aldenis Borim, anun-
ciaram uma parceria com o Lar 
São Francisco de Assis na Pro-
vidência de Deus, em Jaci, para 
criação de 20 novos leitos de 
UTI e 33 leitos de enfermaria. 
Os leitos são para atender os 
casos de Covid-19 de Rio Preto. 
A expectativa é de que os leitos 
comecem a ser utilizados até o 
fim da semana que vem.

“Vimos vários locais para 
que pudéssemos expandir. A 
última opção que Rio Preto 
faria seria um Hospital de 
Campanha, pois ao fim da 
pandemia perderíamos tudo, 
exceto os equipamentos. En-
tão é um dinheiro muito alto 
para ser gasto, sendo que há 
possibilidade de expandir na 
região. Levamos em conta a 
agilidade para criar esses leitos 
e na qualidade do atendimen-
to, além dos custos”, explicou 
Borim. O secretário também 
descartou a possibilidade de 
utilizar o pronto-socorro do 
Santo Antônio para ampliação 

de leitos.
A Secretária da Saúde tam-

bém atualizou os dados de 
Covid-19 na cidade. Foram 
155 casos confirmados, sendo 
que 18 foram em profissionais 
de saúde. No total, são 4.187 
casos confirmados, com 786 
profissionais da saúde diagnos-
ticados, o equivalente a 19% 
dos casos.

Rio Preto também registrou 
seis mortes nesta sexta-feira 

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Segundo Edinho, hospital disponibilizará ao todo 53 leitos para atender pacientes de Rio Preto com Covid-19

(10), totalizando 124 óbitos até 
o momento. A letalidade é 3%, 
menor que as médias do esta-
do de São Paulo (4,9%), Brasil 
(4%) e do mundo (4,6%). O 
município também contabilizou 
212 pacientes recuperados, 
sendo 2.517 curados até o 
momento.

Com relação às interna-
ções por Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG), são 237 
rio-pretenses nesta situação, 

sendo 114 em UTIs e 123 em 
enfermarias. Além disso, a ci-
dade conta com 90 internações 
em UTIs e 78 em enfermarias 
de pacientes de fora.

O secretário de saúde tam-
bém anunciou que as Unidades 
Básicas de Saúde voltarão a 
atender somente prioridades 
como pré-natal, puericultura e 
doenças crônicas com agrava-
mento (diabetes, hipertensão, 
renal crônico e cardiopatias).

Divulgação

PREVENÇÃO Agência do BB em 
Monte Aprazível fecha 

novamente

A agência do Banco do Bra-
sil em Monte Aprazível foi no-
vamente fechada nesta sexta-
-feira (10) após a confirmação 
de mais um caso de Covid-19 
em um dos funcionários.

Na quinta-feira da semana 
passada, 2 de julho, a unida-
de já havia sido fechada pelo 
mesmo motivo, segundo o 
site Monte Aprazível Notícias. 
Na ocasião, a assessoria do 
banco informou que a decisão 

pelo fechamento temporário 
da agência atende aos proto-
colos e recomendações emiti-
das pelas autorias sanitárias.

Um comunicado colocado 
na entrada do banco diz que 
o local está passando por 
higienização e que a previsão 
de retorno é na segunda-feira 
(13). Os pontos de atendi-
mentos mais próximos são nas 
agências de Mirassol (praça 
Anísio José Moreira, n° 2255) 
e em Tanabi (rua Dr. Cunha 
Júnior, n° 448).

Da REDAÇÃO

Na semana passada, a agência já foi fechada pelo mesmo motivo

Monte Aprazível NEWS

SOLIDARIDADE
Fiesp doa máscaras e 

álcool gel para Hospital 
Bezerra de Menezes

A Fiesp (Federação das 
Indústrias de São Paulo), por 
meio do Sesi e Senai, realizou 
na manhã desta sexta-feira (10) 
a doação de mil máscaras, mil 
frascos de álcool gel e 200 face 
shield ao Hospital Bezerra de 
Menezes.

“Foi uma maneira que en-
contramos de colaborar com 
essa importante instituição, que 
há mais de 60 anos tem papel 
fundamental na área de saúde 
de Rio Preto e toda a região”, 
afirmou Liszt Abdala Martingo, 
presidente do Conselho do Sesi/
Senai.

O Hospital Bezerra de Me-
nezes atende em média de 
mil pacientes por mês, de Rio 
Preto e de outras 31 cidades da 
região, para tratamento de do-
ença mental ou reabilitação de 
usuários de substâncias psico-
ativas. O trabalho é voltado não 
só ao tratamento do paciente, 
mas também à reinserção so-

cial e no mercado de trabalho, 
por meio de oficinas em parceria 
com a Rede de Atenção Psicos-
social de Rio Preto.

“Com a pandemia, triplicou o 
nosso consumo de equipamen-
tos como máscaras e capote. 
Como somos filantrópicos, vi-
vemos de contratos, eventos 
e doações. Por isso, estamos 
fazendo um apelo a quem puder 
colaborar para continuarmos 
nosso importante trabalho”, 
disse Gracio Tomaz Saturno, 
provedor do Hospital Bezerra de 
Menezes.

De acordo com o provedor, 
a instituição está necessitando 
de material de higiene pessoal 
– como escova de dente, xam-
pu, condicionador e sabonete 
líquido – e equipamentos de 
proteção individual (EPIs), como 
capote e máscaras.

Os interessados em realizar 
doações podem entrar em con-
tato pelo telefone 4009-7777 
ou pelo e-mail diretoria.adm@
bezerra.org.br.

Vinícius LIMA

CORONAVÍRUS
Mirassol registra oito casos 

de Covid-19 nesta sexta

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio da Vigilância Epide-
miológica do Departamento 
de Saúde, informou que foram 
confirmados oito casos positi-
vos de Covid-19 no município 
nesta sexta-feira (10).

Foram cinco casos em mu-
lheres de 30 a 68 anos e três 

casos em homens de 25 a 
60 anos. Destes, dois estão 
curados, enquanto o restante 
cumpre quarentena em suas 
respectivas residências.

O município contabiliza 1236 
notificações, 220 positivos, 909 
negativos e 107 aguardando 
resultado. Do total de positivos, 
há 118 curados, 78 em quaren-
tena, 17 internados e 7 óbitos.

Da REDAÇÃO
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DIVERSÃO
Casa noturna realiza live 
para animar o lockdown
Em meio a pandemia, as ca-

sas noturnas foram as primeiras 
a sofrerem com o lockdown. E 
com isso além dos proprietários 
e promotores, quem sente muita 
saudade é o público. E para ma-
tar a saudade, a New Mixed Club 
aproveita para comemorar os 2 
anos de abertura, com shows 
e apresentações de DJs que 
movimentaram esses dois anos 
o novo espaço da casa. Sob o 
comando dos promoters Rafael 
Gorayeb e Victor Carvalho a live 
acontece logo mais a noite, a 
partir das 21h30.

A 1ª live a ser realizada pro-
mete trazer grandes shows de 
Drags e DJs para animar o seu 
#FicaEmCasa. A apresentação 
terá direção artística de Gaia do 
Brasil e Dianna Blac, às 21h30. 
Quem sobe ao palco da live 
são: Nally Picumã, Jessie Jhay, 
Ladjayah Carey, Wathuzi Cox, 
Gaia do Brasil, Joanna Blac, 
Luizy Lebrusky, Maju Kalifa, 
Wilma Frati, Lana Profunda, 
Reddy Allor, Melusine Sparkle, 

Trindad, Ale Carvalho, AMJ e o 
projeto The Queens by Ayusso 
Entretenimento.

Rafael Gorayeb e Victor Car-
valho tomaram todos os procedi-
mentos e cuidados necessários, 
decretado por lei, para que isso 
tudo possa acontecer. Com isso, 
os shows e apresentações foram 
gravados com toda segurança 
exigida pela Black Agency, que 
levará a live até sua casa com 
qualidade e perfeição na trans-
missão.

A live será transmitida hoje, 
dia 11, a partir das 21h30 no 
Facebook da Mixed Club.

Luiz Felipe POSSANI Igor Pablo RODRIGUES
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O BOM DE USAR MÁSCARA, É QUE MESMO SEM USAR MAQUIAGEM OU LAVAR 
O ROSTO VOCÊ PODE CONVERSAR SOZINHO PELAS RUAS, QUE NINGUÉM VÊ. 

Sorria, beba muita água e seja feliz!
LIDIANI BOTTURA, es-

posa do cirurgião dentista 
Paulo Bottura Filho, come-
morou idade redonda (40 
anos), na última quinta-feira. 
Na ocasião, seus fi lhos gê-
meos também festejaram 9 
anos, com direito à bolo e 
parabéns aos três aniversa-
riantes.

A CAMPANHA em toda 
rede foi antecipada por conta 
da pandemia e socorreu as 
entidades Renascer, Fulbe-
as e Lar Madre Tereza de 
Calcutá. Foram 5 mil pizzas 
doadas que renderam em 
quase R$ 180 mil.

 O NUCLEO de Economia 
Criativa da Acirp, em parce-
ria com o Shopping Iguatemi 
Rio Preto, começou mais um 
ciclo de exposições no Es-
paço Cultural do Shopping.

EM PAUTA, as atividades 
em comemoração ao cente-
nário da entidade presidida 
por Kelvin Kaiser. Esta ex-
posição ‘100 + 1’ mostra, de 
forma coesa, como a classe 
artística rio-pretense tem 
força e qualidade estética, 
pontualmente e conjunta-
mente.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Show de “BOLA” 
O Palmeiras FC., deve acertar a 
qualquer momento a saída do 
atacante Dudu para o Al Duhail, 
do Catar. O jogador pediu 
para deixar o clube paulista 
e isso acabou agilizando as 
negociações entre os times.  
Resta apenas definir a forma da 
negociação. O jogador pode sair 
em definitivo ou emprestado, 
com o valor fixado na compra. 
Gabi Gol, jogador do Flamengo, 
ao lado do seu empresário, 
está lançando seu bonequinho 
Gabizinho Gol, copos, bonés, 
camisetas, entre outros objetos 
decorativos para ajudar as 
Instituições Carentes, nesta 
pandemia Covid-19. Aplausos, 
Gabi Gol!

Tel. (17) 3233-4888

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Joias Finas  
Um novo empreendimento 
chegou ao Riopreto Shopping 
na quinta-feira passada. As 
empresárias Gabriela Motta 
e Karla Tiago inauguraram a 
Gabriela Motta Store, loja de 
semi joias finas que abre as 
portas com um projeto arrojado, 
contemporâneo e clássico, 
compondo o mix de lojas do 
centro de compras.

DiáriodoBob
Fim de semana com notícia boa. o Dr. Jorge Fares, passou 

muito bem ontem, mas continua sob cuidados no Hospital de 
Base, acometido que foi (seriamente) pelo Covid 19. Contagem 
regressiva: faltam apenas 23 dias para as eleições do Monte 
Líbano. Em virtude da pandemia será a primeira vez que o clu-
be elegera seu presidente via online. Portanto, muito cuidado 
ao votar pra não se arrepender depois. O atual presidente Dr. 
Nadim Cury é candidato a reeleição. A regra é clara! Quem é 
vivo aparece sempre, no momento errado, pra dizer presente, 
onde não foi chamado. Indumentária. Nunca vi, em nenhuma 
lei, que o advogado no exercício de seu mister esteja obrigado a 
usar gravata. Essa ‘liturgia é de uso’, não de dever obrigacio-
nal no exercício da advocacia! O colunista não precisava entrar 
nesta seara, mas frescura tem hora. É desnecessária a questão 
levantada, até porque a gravata não é requisito processual para 
uma boa Justiça. E ta falado! Recuperando o fôlego. Depois de 
alguns dias sofrendo por conta do Coronavírus que habitou em 
seu corpo, Carlos de Arnaldo Silva Filho, está quietinho em casa 
pra ver se recupera o fôlego para, de fato, disputar as eleições de 
novembro, como candidato a prefeito. Sugestão caseira. Pra ver 
se estará apito, uma subida pelas escadas do Paço Municipal do 
térreo ao 8º andar pode ser o teste pra ver se o sacrifício vale a 
pena! Cidade Amiga. O bicho vai pegar nas eleições de novem-
bro, em Mirassol. Além do atual prefeito André Vieira que vai partir 
para a reeleição,  Luiz Carlos Donegá e Newton César Silva Pinto 
vão disputar pau a pau, independentemente da vitória, quem 
subira ao pódio com o maior numero de votos pra ser chamado 

de líder político da cidade.  Doce 
lembrança. A ex-secretária de 
Assistência Social Helena 
Marangoni, durante a gestão 
do prefeito Valdomiro Lopes, é 
a candidata a vice prefeita em 
Bálsamo, fazendo dobradinha 
com o Democrata José Pantano, 
que já foi prefeito de lá. A pior 
hipótese. Até que é comum a 
gente ver muita gente sem más-
cara, mas ver o desleixado pedir 
emprestada a máscara do amigo 
pra entrar no supermercado é um 
delírio, ato de demência. Ponto 
e basta!

Líquido Precioso
Mariana Coltro, enfermeira 
supervisora do Hemocentro de 
Rio Preto, convoca doadores de 
sangue para ajudar a recuperar 
os estoques de sangue.  Neste 
período com temperatura mais 
baixa e doenças sazonais, 
como resfriados e gripes, 
as doações já caem. Com 
a queda,  o  Homocent ro 
começou a convocar pessoas 
cadastradas para colaborar 
com os estoques.

Alessandra Zanardo, Bel 
Oliveira, Laize Lopes e 
Lucas Lopes, antes do 
distanciamento entre 

pessoas e do isolamento 
social. Foto Luizinho 

Bueno  
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
EMPENHO 9199/20
CONTRATADA: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
EMPENHO 9195/20
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHOS 9114/20 E 10585/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Concorrência  nº 17/19; Contrato: COC/0002/20
Contratada: Ellipse Proj. e Const. Eirelli EPP
Nos termos do art. 57, § 1, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 60 (sessenta) dias, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Concorrência  nº 17/19; Contrato: COC/0002/20
Contratada: Ellipse Proj. e Const. Eirelli EPP
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93,  fi ca acrescido 
em aproximadamente 16,27208842% e fi ca suprimido em 
aproximadamente 4,147783%, ambos do valor inicial do 
contrato supramencionado. SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2020
ATA Nº 0484/20
CONTRATADA: GOLED INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos e de ilumina-
ção pública – Valores Unitários – Item 22 – R$834,73; Item 
56 – R$10,00; Item 61 – R$248,00; SMO – Sérgio Astolfo 
Issas - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2020
ATA Nº 0485/20
CONTRATADA: A. H. DA S. MORAES ME.
OBJETO: Fornecimento de cartuchos e toners – Valores 
Unitários – Item 17 – R$43,00; Item 18 – R$43,00; Item 19 
– R$52,00; Item 20 – R$52,00 - SMA – Luís Roberto Thiesi - 
Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 164/2020 – Processo n.º 
11.648/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço 
para manutenção corretiva e preventiva, com fornecimen-
tos de peças em aparelhos de ar condicionado. Secretaria 
Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com 
início dia 24/06/2020, sendo adjudicado o pregão à empresa 
declarada vencedora: RAMADA & PIMENTEL COM. E INS-
TALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 139/2020 – Processo 
11.385/2020
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços 
de desinsetização, desratização, descupinização, comba-
te a animais peçonhentos e outros. Secretaria Municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on line com início dia 
09/06/2020, sendo declarada vencedora a empresa DESEN-
TUPIDORA RP EIRELI. Houve manifestação de intenção de 
recurso pela empresa BIO 10 X SAÚDE E MEIO AMBIEN-
TE EIRELI ME. Foram apresentadas as razões e as contra 

razões recursais. A pregoeira manteve a decisão prolatada 
na sessão do Pregão. O processo foi encaminhado ao Sr. 
Secretário Municipal de Saúde que ratifi cou a decisão da 
pregoeira, negando provimento ao recurso. Pregoeira.
ADJUDICO o item 01 à empresa DESENTUPIDORA RP EI-
RELI conforme proposta declarada vencedora e HOMOLO-
GO este procedimento licitatório por não vislumbrar qualquer 
irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde. O inteiro teor encontra-se a disposição dos interessa-
dos no Portal de Compras e nos autos do processo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 180/2020 – Processo n.º 
11.732/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de bolsas des-
tinadas aos agentes comunitários de saúde e agentes de 
controle de endemias. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 10/06/2020, 
sendo adjudicado o pregão à empresa declarada vencedora: 
GENESIS DOS SANTOS MACHADO (item 1). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Lucia Helena Anto-
nio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 205/2020 – Processo n.º 
11.863/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de sacos de 
cimento CP 32 para manutenção da fabrica de artefatos, 
reforma e construção de praças, jardins e outros. Secretaria 
Municipal de Serviços Gerais. Sessão pública realizada on-
-line com início dia 30/06/2020, sendo adjudicado o pregão à 
empresa declarada vencedora: INDÚSTRIA DE MÓVEIS V.V. 
LTDA ME (itens 1 e 2). Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Ulisses Ramalho de Almeida 
- Secretário Municipal de Serviços Gerais.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
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 – 
SEC. MUN. OBRAS. Informamos que foram disponibilizados 
esclarecimentos relativos a este procedimento licitatório no 
seguinte endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLi-
citacao/Visitante.action   e fi ca, desde já, fazendo parte inte-
grante do instrumento convocatório, sendo válido para todos 
os efeitos legais o documento original encartado nos autos, a 
disposição dos interessados.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
194/2020 – PROCESSO Nº 11.819/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de lanches para 
a  Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
13/07/2020 às 09:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Adriana Tápparo - Pregoeira

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
Ref.: Pregão Eletrônico nº 075/2020 (Processo nº 1871/2020)
Empresa/Interessado: MARCO ANDREY TERRA EMINA - 
CNPJ nº 07.723.940/0001-58
DESPACHO: Considerando os fatos acima narrados indican-
do o descumprimento de cláusula editalicia por parte da em-
presa MARCO ANDREY TERRA EMINA, sem justo motivo; 
Considerando que foi garantido a empresa MARCO AN-
DREY TERRA EMINA o direito ao contraditório e a ampla de-
fesa, conforme registros constantes do processo e a empre-
sa quedou-se inerte. Considerando que, realizada pesquisas 
a respeito da empresa MARCO ANDREY TERRA EMINA se 
constatou que a mesma esta com a situação de INAPTA jun-
to a Receita Federal do Brasil (pesquisa via web) e, segundo 
informação que consta em pesquisa realizada junto a página 
na “web” da JUCEMIG, a situação dessa empresa é “CAN-

CELADA-ART. 60 LEI 8934/94”.  Considerando os princípios 
da legalidade e da moralidade administrativa; Considerando 
o r. Parecer da Procuradoria Geral do Município; DECIDO, 
1-         Aplicar à empresa MARCO ANDREY TERRA EMINA 
a penalidade de Suspensão do direito de licitar e contratar 
com esta Administração, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos 
termos do Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02; Publique-se. 
As formalidades legais. Wanderley Aparecido de Souza - 
Diretor de Compras e Contratos  
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
122/2020 – PROCESSO Nº 11.350/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Fica redesig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 14/07/2020 às 09:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO
DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÕES, RETIFICAÇÃO DE 
EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 169/2020 - Processo 
11.653/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de prótese, órtese 
e meios auxiliares de locomoção para o CER II. Secretaria 
Municipal de Saúde.
Impugnantes: FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA. e 
JS IND. E COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA.
Fica declarada procedente a impugnação lançada pela em-
presa FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA e parcial-
mente procedente a impugnação lançada pela empresa JS 
IND. E COM. PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA. 
O Termo de Retifi cação está disponibilizado no Portal de 
Compras juntamente com o Edital e o Termo de Referência 
da Secretaria Municipal de Saúde Retifi cados. Fica redesig-
nada a data para o processamento do pregão para ocorrer 
no dia 24/07/2020, às 08:30hs. O inteiro teor da decisão 
encontra-se no ‘Portal de Compras’. Eloisa Sestini da Cunha 
Pinheiro – Pregoeira
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA COM 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO LOTEAMENTO MUNICIPAL 
DENOMINADO “PARQUE TECNOLÓGICO VANDA KARI-
NA SIMEI BOLÇONE” – SEC. MUN. OBRAS. A Comissão 
Municipal de Licitações, acolhe integralmente o parecer 
técnico da Secretaria Municipal de Obras, que é utilizado 
como razões de decidir e passa a fazer parte integrante 
deste julgamento, e declara habilitadas a prosseguir no cer-
tame as empresas: MAZZUCCA COMÉRCIO E SISTEMAS 
DE ELETRICIDADE LTDA e RENASCER CONSTRUÇÕES 
ELÉTRICAS EIRELI. Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, 
fi ca designado o dia 20/JULHO/2020 às 09:30 hs., para a 
sessão de abertura da proposta fi nanceira. O inteiro teor 
desta decisão se acha encartada nos autos do processo a 
disposição dos interessados.  Publique-se para ciência. 
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° 248/2020, PROCESSO 12.206/2020, objetivando 
o Registro de preços para aquisição de pedra brita para 
uso na manutenção e adequação de estradas rurais não 
pavimentadas do município, administradas pela Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 27/07/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 249/2020, PROCESSO 12.209/2020, objetivando o 
Registro de preços para aquisição de materiais elétricos, em 
atendimento ás Unidades Escolares da rede municipal de 
ensino. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 29/07/2020, 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



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
11 de julho de 2020

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° 244/2020, PROCESSO 12.190/2020, objetivando 
o Registro de preços para aquisição de ferramentas diver-
sas para atender a Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
e Urbanismo. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 27/07/2020, 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.

Empresa Municipal de Urbanismo de São José Do Rio 
Preto – EMURB

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 008/2020
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: BKA - FAUSTO RANGEL CASTILHO PADI-
LHA 02035978858.
OBJETO: SE obriga a oferecer treinamentos pedagógicos 
para o desenvolvimento de habilidades específi cas inerentes 
a promoção da formação, fomentando o equilíbrio harmonio-
so entre o pensar, o sentir e agir. 
VALOR  TOTAL: R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais).
Sendo R$ 100,00 ( Cem reais), por hora de serviços de trei-
namento e acompanhamento realizado no mês, pagamento 
realizado através de medição mensal.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste con-
trato será  por 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 16 de junho  de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 008/2020; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006 e Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
São José do Rio Preto-sp, 16 de junho de 2020.
__________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

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 34.371 DE 07 DE JULHO DE 2020

CONCEDE, a servidora estatutária FRANCINE CRISTINA 
PONTES ALBUQUERQUE, Agente Administrativo, lotada na 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, afasta-
mento por 2 (dois) anos, sem vencimentos ou remuneração, 
com prejuízo das demais vantagens do cargo, para tratar de 
interesses particulares, conforme o artigo 117 da Lei Com-
plementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 08 
de julho de 2020.
PORTARIA N.º 34.373 DE 08 DE JULHO DE 2020
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) ANA LUCIA BAR-
RIONUEVO, Professor de Educação Básica - I, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a conclu-
são do procedimento administrativo de readaptação e com 
fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar 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 compatí-
veis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade 
laborativa, devendo prestar serviços na Secretaria Municipal 
de Educação, podendo ser remanejado(a) de acordo com as 
necessidades da secretaria através de termo de transferên-
cia interna, pelo período de 01 (um) ano, surtindo os efeitos 
desta a partir de 14/07/2020.
PORTARIA N.º 34.374 DE 08 DE JULHO 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 1040318-65.2019.8.26.0576, 
da 2ª Vara da Fazenda Pública do Município de São José 
do Rio Preto, a Portaria nº 28.935 de 19 de junho de 2017, 
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos 
do(a) servidor(a) NAZIR RODRIGUES MOITINHO, Auxiliar 
de Serviços Gerais, onde se lê “com efeitos pecuniários a 
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta 
24/04/2009”.
PORTARIA N.º 34.375 DE 10 DE JULHO DE 2020
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) SAMANTHA 
CRISTINA SANCHES NASSO, Professor de Educação Bá-
sica - I, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, de 
acordo com a conclusão do procedimento administrativo de 
readaptação e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Com-
plementar 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, 
surtindo os efeitos desta a partir de 10/07/2020.
PORTARIA N.º 34.376 DE 10 DE JULHO DE 2020
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) ELENICE PEREI-
RA RAMOS, Professor de Educação Básica - I, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a conclu-
são do procedimento administrativo de readaptação e com 
fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar 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 compatí-
veis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade 
laborativa, devendo prestar serviços na Secretaria Municipal 
de Educação, podendo ser remanejado(a) de acordo com as 
necessidades da secretaria através de termo de transferên-
cia interna, pelo período de 02 (dois) anos, retroagindo os 
efeitos desta a 05/07/2020.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.632
DE 10 DE JULHO DE 2020.

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

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.720.000,00 
(um milhão, setecentos e vinte mil reais), para reforço de 
dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 226 R$ 1.720.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.003.15.451.0004.1006.4490.51.03 – Obras e instalações
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 231 R$ 1.100.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.003.15.451.0004.1004.4490.51.03 – Obras e instalações
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 219 R$ 620.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.003.15.451.0004.1008.4490.51.03 – 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”, 10 de julho de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

DECRETO Nº 18.633
DE 10 DE JULHO DE 2020.

Altera o prazo fi xado no art. 4º do Decreto nº 18.571, de 24 
março de 2020 e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei 
Orgânica do Município; e
Considerando que no âmbito do Estado de São Paulo foi 
estendida até 30 de julho de 2020 a vigência da quarentena 
instituída pelo Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março 
de 2020; bem como mantido o Município na Zona Laranja 
relativa ao Plano São Paulo para retomada consciente e 
faseada da economia;
D E C R E T A:
Art. 1º É estendido até 30 de julho de 2020 o prazo fi xado 
no caput do artigo 4º do Decreto nº 18.571, de 24 de março 
de 2020, com a redação dada pelo Decreto nº 18.586, de 15 
de abril de 2020, bem como o prazo previsto no art. 1º do 
Decreto nº 18.575, de 26 de março de 2020.
Art. 2º O funcionamento dos estabelecimentos comerciais e 
de serviços, essenciais e não essenciais, previstos na fase 
2 – cor laranja – do Plano São Paulo aprovado pelo Decre-
to Estadual n. 64.994, de 28 de maio de 2020 permanece 
regido na forma da Deliberação n.º 3 do Comitê Gestor de 
Enfrentamento do Coronavírus, disponível no sítio eletrônico: 
https://www.riopreto.sp.gov.br/coronavirus/, e Deliberações 
ulteriores. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 10 de julho de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

AVISO ÀS LICITANTES 

RECURSO ADMINISTRATIVO - CONCORRÊNCIA Nº 
03/2020 – PROCESSO Nº 38/2020
RECORRENTE: Hyloc Comércio de Máquinas e Equipamen-
tos Operatrizes - EIRELI
RECORRIDA: Comissão de Licitações. 
Recebo o Recurso interposto pela recorrente, fi cando aberto 
o prazo às demais licitantes para fi ns de contrarrazões. Em 
consequência fi ca adiado “sine-die” a data de abertura das 
propostas comerciais marcada para o dia 13.07.2020.
S.J.Rio Preto, 10.07.2020 - Sonia M. F. S. Gomes – Presi-
dente da CL.
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 37/2020, 
Processo SICOM 3177/2020 objetivando a Contratação de 
posto para fornecimento de combustíveis líquidos (gasolina 
comum ou aditivada e etanol) por um período de 12 meses 
para abastecimento dos veículos da frota do SeMAE.
Prazo de Execução: 12 meses. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 23.07.2020, às 08h30 e abertura a 
partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 08.07.2020 – João Marcelino Ruiz – Gerente 
Administrativo-Financeiro.
Extrato de Portaria nº 048 de 10/07/2020 – RESOLVE: 
Designar a servidora, JAQUELINE FREITAS REIS, matrí-
cula 148, para responder pela Gerência de Planejamento, 
Projetos e Obras do SeMAE, a partir de 06 de julho de 2020, 

enquanto durar a ausência da titular. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, retroagindo efeito a partir de 
06 de julho de 2020.
S. J. Rio Preto 10.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
02/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO LAR DE 
MENORES - ALARME, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A OFERTA 
DE JORNADA AMPLIADA NO CONTRATURNO ESCOLAR 
PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO. 
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal 
da Educação, neste ato representada por sua titular, Sueli 
Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/SP, CPF 
nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal nos 
termos do Decreto nº 14.552/2009, e a ASSOCIAÇÃO LAR 
DE MENORES - ALARME, neste ato representada por seu 
Presidente Flávio Amaro da Silva, doravante denominada 
Entidade, com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/14, 
alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, no Decreto Municipal 
n.º 17.708/2017, alterado pelo Decreto 17.723/2017, na Ins-
trução Normativa n.º 03/2017 publicada no Diário Ofi cial do 
Município em 12/05/2017 e o Edital de Credenciamento SME 
nº 258/2017 publicado em 19/12/2017, cuja execução de 
serviço será em consonância com a Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional (LDB nº 9394/1996), bem como 
as demais normas jurídicas pertinentes, para que o mesmo 
vigore conforme cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula 
quarta, foi aditado em R$ 1.771.715,40 (um milhão, setecen-
tos e setenta e um mil, setecentos e quinze reais e quarenta 
centavos).
CLAUSULA SEGUNDA – Altera-se a sua vigência, prevista 
na cláusula oitava, que era até 30 de junho de 2020, para 30 
de junho de 2021. 
CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusu-
las do Termo de Colaboração.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições 
ajustadas fi rmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que 
produzam os efeitos legais. 

São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
__________________________________
Flávio Amaro da Silva 
Associação Lar de Menores - Alarme
Testemunhas:
1.__________________________________ 
2.__________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 10 de julho de 2020. 

Relação semanal de processos ARQUIVE-SE: 
PROTOCOLO INTERESSADO 

2020138604 REMONDY PARTICIPAÇÕES LTDA 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 10 de julho de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 
2020143226 ADEMIR MANSANO SORANZO 
2020152671 ANA ROSA NAOUM MAZAFERRO 
2020149751 CLOVIS MARQUES DA ROCHA 
2020146176 ESPAÇO BRONZE ESTÉTICA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS EIRELI 
2020149116 FABIO ALBERTO DE GRANDI MACIEL 
2020149105 FERRO VELHO BIM RIO PRETO LTDA 
2020146175 GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA 
2020141286 ISADORA CURTI CICERO 
2020145667 JOSE LUIZ ZILLI 
2020142330 JULIANA ROVEDA 41983508845 
2020143224 MARCELO APARECIDO AMATO 
2020143050 MARCELO APARECIDO AMATO 
2020145600 NILDA FERREIRA MELCHIORI 
2020126014 Q-CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 
2020152549 S N PEREIRA & CIA LTDA ME 
2020147055 SIMON PRESTA CORRETORA DE SEGUROS EIRELI 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 10 de julho de 2020. 

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

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
 2020125420  ACACIO GARCIA DE SANT ANNA 
 202088835  ADENICE ALVES TEIXEIRA 

2020147116   ALEX BRAZ DA SILVA 
 2020126862  ALEX FRANCISCO MORAES DA CRUZ 
  2020145261 ALEXANDRE FARIAS DE CAMARGO 
  2020147147 ALEXANDRE RODRIGUES 
 202085896  ANA CAROLINE COTRIM 

2020142183  2020142185 ANA CRISTINA DE CAMPOS BICUDO 
OLIVEIRA 

 2020144110  ANATALIA FONTES SANTOS  
  202078978 ANDRE FRANCISCO PRADELA CEDEIRA 

2020124347   ANTONIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR 
 202071175  C R DA SILVA RAMOS EIRELI 

202041495 202041498 202041500 CARLOS EDUARDO BOTELHO PUPIN 
 202070699  CAROLINA CAPELLI 

  2020155696 CELESTINA PARTICIPAÇÕES E 
INVESTIMENTOS LTDA 

 2020145644  CELSO FERREIRA DA SILVA 
 2020134224  DANIEL DE OLIVEIRA GAETAN 

202088596   DANIEL PANOSSO 
202060559   DAVID DIEGO ROSA 
2020135326   DIEGO DALCECO DE MOURA 

 2020147179  DONA E CERVANTES INCORPORAÇÃO E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

2020113426   EDER ALVES AUGUSTO 
2020129863   EDUARDO IVO SCARMAGNANI 
2020138434   ERIVELTON ANTONIO FARIAS 

 2020137398  EVERALDO CAITANO DE LIMA 
  2020154470 EXPRESSO ITAMARATI S/A 

202047969   FRANCISCO ANTONIO SIEBRA 
2020143209 2020143213 2020143215 FRANCISCO APARECIDO RODRIGUES 

 2020143089  GISLAINE FAILA BARTOLOMEU BATISTA 

  2020140336 GRUPOFORT CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 

 2020146396  GUILHERME REIS SCHIAVETTO 
 2020144176  HAL FAULKNER SANTOS DA SILVA 

2020136804   HENRIQUE MARTINS SEIDL 

2019431992   IGREJA EVANGÉLICA PENTECOSTAL 
FORMOSA 

 2020150893  ISABELLA CAMILLO SALES 
 2020124365  IVAN CAETANO DA SILVA 
 2020143026  IVONE BRIGATO DA SILVA 

2020144287   JAMISON FERREIRA DOS SANTOS 
2020132427   JOSE ALCINDO PRETTE 
2020140185   JOSE DIAS PEREIRA 
2020150078   JOSE ROBERTO ALVES 
2020130789   JOYCE SAMPAIO SARANBELI 
2020130857   JUAREZ ANDRADE MAURICIO 
2020117338   LEANDRA SCIGLIANO 
2020108346   LUCIANA ROSA VIEIRA 
2020128088   LUCIANO GOULARTE BATISTA 

  2020148855 LUCIMAR ALVES DOS SANTOS 
2020125681 2020125683  LUIS EDUARDO BRANDINI 
2020112047 2020112050  MARCELO FELIX 
202083213 202083211 202083216 MARCIA GISELE LOPES 

  202083215 MARCIA GISELE LOPES 
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  202083217 MARCIA GISELE LOPES 
2020117392   MARCOS ROBERTO BOAVENTURA 
2020137521  2020137525 MARIA LUCIA DE SOUZA PEREIRA 

  2020137532 MARIA LUCIA DE SOUZA PEREIRA 
202025028   MARIA LUCIA SILVA DA SILVEIRA 
202025019 202067599  MARIA LUCIA SILVA DA SILVEIRA 

202072883   MARIA PERPETUA DO SOCORRO DOS 
SANTOS 

2020143122   MARLI PEDRO DE CELLES 
 2020108709  MATEUS ROQUE 

2020146434   MATHEUS DE OLIVEIRA MOLINA 
202085582   MAYARA CAVALARI MACHADO DE MARAES 
2020129859   MNARCOS ANTONIO CABRAL 

2020142355   NEWCREDGOLD FACTORING E FOMENTO 
MERCANTIL LTDA 

2020119288   NILDO ALVES DOS SANTOS 
2020146190   NOEL INACIO DE OLIVEIRA 
2020119214   OSTERNO MARTINS DE ARAUJO NETO 

 2020104569  PAMELA ISTUQUE FORTES BORGES 
  202085048 PATRICK FELIPE CATRICALA 

2020132407   PEDRO CARDOZO VIDAL NETO 
2020143163   PEDRO CONSTANTINO JUNIOR 

 2019396773  R & R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
RIO PRETO LTDA 

2020129860   RAFAEL CARLOS SORRENTINO 
2020108743   RAFAEL JULIANO FERREIRA 

 2020149815  RENAN DE SOUZA RIBEIRO 
 2020132369  RENAN GONÇALVES CAMARINI 
 2020119218 2020119231 RENATA LUCIA FERNANDES SPINOLA 
 2020141234  RENATO RODRIGUES FABRICIO 

2020142143   RICARDO ANDRE RAMALHO 
 2020126393 2020126407 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

2020126475 2020126479  RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 
 2020126525 2020126529 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 
 2020126493 2020126496 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 
 2020126511 2020126512 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 
 2020126428 2020126431 RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 
  2020148187 RNI NEGÓCIOS IMONILIÁRIOS S/A 
  2020148183 RNI NEGÓCIOS IMONILIÁRIOS S/A 
  2020148193 RNI NEGÓCIOS IMONILIÁRIOS S/A 
 202059269  ROBERTO TEBAR FILHO 
  2020149120 ROBSON RITCHIELLI ROBLES SACOMANI 

2020144375   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149101 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149047 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149049 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149061 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149064 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149056 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149050 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020148967 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020148196 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020148184 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020148158 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020148163 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020148996 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149069 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149072 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149060 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020148165 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149066 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149088 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149094 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149081 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149078 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149041 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020148146 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149095 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020148151 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149048 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149073 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149062 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020148137 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149002 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020148154 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149025 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020148976 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149015 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020148161 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149058 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149059 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149007 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149034 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

  2020149068 RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

 2020136577  RODRIGO DE OLIVEIRA 
 2020129014  ROGERIO PAGLIOTTO 

  2020141352 SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA 

2020129150   SIDNEY GERALDO DE ARAUJO 
2020111411  2020111414 SILVANA DA SILVA CAVIGLIONI 
2020118228   TAMIRES DOS SANTOS VICENTE 
2020129952   VALMIR JOSE NASARIO DA SILVA 
2020136795   VICTOR BUENO DE ARAUJO 

 2020137419  WEDER RODRIGUES VITORIA 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 10 de julho de 2020. 

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

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
2020147140   ADERVAL DA SILVA PEREIRA 

  2020145514 ADRIANA VASCONCELOS DE ABREU 
2020142372   ALESSANDRO APARECIDO MOREIRA 

  2020111149 ANTONIO SEBASTIÃO ZANINI 
  2020155912 ARLETE APARECIDA GARUTTI POSTIGO 
  2020148083 ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL JOAN MIRO 
 2020132695  CAMILA ADELIA DE ABREU 

2020142339   CARMEM SILVIA GONZALEZ DOS SANTOS 
 2020146474  CESAR FILLIPE GABRIELE 
 2020144194  DIEGO FERNANDES TAPARO 
  2020145672 ELIZEU GOMES DA CRUZ E CIA LTDA ME 

202072779 2020128195  EVANDRO RIBEIRO DA SILVA 
2020149039  2020149043 GILSON BAPTISTA DE SOUZA 
2020149042   GILSON BAPTISTA DE SOUZA 
2020139275   HUMBERTO LUIS EUZEBIO DA SILVA 

 202080937 202080925 INDUSTRIA E COMERCIO DE TEMPEROS 
BOA MESA LTDA ME 

 2020152614  INGRID SAUR ANDALO 
2020126908   JOSE LOPES DA FONTE 

  2020144129 LOTEAMENTO EGYDIO ZANI SPE LTDA 
  2020144489 LOTEAMENTO EGYDIO ZANI SPE LTDA 
  2020144468 LOTEAMENTO EGYDIO ZANI SPE LTDA 
  2020144538 LOTEAMENTO EGYDIO ZANI SPE LTDA 
 2020144315  LUIZ ANTONIO ANTUNES JUNIOR 

2020144203  2020144205 MARIA REGINA LAZARO 
2020140420   MEIRIANE CECCATO MAGRINI 

 2020151996  OSEIAS RIBEIRO DA SILVA 
  202046437 QUINTA DO GOLFE VILLAGE 

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE 
LTDA 

2020145313   RICARDO ALEXANDRE SCHUENKE 
  2020148830 VANIA MARTA ALVES FERREIRA 

2020130786   VIVIANE APARECIDA DA SILVA 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
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RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ANTONIO GARUTTI & GARUTTI  LTDA 01220/20 AIF – A – N 000208 
CARUSO RIO PRETO COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA 01235/20 AIF – A – N 000213 
CLÓVIS DANIEL CARDENAS DA SILVA ME 01219/20 AIF – S – H 000106 
DANIELA APARECIDA MANHOSO MARTINS BORGES 27687009835 01223/20 AIF – A – LF 000087 
DESILUX RIO PRETO DECORAÇÃO LTDA  01236/20 AIF – A – N 000214 
EMERSON CLAUDINO 18633949822 01230/20 AIF – L – C 000085 
F R GONÇALVES VEÍCULOS    01221/20 AIF – A – N 000207 
GISELE PUGGIA 3413382893 01208/20 AIF – S – H 000102 
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA 01218/20 AIF – P – F 000057 
ITAÚ UNIBANCO S/A 01213/20 AIF – P -  F 000055 
JOSÉ RENATO MALUF COCENZO ME 01210/20 AIF – P – H 000029 
LEILA M SAÚDE ME 01224/20 AIF – A – LF 000088 
LOJAS CEM S/A 01225/20 AIF – A – N 000210 
LOJAS CEM S/A 01231/20 AIF – P – F 000058 
LUANA AREDES BARBOSA ME 01216/20 AIF – S – V 000049 
LUANA AREDES BARBOSA ME 01217/20 AIF – S – V 000050 
MAGAZINE LUIZA S/A 01227/20 AIF – A – LF 000085 
NIL TON ALBINO ROSA RIO PRETO ME 01211/20 AIF –P – H 000030 
PAULO ANTONIO FRADE DA SILVA 01214/20 AIF – P – F 000054 
QUILES & MARTINS INFORMÁTICA LTDA ME 01222/20 AIF – A – LF 000086 
R F ROCCHO VEÍCULOS  01232/20 AIF – A – N 000211 
RIOCENTER COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI 01228/20 AIF – L – C 000083 
SILVANA ROMANI NABARRO 01209/20 AIF – P – H 000028 
SORVETERIA LOPES RIO PRETO LTDA  01234/20 AIF – A – N 000212 
SUPERMERCADO PORECATU LTDA 01215/20 AIF – P - F 000056 
VIA VAREJO S/A 01226/20 AIF – A –LF 000084 

DECLARAÇÕES

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

 
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Pregão Eletrônico nº 009/2020 

Processo nº 7289/2020 
 
PROMITENTE COMPRADORA: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
FORNECEDORA: CLÁUDIO FERREIRA RODRIGUES EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.  
OBJETO: A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de 
infraestrutura (Eletrocalhas, perfilados 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, 
conforme especificação técnica contida no Anexo I, do Pregão Eletrônico n.º 009 /2020, conforme a seguir: 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1. Curva Horizontal 90° Para Eletrocalha 
100x50 mm Peça 30 Eletromec R$ 11,25 R$ 337,50 

2. Eletrocalha Perfurada Tipo "U" 
100x50x3000 mm Peça 100 Eletromec R$ 32,57 R$ 3.257,00 

3.  Emenda Interna "U" Para Eletrocalha  
100x50 mm Peça 100 Eletromec R$ 2,00 R$ 200,00 

4. Saída Horizontal de Eletrocalha para 
Eletroduto 1" Peça 100 Eletromec R$ 1,30 R$ 130,00 

5. Tampa de Encaixe Para Eletrocalha 
100x50x3000 mm Peça 50 Eletromec R$ 19,51 R$ 975,50 

VALOR GLOBAL: R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 08 de julho de 2020. 
VIGÊNCIA: 12(doze) meses. 
São José do Rio Preto/SP, 10 de julho de 2020. 
João Pereira Curado Junior– Diretor-Presidente 
 

 
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Pregão Eletrônico nº 009/2020 

Processo nº 7289/2020 
 
PROMITENTE COMPRADORA: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
FORNECEDORA: K9 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.  
OBJETO: A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de 
infraestrutura (Eletrocalhas, perfilados 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, 
conforme especificação técnica contida no Anexo I, do Pregão Eletrônico n.º 009 /2020, conforme a seguir: 
  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

6. Curva Horizontal de 90° Para 
Perfilado 38x38 mm. Peça 30 Bandeirantes R$ 14,15 R$ 

424,50 
7. Emenda Interna ‘‘I’’ Para Perfilado 

38x38 mm Peça 100 Bandeirantes R$ 2,34 R$ 
234,00 

8. Perfilado Perfurado 38x38x3000 mm Peça 100 Bandeirantes R$ 23,18 R$ 
2.318,00 

9. Saída Lateral Simples de Perfilado 
para Eletroduto 1" Peça 100 Bandeirantes R$ 2,34 R$ 

234,00 
10. Tampa De Pressão Para Perfilado 

38x38x3000 mm Peça 50 Bandeirantes R$ 16,99 R$ 
849,50 

VALOR GLOBAL: R$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta reais) 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 08 de julho de 2020. 
VIGÊNCIA: 12(doze) meses. 
São José do Rio Preto/SP, 10 de julho de 2020. 
João Pereira Curado Junior– Diretor-Presidente 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/20 TIPO: MENOR PREÇO 
POR ITEM PROCESSO SICOM Nº 24/20 OBJETO: Registro de Preços para 
aquisição de materiais de copa, conforme quantidades e especificações 
constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. Pelo presente termo, 
HOMOLOGO este procedimento licitatório e as propostas adjudicadas das 
empresas: EDMILSON PAVANI 13349005829, CNPJ nº 35.497.355/0001-12, 
declarada vencedora do item 01, no valor global estimado de R$ 2.470,00 (dois 
mil quatrocentos e setenta reais) RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & 
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 25.136.495/0001-01, declarada vencedora do 
item 02, no valor global estimado de R$ 39,60 (trinta e nove reais e sessenta 
centavos) CAFÉ DA XÍCARA TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA, CNPJ nº 
13.062.218/0001-12, declarada vencedora do item 03, no valor global estimado 
de R$ 9.150,00 (nove mil cento e cinquenta reais) MASTER FOOD RIO 
PRETO LTDA ME, CNPJ nº 22.448.098/0001-87, declarada vencedora do item 
04, no valor global estimado de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e SUELI 
TREMURA DA SILVA, CNPJ nº 32.897.237/0001-03, declarada vencedora dos 
itens 05, 06 e 07, no valor global estimado de R$ 7.194,00 (sete mil cento e 
noventa e quatro reais). SJRP, 10/07/2020. Ver. PAULO ROBERTO 
AMBRÓSIO Presidente da Câmara Municipal.  
 
 

ABANDONO DE EMPREGO

A empresa M A DA SILVA GAS MERCEARIA E LANCHONE-
TE, 27.012.682/0001-09, com sede à
RUA ANGELICA COLINO PAES DE ALMEIDA, 200 - PAR-
QUE DAS AROEIRAS – SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO/SP – CEP: 15042-090, solicita o comparecimento do 
funcionário RONI SOARES SANCHES,
CTPS nº 27670/Série 205, para o retorno imediato ao seu 
posto de trabalho. Seu não comparecimento
caracterizará abandono de emprego, conforme artigo 482, 
alínea “i” da CLT.
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Editais de
INTIMAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRA-ORDINARIA DE ALTERAÇÕES DE SINDICATO 

DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS E DAS EMPRE-
SAS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO

Convidamos as pessoas interessadas em participar da 
Assembléia no dia 25 de julho de 2020 com inicio ás 8:00 
horas a 1º chamada e ás 9:00 horas a 2º chamada ou 
qualquer número de associados, na à Rua Dr. Preciliano 
Pinto nº 1411, Sala 22, no Bairro Boa Vista, São José do Rio 
Preto-SP , Cep.: 15025-100, para participarem da mesma 
na qualidade de sócio na ocasião em que será discutido e 
votado os seguintes assuntos em pauta: 
1) Invalidação de atualização sindical pelo Ministé-
rio do Trabalho SR 23343 protocolada na GRTE sobr nº 
46268.002362/2017-51;
2) Alteração do Estatuto Social do Sindicato dos 
Representantes Comerciais e das Empresas de Represen-
tação Comercial de São José do Rio Preto e Região para a 
sua extinção e na seguencia a criação da Associação dos 
Representantes Comerciais Autônomos e das Empresas de 
Representação Comerciais do Estado de São Paulo;
3) Manutenção dos Planos de Saúde; 
4) Alteração do Endereço para Rua Dr. Priciliano Pinto 
nº 1411 Sala 22 no Bairro Boa Vista sob Cep nº 15025-100 
na cidade de São José do Rio Preto;
5) Justifi cativa para a Receita Federal sobre a mudan-
ça de Sindicato para Associação;
6) Manutenção do mesmo CNPJ/MF nº 
59.847.830/0001-00;

São José do Rio Preto, 08 de julho de 2020

Antonio Dolirio Guerra
Presidente do Sindicato dos Representantes Coml. De 
S.J.R.P e Região

CENTRO MÉDICO RIO PRETO LTDA.
CNPJ/MF Nº 48.310.098/0001-00

NIRE Nº 35219150655

EXTRATO DA ATA REUNIÃO CONSELHO 

Aos 09/04/2020 às 11.30horas, na sede social, em São José 
do Rio Preto/SP. Deliberação unânime: Aprovada a redu-
ção do capital social da empresa para devolução ao sócio, 
por se tratar excessivo a sua operação, reduzindo-o de R$ 
9.000.000,00 para R$ 3.874.000,00 mediante a extinção de 
5.126.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada. O valor 
da redução de (R$ 5.126.000,00) será feito sobre a partici-
pação do sócio quotista Austa Participações S.A.CNPJ/MF 
nº 65.709.198/0001-22 A presente redução se tornará efi caz 
90 dias após a publicação da presente ata caso não haja 
impedimento legal, quando será procedida a alteração do 
contrato social. 

 Mario Jabur Filho - Diretor Presidente / Kassim Mohamed 
Kassim Hussein Diretor Vice Presiente / Antonio Edir Guizili-
ni Diretor Vice Presidente / Evaristo Dane de Oliveira Diretor 
Vice Presidente / Luiz Antonio Gubolino Diretor Vice Presi-
dente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº: 1040615-77.2016.8.26.0576.
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Mútuo. Exequente: Cooperativa
de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste do Estado de São
Paulo - Sicredi Noroeste Sp. Executado: A R Atacado de Peças e Reparos
Automotivos e outro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1040615-77.2016.8.26.0576. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr. Ricardo de Carvalho Lorga,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) A R ATACADO DE PEÇAS E REPAROS
AUTOMOTIVOS, CNPJ 11.818.632/0001-83 e ANTONIO CARLOS ALVES
RIBEIRO, brasileiro, solteiro, diretor administrativo, RG ignorado, inscrita no CPF/
MF sob nº: 778.355.816- 04, conforme despacho de fls. 377, ficam os executados
INTIMADOS através do presente edital da penhora no valor de R$ 1.581,74
determinada em 27/05/2019. Querendo, apresente impugnação no prazo legal.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 26 de junho
de 2020.

D HOJE 11/07/2020

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

1. ARUAN VINÍCIUS FROES e ANDRESSA DE AL-
MEIDA BATISTA, sendo ELE fi lho de ALEXANDRE FROES 
e de JULIANA DE OLIVEIRA MORENO e ELA fi lha de AN-
DERSON BORGES BATISTA e de MICHELE EVANGELISTA 
DE ALMEIDA BATISTA;

2. JOSÉ VINICIUS LABATE e ELEN CRISTINA RI-
BEIRO, sendo ELE fi lho de JOSÉ VASSIOLI LABATE e de 
MARIA INÊS LABATE e ELA fi lha de HERALDO IGNACIO 
RIBEIRO e de HELENA GOMIERI RIBEIRO;

3. RODRIGO PEREIRA BEZERRA e ANDRESSA 
DIAS CHRISTAL, sendo ELE fi lho de MARIA DOLORES 
PEREIRA DE JESUS e ELA fi lha de VALTINEI DE ARAUJO 
CHRISTAL e de DIVINA DE JESUS DIAS CHRISTAL;

4. JONATHANN GOMES ROCHA e LUCAS QUIRINO 
DE OLIVEIRA, sendo Jonathann fi lho de JOÃO NORBERTO 
GONÇALVES ROCHA e de CELÍ GOMES SILVEIRA RO-
CHA e Lucas fi lho de BENEDITO QUIRINO DE OLIVEIRA e 
de CIRENE BARBOSA 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). 09/07/2020.

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

1. LEANDRO LOPES FACHINETI e BÁRBARA 
MARANHÃO LINS DO NASCIMENTO, sendo ELE fi lho de 
MILTON FACHINETI e de NUCELIA LOPES CARNEIRO 
FACHINETI e ELA fi lha de EVALDO LINS DO NASCIMENTO 
e de SEVERINA DA COSTA MARANHÃO;

2. BRUNO VASCONCELOS CARVALHO e HELOI-
SA LETICIA DA SILVA, sendo ELE residente no Distrito 
de Engenheiro Schmidt, SP, fi lho de ROBERTO SIDNEY 
CARVALHO e de SILVANA APARECIDA VASCONCELOS 
CARVALHO e ELA fi lha de ALOISIO DA SILVA e de INDAIA 
FERNANDA RAMOS;

3. DIEGO MESQUITA FERNANDES PASSOS e 
AMANDA CARLA DE FREITAS, sendo ELE residente em 
Gurupi, TO, fi lho de JOSÉ ADES FERNANDES DOS PAS-
SOS e de PATRICIA MESQUITA FERNANDES PASSOS e 
ELA fi lha de JORGE APARECIDO DE FREITAS e de SUELI 
DOS SANTOS FREITAS;

4. MARCILIO HENRIQUE NAVARRO e PALOMA 
TAINÁ DE SOUZA PEREIRA, sendo ELE fi lho de NILTON 
NAVARRO e de EDILENE ROSANA MAIN NAVARRO e ELA 
fi lha de PAULO SERGIO PEREIRA e de ESTER ALVES DE 
SOUZA;

5. DORIVAL GENEROSO DA SILVA e NILMA MARIA 
DE AMORIM, sendo ELE fi lho de EUCLIDES GENEROSO 
DA SILVA e de EUDOSIA GENEROSA DA SILVA e ELA fi lha 
de RAIMUNDO ANTONIO DE AMORIM e de EROTILDES 
MARIA DE AMORIM;

6. ADÃO SOARES LIMA e BELIRIA MARIA DA SIL-
VA, sendo ELE fi lho de LUIS LIMA DE ALMEIDA e de MARIA 
SOARES DE ALMEIDA e ELA fi lha de ARLINDO BISPO 
DA SILVA e de HERMINIA MARIA DE JESUS; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 10/07/2020.


