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Alerta foi feito pela gerente da vigilância sanitária de Rio Preto

Rio Preto tem 
mais de 5 

mil casos de 
Covid-19 e quase 

3 mil curados
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Divulgação

Dirigentes dizem 
que desistência 

de Eleuses e João 
Paulo muda cenário
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Arquivo DHOJE

Edinho decreta Lei Seca e manda 
supermercados fecharem aos finais de semana

#FIQUEEMCASA

Governo do Estado envia 12 novos 
respiradores para Rio Preto
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Campanha de vacinação contra o 
Sarampo vai até dia 31 de agosto
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Durante a live desta quarta-
-feira, 15, Miriam Wowk, gerente 
da Vigilância Sanitária, informou 
que o órgão realizou mais de 
22 mil inspeções e encontrou 
mais de 1.200 irregularidades. 
A gerente ainda afirmou que 
medidas mais restritivas poderão 
ser aplicadas caso as pessoas 
continuem desrespeitando a 
quarentena.                Pág. A5

Divulgação

“O comércio não está 
aberto para as pessoas 

irem passear” 
Pintor tenta 

trocar cachorro 
da família por 
drogas no São 
Deocleciano

Correios irá 
entregar RGs 
e segunda via 

da CNH
Por causa da pandemia, as 

unidades do Poupatempo e do 
Detran do Estado de São Paulo 
permanecem fechadas. Medida 
vai entregar cerca de 195 mil 
documentos que ficaram enca-
lhados.                      Pág. A2

Cia. Cênica 
promove sarau 
on-line Pretas 

PalaBRas
Serão recitados poemas au-

torais das integrantes do grupo 
e também de diversas autoras 
negras. O sarau acontece em uma 
live, às 20h, no canal da Cia.Cêni-
ca, no YouTube.                Pág. A6

Caminhoneiro 
rio-pretense se 

livra se sequestro 
na estrada
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UBS do 
Renascença, em 
Mirassol, já está 

funcionando
Com aproximadamente 489 

m² de área construída, a UBS já 
está atendendo os paciente dos 
Bairros da Cohab 1, Renascen-
ça, São José, São Bernardo 1, 
2 e 3, Vale do Sol, Vila Maria e 
Vila Moreira.              Pág. A5UBS reduziu o tempo de espera dos moradores para uma consulta

Mirassol chega 
a 240 casos 

positivos
de Covid-19

Na quarta-feira (15), o muni-
cípio registrou sete novos casos 
da doença. Mirassol também 
contabiliza 35 pacientes em 
quarentena, 12 internados, 
185 curados e oito óbitos.                            
                               Pág. A5
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RGs e 2ª via da CNH serão entregues 
pelos Correios no Estado de São Paulo

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou que, a 
partir da próxima segunda-
-feira (20), o Poupatempo 
e o Detran/SP vão enviar 
pelos Correios documentos 
solicitados aos órgãos nos 
últimos meses. São apro-
ximadamente 130 mil RGs 
(Carteira de Identidade) 
e 65 mil 2º via das CNHs 
(Carteira Nacional de Habi-
litação).

Ao todo são cerca de 
195 mil documentos que 
serão entregues de forma 
gratuita nas residências 
ou endereços informados 
pelos solicitantes dos do-
cumentos. “Os dois órgãos 
cada vez mais serão mais 
digitais”, afirmou Doria.

Fechados – Sem previ-
são de volta às atividades 
presenciais, o atendimento 
no Poupatempo e no Detran 
continua sendo completa-
mente virtual por meio dos 

sites e dos Aplicativos de 
ambos.

Poupatempo – www.
poupatempo.sp.gov.br  – 
App Store e Google Play 
(Poupatempo Digital).

Detran/SP – www.de-
tran.sp.gov.br  – App Store 
e Google Play (detran.sp).

Drive Thru CVR – A en-
trega por agendamento da 
CVR (Certificado de Registro 
de Veículo) nos postos de 
Detran em todo o Estado 
continuam acontecendo. O 
agendamento para a entre-
ga do documento pode ser 
feito nos canais de atendi-
mento on-line do Detran 24 
horas por dia.

Segundo o presidente do 
Detran, Ernesto Mascellani 
Neto, o CRV que é necessá-
rio no momento da compra 
e venda e o pedido para a 
retirada por meio das Drive 
Thru devem ser feitos de 
forma segura pelos portais 
do Poupatempo e o Detran.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Por conta do Covid, TSE excluirá 
biometria nas eleições municipais

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), Luís 
Roberto Barroso, decidiu excluir 
a necessidade de identificação 
biométrica, por meio de impres-
são digital, nas eleições munici-
pais deste ano, tendo em vista o 
risco de contágio por Covid-19.

A decisão foi tomada após 
uma primeira reunião de técni-
cos do tribunal com os médicos 
David Uip, do Hospital Sírio 
Libanês, Marília Santini, da Fun-
dação Fiocruz, e Luís Fernando 
Aranha Camargo, do Hospital 
Albert Einstein, que aconteceu 
nesta terça-feira (14).

Protocolo – As três institui-
ções firmaram parceria com o 
TSE para a elaboração de um 
protocolo de segurança que re-
duza o risco de contágio durante 
a votação. Segundo o tribunal, a 
consultoria sanitária é prestada 
sem custos.

Dois fatores pesaram para 
excluir a biometria. Primeiro, 
o leitor de impressões digitais 
não pode ser higienizado com 
frequência, como a cada utili-
zação. Também pesou o fato de 
que a identificação biométrica 
tende a causar filas maiores, 
favorecendo aglomerações, já 
que o processo é mais demo-
rado do que a simples coleta de 
assinatura.

Recesso judiciário – A 
exclusão da biometria será 
incluída em resoluções para as 
eleições deste ano que devem 
ser apreciadas pelo plenário do 
TSE a partir de agosto, após a 
volta do recesso judiciário.

Biometria – A Justiça Elei-
toral iniciou o cadastramento 
biométrico em 2008, e já co-
lheu as impressões digitais de 
119.717.190 eleitores, que 
estariam aptos a votar pelo 
novo sistema. O TSE planeja 
cadastrar todo o eleitorado 

Da REDAÇÃO de mais de 150,5 milhões de 
pessoas até 2022.

Obrigatório – O cadastra-
mento biométrico é obrigatório. 
O eleitor que não comparecer 
ao cartório eleitoral para a 
revisão cadastral pode ter o 
título cancelado e ficará inapto 
a votar, caso perca o prazo es-
tipulado pela Justiça Eleitoral 
para cada município.

Exceção – Neste ano, po-
rém, devido à pandemia da 
Covid-19, o TSE suspendeu o 
cancelamento de 2,5 milhões 
de documentos.

Adiamento da eleição 
– Ainda em virtude da pan-
demia, o Congresso Nacional 
promulgou há duas semanas 
uma emenda à Constituição 
que adiou o primeiro turno das 
eleições municipais de 4 de 
outubro para 15 de novembro. 
O segundo turno foi alterado 
de 25 de outubro para 29 de 
novembro.

BB e Caixa oferecerão 
crédito com garantia do 

saque-aniversário

Agência BRASIL

Mais de 5,3 milhões 
de trabalhadores já se 
cadastraram

O Banco do Brasil e a Caixa 
Econômica Federal vão ofere-
cer o crédito com garantia do 
saque-aniversário do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). Desde o último dia 26, 
todos os bancos estão autori-
zados a operar essa nova linha 
de crédito.

Segundo o diretor do Depar-
tamento de Gestão de Fundos do 
Ministério da Economia, Gustavo 
Tillmann, há cinco instituições 
financeiras aptas a oferecer o 
empréstimo. Tillmann afirmou 
que a garantia do saque-aniver-
sário ajudará a tornar o custo 
do crédito mais barato para tra-
balhadores da iniciativa privada.

Ele citou que os servidores 
públicos têm atualmente acesso 
ao crédito consignado com taxas 
mais baixas, o que não acon-
tece com os trabalhadores da 
iniciativa privada. “As operações 
de crédito consignado em maio 
para setor público chegaram a 
R$ 230 bilhões, enquanto para 
a iniciativa privada, eram de R$ 
23,8 bilhões. Isso se deve muito 
pela falta de garantia nessas 
operações [para empregados de 

empresas privadas]. O saque-a-
niversário preenche essa lacuna, 
popularizando o acesso ao crédi-
to”, disse hoje (15), ao participar 
de entrevista coletiva virtual sobre 
o boletim Macrofiscal.

O vice-presidente de Varejo da 
Caixa, Celso Leonardo Derziê de 
Jesus Barbosa, disse que o cré-
dito será “inovador”. Ele afirmou 
que inicialmente o empréstimo 
será oferecido nas agências, 
mas será criada uma ferramenta 
digital para facilitar a contratação. 
“Nossa expectativa é de grande 
contratação”, disse.

O vice-presidente de Agrone-
gócios e Governo do Banco do 
Brasil, João Pinto Rabelo Júnior, 
afirmou que em breve o em-
préstimo estará disponível para 
os clientes. “O cliente vai poder 
procurar as agências, central de 
relacionamento e mobile [pelo 
celular ou internet]. O banco vai 
fazer o bloqueio da garantia junto 
à Caixa e a liberação do recursos, 
tudo isso no prazo máximo de 
uma hora. É uma garantia bem 
forte que vai garantir uma redu-
ção importante da taxa de juros”, 
disse Rabelo Júnior.

Segundo o Ministério da 
Economia, pelo aplicativo do 
FGTS os trabalhadores já podem 
manifestar a intenção de con-
tratação de operação de crédito 
e indicar a instituição financeira 
de interesse.

SEGURANÇA

Documentos ficaram “encalhados” nas unidades do Poupatempo e do Detran por conta da pandemia da Covid-19

EMPRÉSTIMO

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou nesta quarta-
-feira (15) o Projeto de Lei 
2801/20, que impede o 
bloqueio bancário e judicial 
do auxílio emergencial de R$ 
600 pago em decorrência 
da pandemia de Covid-19. A 
exceção é o caso de pensão 
alimentícia, no limite de até 
50% da parcela mensal. A 
matéria segue para o Se-
nado.

“Tal situação é inconce-
bível. Milhões de brasileiros 
dependem, exclusivamente, 
dos R$ 600 para sustentar 
suas famílias. Muitos não 
terão como colocar comida 
na mesa e vão passar fome, 
se o socorro que chega é 
bloqueado judicialmente”, 
argumentou o relator, depu-
tado Aureo Ribeiro (Solidarie-
dade-RJ). 

A iniciativa dos deputados 
foi tomada após decisão do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) de rejeitar esse tipo de 
medida durante o período de 
calamidade pública. 

O texto confere natureza 
alimentar ao auxílio emer-
gencial e proíbe bloqueio ou 
penhora de outros benefícios 
para distribuição direta de 
renda, enquanto durar a 
pandemia. 

“Entendemos que é es-
sencial deixar explícito na lei 
que os valores recebidos a 
título de auxílio emergencial 
têm natureza alimentar e 
não podem receber qualquer 
tipo de constrição, inclusive 
judicial, seja pelo sistema 
BacenJud, ou qualquer ou-
tro. A única exceção que se 
vê correta é a penhora para 
satisfazer o pagamento de 
pensão alimentícia, no limite 
de 50% do valor recebido a 
título do auxílio”, argumentou 
Ribeiro.

Câmara aprova 
projeto que 

impede bloqueio 
do auxílio 

emergencial
Agência BRASIL

Balcão de Empregos oferece 504 vagas

O Balcão de Empregos 
de São José do Rio Pre-
to desta quarta-feira (15) 
está oferecendo 504 vagas 
de trabalho. Entre elas: 
consultor de vendas (20), 
operador de caixa (20), 
açougueiro (11), recep-
cionista (11), operador de 

empilhadeira (11), ajudante 
de depósito (10), auxiliar de 
estacionamento (10), con-
feiteiro (10), empacotador 
(10), padeiro (10), entre 
outras.

Embora o atendimento 
presencial no Poupatempo 
e na Prefeitura Regional 
Norte tenham sido suspen-
sos, o Balcão de Empregos 

da Prefeitura de Rio Preto 
continua funcionando. Os 
interessados podem se 
cadastrar por meio do site 
www.riopreto.sp.gov.br/bal-
caoempregos. Por ele, os 
trabalhadores podem enviar 
currículos e se candidatar 
às vagas, assim como os 
contratantes podem anun-
ciar as oportunidades.

Vinícius LIMA

Divulgação

DEPUTADOS

OPORTUNIDADES

EM ISOLAMENTO
Bolsonaro diz que novo teste manteve 

resultado positivo para Covid-19

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) afirmou 
nesta quarta-feira (15), em 
uma transmissão nas redes 
sociais, que realizou um novo 
exame para covid-19 e o re-
sultado se manteve positivo.

Tratamento – O presiden-

te está se tratando desde o 
último dia 7 de julho, quan-
do teve a confirmação da 
doença.

Isolamento – Ele segue 
em isolamento no Palácio da 
Alvorada, residência oficial, 
de onde tem se reunido com 
ministros por videoconferên-
cia.

Da REDAÇÃO “Ontem de manhã fiz o 
exame, à noite deu resultado 
que eu ainda estou positivo 
para o coronavírus, então a 
gente espera que, nos pró-
ximos dias, eu faça um novo 
exame e, se Deus quiser, dê 
tudo certo para a gente voltar 
logo à atividade”, salientou o 
presidente.
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Desistências
O presidente da Demo-

cracia Cristã, Adilson Felicia-
no, diz que as desistências 
de João Paulo Rillo (PSOL) 
de disputar a Prefeitura, e a 
de Eleuses Paiva (PSD), que 
não será o vice de Edinho, 
tudo muda. “O jogo muda, 
acordos se dissolvem e sur-
gem novas possibilidades”, 
analisa Feliciano. Segundo 
ele, PP, Patriota, DEM e o 
PTB vislumbram à vaga de 
vice na chapa de Edinho 
Araújo (MDB). Devido às 
alterações dos postulantes, 
Feliciano diz que ainda não 
dá para anunciar o vice do 
pré-candidato Rogério Vini-
cius (DC).

Novo cenário
A desistência do vice Eleuses Paiva (PSD) da disputa 

pela reeleição na chapa a ser encabeçada por Edinho Araú-
jo (MDB) mexeu com a estrutura dos outros pré-candidatos 
que vão brigar pelo cargo de prefeito. Com a mudança do 
cenário, dirigentes partidários de siglas que vão concorrer 
nas eleições majoritárias mudaram de estratégia com 
intuito de firmar alianças para definir os pré-candidatos 
a vice de suas chapas. O ex-deputado Orlando Bolçone 
(DEM, foto), para alguns, está cotado para ser o vice na 
chapa de Edinho.

Jabuti
Projeto prevê o fornecimento de internet gratuita, du-

rante a pandemia de Covid-19, para todos os cidadãos 
de baixa renda beneficiários do Bolsa Família, do auxílio 
emergencial e demais programas sociais que utilizem o 
Cadastro Único do governo federal. Pela proposta, o ser-
viço deverá ser ofertado de forma gratuita pelas empresas 
prestadoras de serviços de telecomunicações. Agora, as 
operadoras não dão nada de graça, portanto, deve ter 
algum jabuti escondido nessa proposta do deputado Luís 
Miranda (DEM-DF).

Convoca
O presidente do Conse-

lho de Ética, Marinho das 
Bombas (Patriota), convocou 
os membros para decidir se 
aceita ou não denúncia contra 
Anderson Branco (PL), por 
quebra de decoro parlamen-
tar. Membros: Celso Peixão 
e Cláudia De Giuli, ambos 
do MDB, e Francisco Júnior 
(DEM). Branco é vice-presi-
dente, porém, não participa 
da reunião. A suplente Kari-
na Caroline (Republicanos) 
assume a vaga dele. Marco 
Rillo (PSOL) acusa Branco de 
abrir o microfone para atra-
palhar a fala do adversário 
Renato Pupo (PSDB) durante 
a sessão.

Definida
O presidente do Pode-

mos, Kawell Lott, disse que 
a chapa de pré-candidatos 
a vereador está definida, por 
exemplo, tem o vereador 
Gérson Furquim. Sobre as 
eleições majoritárias, Kawell 
disse que ainda não tem 
nada definido. “(Estamos) 
avaliando as opões diante 
das recentes movimenta-
ções”, disse, se referindo as 
desistências de João Paulo 
(PSOL) e de Eleuses Paiva 
(PSD). “Nesse momento 
não posso divulgar detalhes, 
estamos analisando candi-
datura própria na majoritária 
ou composição com o pre-
feito Edinho”, diz.

Relator
O deputado Itamar Bor-

ges (MDB) foi eleito relator 
da Comissão Parlamentar 
de Inquérito, que investiga 
a segurança dos alojamen-
tos de clubes desportivos. 
“Meu papel é elaborar um 
parecer sobre a situação 
(dos alojamentos) para ser 
analisado e votado pelos de-
putados que fazem parte da 
CPI”, explica. O parlamentar 
informou ainda que também 
vai coordenar e supervisio-
nar os atos relacionados à 
investigação, que apura as 
reais condições das aco-
modações dos clubes para 
garantir a segurança dos 
atletas e funcionários.

Nota 10
O presidente do MDB, 

Pedro Nímer, disse que ain-
da não definiu a chapa de 
pré-candidatos a vereador 
que vai disputar cadeiras na 
Câmara. Nímer informou que 
tem 45 nomes, porém, fará 
uma reunião virtual, antes 
de definir os 26 postulantes 
que vão concorrer. O partido 
tem quatro vereadores que 
disputarão a reeleição: Jean 
Charles, Celso Peixão, Cláu-
dia Giuli e Jean Dornellas. 
Indagado se a chapa está 
“pesada”, o presidente disse 
que não irá declinar nomes. 
Entre os novatos, está o 
Professor Nota 10, Diego 
Faria Lima.

Gradil
Zé da Academia (Patrio-

ta) enviou requerimento à 
Triunfo, concessionária da 
BR-153, pedindo para que 
seja instalado novo gradil 
nos viadutos das ruas José 
Bonifácio e da Eufly Jalles, 
que ligam a região central 
da cidade a Zona Leste. 
O vereador relata que o 
gradil é baixo e coloca em 
risco a integridade física, 
principalmente das crianças 
que passam pelos locais. O 
movimento de pedestres é 
intenso, segundo o vereador, 
por isso diz que compete à 
empresa adotar medidas 
de segurança adequando a 
altura do gradil.

A Prefeitura de Rio Preto, 
para tentar conter o avanço do 
número de casos de Covid-19 
na cidade, decidiu nesta quar-
ta-feira (15) que os supermer-
cados e hipermercados serão 
proibidos de abrir para atendi-
mento ao público nos próximos 
dois finais de semana, dias 18 
e 19 e 25 e 26 de julho – os 
mesmo poderão apenas fazer o 
atendimento por delivery.

Aglomerações – As me-
didas emergenciais foram 
tomadas para combater as 
aglomerações, que continuam 
acontecendo em vários pontos 
da cidade.

Sem drive thru – O decreto 
proíbe a venda por meio deste 
sistema nos supermercados.

Segundo o secretário de 
Saúde, Aldenis Borim, ainda 
que a ideia era equilibrar econo-
mia com saúde, mas a cidade 
ainda está registrando altos 
índices de aglomerações.

“Gostar íamos muito de 
manter o funcionamento dos 
serviços, porém, não estamos 
tendo toda a adesão necessá-
ria. Ainda vemos muitas pes-
soas nas ruas sem máscaras, 
estabelecimentos funcionando 
em horários proibidos e muitas 
festas clandestinas e em famí-
lia”, salientou o secretário.

O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) informou que as medi-
das têm como objetivo salvar 
vidas, evitando um colapso 
no sistema de saúde.  “Nosso 
foco continua sendo a saúde. 
As medidas tomadas hoje são 
temporárias e esperamos que 
inibam as aglomerações, pois 
elas claramente estão contri-
buindo para que a doença se 
espalhe”, afirmou Edinho.

APAS – Para a Associação 
Paulista de Supermercados 
(APAS), o decreto assinado 
pelo prefeito Edinho Araújo 
fará com que a população se 
aglomere em fila nas portas dos 
estabelecimentos, o que vai na 
contramão das recomendações 
de distanciamento social em 
tempos de pandemia.  Em outro 
ponto da sua nota, a entidade 
salienta que o decreto traz um 
desnecessário risco de desa-
bastecimento para a região, 
pois estimula a população a 
estocar itens de primeira ne-
cessidade.

Região – Para a APAS, o 
fechamento dos supermer-
cados incentiva a população 
rio-pretense a ir aos municípios 
vizinhos para suprir suas ne-
cessidades imediatas, fazendo 
com que o vírus da Covid-19 se 
propague cada vez mais.

Acirp – A Acirp (Associação 
Comercial e Empresarial de Rio 
Preto) se posicionou contrária à 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto define 
fechamento de mercados 
aos sábados e domingos

DECRETO

Decisão do prefeito Edinho Araújo desagradou a Acirp e a Apas

 Sérgio SAMPAIO

REDUZIR CONTÁGIO

Acirp afirma que decisão da Prefeitura foi equivocada

A Acirp (Associação Co-
mercial e Empresarial de Rio 
Preto) se posicionou contrária 
à decisão da Prefeitura de Rio 
Preto que decretou o fecha-
mento dos supermercados e 
hipermercados aos sábados e 
domingos e que proíbe a venda 
de bebidas alcoólicas por todos 

os estabelecimentos aos finais 
de semana e no período noturno.

Segundo a entidade, todas 
as medidas que restringem ou 
limitam o acesso da população a 
produtos ou serviços acabam ge-
rando mais aglomerações. “Isso 
se confirmou em várias medidas 
tomadas, não só em Rio Preto. 
O prefeito de São Paulo (Bruno 
Covas) teve que voltar atrás 

em medidas que restringiam a 
circulação da população e que 
geraram ainda mais aglomera-
ções no transporte público e nas 
lojas”, destaca trecho da nota.

Sem entender – A entidade 
questiona a proibição do delivery 
e o drive thru nos finais de sema-
na. A Acirp salienta que a Prefei-
tura precisa rever essa decisão 
tomada o mais rápido possível. 

Sérgio SAMPAIO

Edinho se reúne com representantes do 
setor supermercadista

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) esteve reunido na noite 
desta quarta-feira (15) com 
representantes de supermerca-
dos e atacadistas e a diretoria 
da APAS (Associação Paulista 
de Supermercados) por meio 
de uma conferência virtual na 
qual esclareceu os motivos que 
o levaram a tomar a decisão 
que obrigar o fechamento dos 
supermercados e hipermerca-
dos nos próximos dois sábados 
e domingos.

Em um trecho da sua fala, o 
prefeito afirmou que “Não existe 
decisão certa, existe decisão 
necessária. Este é o momento 
que estamos vivendo é o um 
momento de guerra”, salientou 
Edinho.

Salientando que, em mo-
mentos de guerra, você deve 
quando for necessário mudar de 
estratégia, por isso a decisão foi 

tomada. O prefeito exemplificou 
o que está acontecendo neste 
momento nos Estados de Santa 
Catarina e Rio Grande de Sul, 
onde todos acham que a nor-
malidade esta restabelecida e 
agora muitos municípios estão 
decretando lockdown.

O prefeito fez um pedido 
para que o setor compreenda a 
situação vivida por Rio Preto que 
pode entrar em colapso, mesmo 
sendo uma cidade referencia na 
Saúde. “Não estou aqui para 
discutir a legalidade do decreto, 
qual é a decisão Tribunal de São 
Paulo ou do Supremo Tribunal 
Federal. Eu quero dizer da rea-
lidade do nosso município. Das 
vidas que estão em jogo, e do 
colapso do sistema de saúde 
de uma das cidades que tem 
um dos maiores sistemas de 
saúde”, finalizou Edinho.

Além dos representantes 
do setor supermercadista e da 
APAS, participou da reunião o 
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decisão da Prefeitura. Segundo 
a entidade, todas as medidas 
que restringem ou limitam o 
acesso da população a produtos 
ou serviços acabam gerando 
mais aglomerações. “Isso se 
confirmou em várias medidas 
tomadas, não só em Rio Preto. 
O prefeito de São Paulo (Bruno 
Covas) teve que voltar atrás 
em medidas que restringiam a 
circulação da população e que 
geraram ainda mais aglomera-
ções no transporte público e 
nas lojas”, destaca trecho da 
nota.

Conscientização e acesso 
maior – Segundo a entidade 
a redução das aglomerações 
acontece com a facilitação do 
acesso aos serviços e produtos, 
fiscalizando o cumprimento das 
medidas e conscientizando a 
população.

Desemprego – Eles fina-
lizam a nota salientando que 
medidas radicais como esta 
são pouco efetivas para reduzir 
aglomerações e geram mais 
desemprego.

Divulgação

Edinho decreta Lei Seca com objetivo de reduzir aglomerações
A Prefeitura de Rio Preto 

definiu nesta quarta-feira (15) 
tomar atitudes mais radicais 
para combate às aglomerações 
que continuam acontecendo 
em diversos pontos da cidade, 
em especial aos finais de se-
mana. O objetivo da medida é 
tentar reduzir a elevada taxa de 
contágio da Covid-19 registada 
nos últimos dias na cidade.

O novo decreto que será pu-
blicado nesta quinta-feira (16) 
no Diário Oficial (Jornal DHoje) 
determina que até o dia 30 de 
julho, fica proibida a venda de 

bebidas alcoólicas em todos os 
estabelecimentos comerciais 
de Rio Preto nos próximos dois 
sábados e domingos (dias 18, 
19, 25 e 26 de julho). Nestes 
dias a proibição começa às 20 
horas da sexta-feira e termina 
às 6 horas da manhã da segun-
da-feira subsequente.

Flexibilidade durante a 
semana – A nova determina-
ção libera a venda de bebidas 
alcoólicas de segunda a sexta 
até o próximo dia 30 de julho 
– das 6 horas da manhã até às 
20 horas.

Sem drive thru e delivery 
– O decreto proíbe a venda por 
destes dois sistemas também 
até o dia 30 de julho.

Segundo nota divulgada 
pela prefeitura, essas medidas 
emergenciais foram tomadas 
para combater as aglomera-
ções, que continuam acon-
tecendo em vários pontos da 
cidade, como área externa de 
lojas de conveniência e locais 
de lazer, mesmo com as medi-
das já anunciadas.

Segundo Aldenis Borim, 
secretário de Saúde, a cidade 
ainda está registrando altos 
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VIDAS EM JOGO

índices de aglomerações.  “Es-
tamos registrando um aumento 
de novos contaminados e pes-
soas internadas. A situação dos 
hospitais que atendem a cidade 
já está preocupante. No HB 
temos 36 pacientes internados 
que são de Rio Preto, os outros 
são todos pacientes que vem 
de cidades da nossa região”, 
salientou Borim.

O Comitê continuará monito-
rando diariamente o número de 
casos, a ocupação dos leitos e 
outros indicadores da Covid-19 
e informando a população com 
transparência.

secretário de Saúde, Aldenis Bo-
rim e da vereadora e presidente 
licenciada do Sincomerciários 
(Sindicato dos Empregados no 
Comércio) Márcia Caldas (PSD).

Preocupação – Prefeito 
salientou que existe uma gran-
de preocupação em relação 
aos profissionais da Saúde que 
estão adoecendo e infelizmen-
te também indo a óbito em 

Rio Preto já foram registrados 
quatro óbitos de trabalhadores 
da área.

As medidas emergenciais 
foram tomadas segundo a 
Prefeitura para combater as 
aglomerações, que continuam 
acontecendo em vários pontos 
da cidade, como área externa de 
lojas de conveniência e locais de 
lazer, mesmo com as medidas 
já anunciadas.

“Vamos ver aglomerações am-
pliadas nos dias que antecedem 
ao fechamento”.

Conscientização e acesso 
maior – Segundo a entidade, 
a redução das aglomerações 
acontece com a facilitação do 
acesso aos serviços e produtos, 
fiscalizando o cumprimento das 
medidas e conscientizando a 
população.
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Morre aposentada 
atropelada por moto

O corpo da aposentada 
Maria Caldeira Trabuco, de 
78 anos, foi enterrado às 
11 horas desta quarta-feira 
(15), no cemitério São João 
Batista, em Rio Preto. A 
idosa foi atropelada por uma 
moto no Jardim Alto Rio Pre-
to, na segunda-feira (13).

O boletim de ocorrência 
comunicando o falecimento 
foi registrado pela funerária 
e informa que a aposentada, 
que sofreu múltiplas fraturas 
expostas, na perna, punho 
e ombro, foi submetida à 

cirurgia ortopédica, mas não 
resistiu e faleceu no hospital 
Beneficência Portuguesa, na 
terça-feira (14).

Registrado como homicí-
dio culposo (quando não há 
intenção de matar) na dire-
ção de veículo automotor, o 
caso será investigado pelo 2° 
Distrito Policial.

O atropelamento

A aposentada Maria Cal-
deira foi atropelada quando 
tentou atravessar a avenida 
Jesus Vila Nova Vidal. Se-
gundo o boletim de ocor-

Tatiana PIRES

Na quarta feira (15), por 
volta das 13 horas, durante fis-
calização de combate a crimes 
na BR 153, nas imediações da 
cidade de Rio Preto, policiais 
rodoviários federais apreende-
ram uma caminhonete MMC / 
Triton, modelo 2014, produto 
de furto em 2015, conduzida 
por uma mulher de 35 anos.
Efetuando checagem dos sinais 
identificadores do veículo, os 
policiais constataram que a ca-
minhonete era um clone de ou-
tro veículo com características 
idênticas. Esta irregularidade foi 
descoberta através da consta-
tação que os sinais identifica-
dores do veículo, como chassi 
e numero do motor, haviam 
sido adulterados, pois o veículo 
abordado na verdade havia sido 
furtado em 2015, em  Itajaí/SC,

PRF recupera 
caminhonete de 
luxo na BR 153

Pintor de paredes tenta trocar o animal 
de estimação da família por drogas

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Rio Preto prendeu um 
pintor de paredes, de 39 anos, 
que tentou trocar o cachorro de 
estimação pertencente a mãe 
dele por drogas e por danificar 
a viatura da corporação. O fla-
grante aconteceu na madrugada 
desta quarta-feira (15), no bairro 
São Deocleciano.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o tio do 
pintor acionou a GCM contando 
que o sobrinho tinha ido até o 
bairro João Paulo II para trocar 
o cão por drogas. Uma equipe 
de guardas, acompanhado do 
tio do homem, encontraram ele, 
que espontaneamente entregou 
o animal.

Logo após, a GCM foi cha-
mada novamente devido ao 
pintor de paredes estar altera-
do. Ao chegar à casa, em que 

o agressor mora com a mãe, 
os guardas viram que ele havia 
quebrado vários objetos e o tio 
contou que o sobrinho tinha 
desferido vários chutes nele.

O pintor de paredes xingou os 
guardas e não quis falar sobre as 
agressões aos familiares e danos 
na casa. Tio e mãe do agressor 
afirmaram que não sofreram 
lesões.

Durante o trajeto em que 
estava sendo encaminhado à 
Central de Flagrantes, o pintor 
chutou várias vezes o compar-
timento da viatura, provocando 
danos na fechadura. Ele tam-
bém se debateu contra o veículo 
causando ferimentos. O pintor 
foi levado à Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Tangará para 
atendimento médico.

Já na delegacia de plantão, 
a mãe do pintor de paredes não 
quis representar contra o filho 
e foi orientada quanto ao prazo 
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Divulgação

O pintor ficou alterado e causou danos à viatura da GCM

Agentes penitenciários apreendem 
11 celulares e maconha no CPP

Agentes penitenciários 
do Centro de Progressão 
Penitenciária (CPP) de Rio 
Preto flagraram um detento, 
de 29 anos, com um celular 
nesta terça-feira (15). Dois 
dias antes, foram apreendi-
dos 10 celulares, além de 
11 porções de maconha na 
mesma unidade prisional.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o primeiro 
flagrante, na segunda-feira 
(13), aconteceu durante re-
vista de rotina no alojamento 
J, ala I. Três celulares e as 
porções de maconha esta-
vam nos pertences de um 
reeducando, ajudante geral, 
de 32 anos.

Mesmo algemado, o de-
tento empurrou um dos 
agentes e tentou fugir pu-

lando um alambrado. Ele 
acabou sendo detido quando 
tentava pular o segundo 
alambrado do presídio. Ao 
ser detido, o reeducando 
agrediu dois agentes com 
chutes. Encaminhado à Cen-
tral de Flagrantes, o detento 
negou que a droga fosse 
dele.

Os outros sete celula-
res foram encontrados em 
área de comum acesso dos 
detentos no mesmo aloja-
mento.

Os 11 celulares foram 
entregues na Central de 
Flagrantes. De acordo com 
o boletim de ocorrência, o 
fato de um reeducando estar 
em posse de celular dentro 
do presídio é tipificado pelo 
artigo 349-A do Código Penal 
e também é uma infração 
administrativa grave.

Tatiana PIRES

CONECTADOS

 A dona de casa Lisane 
Cristina Gusson, 38 anos, 
procurou a Polícia Civil para 
denunciar que ficou com 
lesões permanentes em seu 
abdômen após realização 
de um procedimento esté-
tico para emagrecimento. 
O boletim de ocorrência foi 
registrado nesta quarta-feira 
(14), quatro meses após a 
aplicação que resultou no 
ferimento.

“Eu já tinha feito algumas 
aplicações, mas a última, que 
foram duas, uma de cada 
lado do umbigo, foi muito 
dolorida. Depois foi ficando 
vermelho e foi arroxeando. 
Começou a vazar secreção e 
muita dor. Precisei ir na emer-
gência por conta da dor várias 
vezes”, conta Lisiane, dizendo 
que procurou um advogado e 
pretende acionar a Justiça.

Essa semana, a dona de 
casa, disse que se consultou 
com um endocrinologista que 
a orientou a procurar um ci-
rurgião plástico. “Além da dor 
que eu sinto desde o procedi-
mento, a endocrinologista me 
disse que para tirar essa pele 
morta preciso passar por um 
cirurgião plástico”, afirmou.

Lisane que também recla-
mou da falta de assistência 
da esteticista. “Com muito 
custo, ela pagou os medi-
camentos. Já tive que tomar 
antibiótico e anti-inflamató-
rio, mas nada resolveu. Ela 
nunca me ligou para saber 
se melhorei, se preciso de 
alguma coisa. O que ela me 
disse era para eu ir até a cli-
nica que ela iria drenas, mas 

Dona de casa denuncia lesões 
sofridas após tratamento estético

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Morador de Rio Preto ‘escapa’ de sequestro devido ao trânsito parado em rodovia

Um caminhoneiro, de 64 
anos, foi rendido e ficou em poder 
de bandidos na cidade de Costa 
Rica, no Mato Grosso do Sul. O 
crime aconteceu na última quin-
ta-feira (9), mas a vítima registrou 
o boletim de ocorrência na Central 
de Flagrantes, em Rio Preto, nes-
ta terça-feira (14).

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
o motorista é morador de Rio 
Preto e havia carregado o cami-

nhão com algodão no munício de 
Campo Novo do Parecis, em Mato 
Grosso. Depois de almoçar em um 
posto de combustível, localizado 
na rodovia MS-306, foi abordado 
por uma mulher que ofereceu 
produtos de limpeza. Ele disse que 
não estava interessado e, neste 
momento, a mulher tirou um re-
vólver, calibre 38, da sua bolsa e 
disse: “então fica quietinho, que 
eu vou limpar seu caminhão”.

Em seguida, dois homens 
se aproximaram e obrigaram o 
caminhoneiro dirigir por cerca de 

Tatiana PIRES 25 quilômetros. Então, eles orde-
naram que ele parasse o veículo 
no acostamento e o amarraram, 
colocando-o no banco de trás. 
Os criminosos ainda obrigaram 
a vítima a orientar como dirigir o 
caminhão.

Após percorrerem alguns qui-
lômetros, ficaram parados na 
rodovia por aproximadamente 
quatro horas devido a um aci-
dente. Os criminosos desistiram 
do sequestro e levaram o celular 
da empresa que o caminhoneiro 
trabalha.

Divulgação

MATO GROSSO DO SUL

Autônomo, de 29 anos, 
foi preso após agredir a 
mulher, uma professora, de 
34 anos, na noite desta ter-
ça-feira (15), no bairro São 
Judas Tadeu, em Rio Preto.

De acordo com informa-
ções do boletim de ocor-
rência, o casal iniciou uma 
briga, na versão do autô-
nomo, porque a mulher 
estava mexendo em seu 
celular. Ele não gostou da 
atitude e ela começou a 
xingá-lo. Neste momento, 
o autônomo puxou o cabelo 
da professora. A vítima, por 
sua vez, contou que sofreu 
fortes puxões de cabelo. O 
casal declarou que não ter 
sofrido lesões.

Encaminhados à Central 
de Flagrantes, a professora 
decidiu representar contra 
o companheiro e solicitou 
medida protetiva para que 
ele e também sua sogra 
ficassem impedidos de 
se aproximarem dela. O 
autônomo se negou a fa-
zer qualquer declaração e 
também não assinou os 
documentos referentes ao 
flagrante.

O autônomo foi preso 
por injúria, ameaça e vias 
de fato em situação de vio-
lência doméstica e familiar 
contra a mulher. O delegado 
de plantão, , arbitrou fian-
ça no valor de um salário 
mínimo e em razão de não 
ter sido paga, o agressor 
foi preso, permanecendo a 
disposição da justiça.

Autônomo é 
preso ao agredir 

a mulher
Tatiana PIRES

eu não sou boba, e não fui”.
A reportagem procurou a 

esteticista por telefone para 
falar sobre o procedimento, 
mas ela não atendeu as li-
gações e outro celular estava 
desligado.

O caso foi registrado na 
Central de Flagrantes como 
lesão corporal e será enca-
minhado para o 3° Distrito 
Policial, que irá investigar.

“Eu já tinha feito algumas 
aplicações, mas a última, 
que foram duas, uma de 
cada lado do umbigo, foi 
muito dolorida. Depois 
foi ficando vermelho e foi 
arroxeando. Começou a 
vazar secreção e muita 
dor. Precisei ir na emer-
gência por conta da dor 
várias vezes”, conta Lisia-
ne, dizendo que procurou 
um advogado e pretende 
acionar a Justiça.

de seis meses, caso mude de 
ideia. A mulher disse que queria 
que a Justiça determinasse a 
internação do seu filho devido 

ao uso de drogas. O agressor 
foi preso em flagrante por dano 
qualificado contra o patrimônio 
público e resistência.

rência, o condutor da moto, 
um auxiliar de produção, de 
23 anos, disse que seguia 
no sentido bairro a rodovia 
Washington Luís, quando a 
idosa surgiu tentando atra-
vessar a via. Ele contou que 
não houve tempo de evitar o 
acidente. Ele também ficou 
ferido

Os dois foram socorridos 
pela Unidade de Resgate 
do Corpo de Bombeiros. A 
aposentada havia sido en-
caminhada à Beneficência e 
ele foi atendido na Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
Tangará.

Vídeo de menina dançando de calcinha 
viraliza e mãe busca culpado

A mãe de uma menina, de 
12 anos, procurou a Polícia 
Civil de Potirendaba depois 
que o vídeo em que a filha 
aparece dançando funk, ves-
tindo apenas calcinha e top, 
circula nas redes sociais e 
aplicativos de mensagens.

A menina aparece no ví-
deo de costas, mas no fim 
das imagens é possível ver 
o rosto dela. Ao fundo dois 
jovens estão em uma piscina. 
O caso aconteceu em uma 
festa em uma chácara da 
cidade, no último domingo 
(12).

Segundo o boletim de 
ocorrência, a mãe da me-
nina, de 28 anos, foi até a 
delegacia nesta terça-feira 
(14) acompanhada de uma 
adolescente, de 17 anos, que 
também estava na festa para 
fazer a denúncia. A testemu-
nha disse que a menina foi 
filmada por um jovem maior 
de idade e também afirmou 
que a garota não ingeriu be-
bida alcoólica e nem drogas.

O caso foi registrado com 
base no ECA (Estatuto da 
Criança e do Adolescente) 
como utilizar-se de criança 
ou adolescente em cena de 
sexo explicito ou pornografia.

Tatiana PIRES

VIRALIZOU
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A Prefeitura de Mirassol, 
por meio da Vigilância Epide-
miológica do Departamento 
de Saúde, informou que foram 
confirmados sete casos positi-
vos de Covid-19 no município 
nesta quarta-feira (15).

Destes sete casos, cin-
co foram contabilizados em 
homens de 22 a 70 anos e 
dois em mulheres de 24 e 34 
anos. Uma das mulheres está 
internada no Hospital de Base, 
enquanto os outros cumprem 
quarentena em suas respec-
tivas casas.

O município contabiliza 
1333 notificações, 240 po-
sitivos, 931 negativos e 162 
aguardando resultado. Do 
total de positivos, há 185 
curados, 35 em quarentena, 
12 internados e 8 óbitos.

Mirassol chega 
a 240 casos de 

Covid-19

Gerente da Vigilância sanitária diz que medidas 
mais restritivas podem ser tomadas em Rio Preto

Durante a live da Se-
cretaria de Saúde de Rio 
Preto desta quarta-feira 
(15), a Vigilância Sanitária 
apresentou dados sobre as 
inspeções e constatações 
feita pelo órgão durante a 
pandemia. Foram mais de 
22 mil inspeções realizadas 
e mais de 1.200 irregulari-
dades, com cerca de 441 
autuações até o momento, 
tanto em estabelecimentos 
comerciais e também em 
situações individuais como 
as festas e aglomerações.

“A Vigilância trabalha 
com a proteção da cole-
tividade. Nós não temos 
condições de fiscalizar a 
atitude individual de cada 
cidadão, isso depende mui-
to da consciência de cada 
um. Eu faço um apelo para 

as pessoas que ainda não 
se conscientizaram da gravi-
dade do momento para que 
cumpram com as medidas 
restritivas e não saiam de 
casa sem necessidade”, 
comentou a gerente da vigi-
lância sanitária de Rio Preto, 
Miriam Wowk.

A gerente ainda afirmou 
que medidas mais restritivas 
poderão ser aplicadas caso 
as pessoas continuem des-
respeitando a quarentena. 
“O comércio não está aberto 
para as pessoas irem passe-
ar, para levar a família e sim 
para atender uma necessi-
dade extrema. Não é esse o 
objetivo do comércio, sho-
ppings e mercados abertos. 
Peço para que a população 
tenha consciência, pois se 
isso não acontecer, nós ine-
vitavelmente teremos que 
tomar medidas mais duras”, 
afirmou.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O distanciamento social e o isolamento domi-
ciliar simbolizam a luta diária da nossa população 
contra o novo Coronavírus. Especialmente para o 
grupo de risco, composto por pacientes obesos, 
diabéticos, hipertensos, imunodeprimidos e car-
diopatas, a restrição social constitui uma maneira 
eficaz de evitar a contaminação viral.

Por um lado benéfico, o isolamento domiciliar 
pode ser perigoso para aqueles indivíduos que 
necessitam de controle medicamentoso e acom-
panhamento médico de rotina devido a doenças 
crônicas. Não comparecer ao atendimento mé-
dico significa não controlar os principais fatores 
de risco para sua doença e nem avaliar o atual 
estágio do seu problema de saúde e também 
representa o provável consumo de medicações 
na dose indevida.

Enquanto o Ministério da Saúde recomenda 
a reclusão, alguns profissionais da saúde esti-
mulam as pessoas a manterem o atendimento 
médico, mesmo durante a pandemia. Qual seria 
a solução para este impasse? A regulamentação 
da telemedicina e da teleconsulta constituiu im-
portante conquista da área da saúde durante a 
pandemia da Covid-19.

Com a autorização do Conselho Federal de Me-
dicina, os pacientes, atualmente, podem usufruir 
do atendimento à distância realizado por meio 
de plataformas virtuais que permitem o contato 
próximo com o médico, mesmo que no conforto 
de sua casa. Em caso de dúvidas quanto a sin-
tomas e doses de medicações, o paciente pode 
ter acesso virtual ao seu médico de confiança.

Obviamente, a telemedicina não substitui e 
nem substituirá integralmente o atendimento 
médico presencial, um dos pilares da filosofia 
e da arte da Medicina, que permite ao médico 
examinar seu paciente e realizar o diagnóstico 
da doença após estabelecer a adequada relação 
médico-paciente.

Como no caso das principais doenças que aco-
metem o sistema circulatório (trombose venosa, 
embolia pulmonar, dissecções de aorta, aneu-
rismas arteriais, doenças das artérias carótidas, 
varizes e úlceras vasculares), o acompanhamento 
médico não pode esperar o tempo de resolu-
ção da pandemia. Por isso, se houver dúvidas 
ou mesmo sintomas preocupantes, procure o 
atendimento médico, se possível na forma pre-
sencial, caso contrário, por telemedicina através 
de teleconsulta.

Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor 
em Pesquisa em Cirurgia pela Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de São Pau-
lo, especialista nas áreas de Cirurgia Vascu-
lar, Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular e 
coordenador do curso de Medicina da União 
das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)

Teleconsulta e 
telemedicina durante

 a pandemia
Divulgação
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Vigilância Sanitária já fez 441 autuações durante a pandemia
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Rio Preto passa dos 5 mil casos de Covid-19 e 
registra seis óbitos nesta quarta-feira

A Secretária de Saúde de 
Rio Preto atualizou nesta quar-
ta-feira (15) os números de 
Covid-19 em Rio Preto. Foram 
219 novos casos confirmados, 
sendo, sendo que 22 foram em 
profissionais da saúde. No total, 
Rio Preto já atingiu 5.042 casos 
confirmados desde o início da 
pandemia, com 883 casos em 
profissionais da saúde.

Rio Preto também registrou 
seis óbitos nesta quarta-feira, 
totalizando 146 até o momen-
to. A taxa de letalidade é de 

síndromes respiratórias, am-
pliam o horário de atendimento, 
com funcionamento de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 22h.

Nas demais unidades res-
piratórias – Lealdade/Amizade, 
Anchieta, Anexo Faceres, Ve-
torazzo, Caic/Cristo Rei e Santo 
Antonio, o atendimento continua 
de segunda a sexta-feira, das 
7h às 19h.

Munícipes que precisarem 
de atendimento prioritário de-
vem procurar as unidades de 
saúde que não realizam aten-
dimento respiratório mais próxi-
mas de suas casas.

Vinicius LIMA 2,8%, sendo menor que São 
Paulo (4,7%), Brasil (3,8%) e no 
mundo (4,3%). A Saúde ainda 
informou que quatro óbitos con-
tabilizados nesta semana foram 
de pessoas da área da saúde.

Com relação ao número de 
curados, o município registrou 
35 novas altas, totalizando 
2.977 recuperados, número 
equivalente a 59% dos casos. 
O coeficiente de incidência é 
de 1.094 casos a cada 100 mil 
habitantes e a cidade já reali-
zou 22.778 testes, sendo que 
17.736 foram negativos.

O número de internações por 

Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) aumentou. Foram 
55 notificações nas últimas 24 
horas, com 15 novos pacientes 
internados em UTIs e seis em 
enfermarias. No total são 320 
internações, sendo 123 em UTIs 
e 197 em enfermarias.

Ampliação de aten-
dimento – Saúde

A Secretaria de Saúde infor-
mou que a partir desta quarta-
-feira, 15 de julho, as unidades 
Estoril e Solo Sagrado, que são 
referência para atendimento de 

Três UPAs, dois Pronto Socorros e a Santa Casa recebe-
rão respiradores

SAÚDE PANDEMIA
Prefeitura de Mirassol entrega 

UBS no Renascença

A Prefeitura de Mirassol 
colocou em funcionamento a 
UBS do Renascença. O local 
já está atendendo os pacien-
te dos Bairros da Cohab 1, 
Renascença, São José, São 
Bernardo 1, 2 e 3, Vale do 
Sol, Vila Maria e Vila Moreira.

Na UBS, dois clínicos ge-
rais, um ginecologista, uma 
pediatra e um dentista estão 
à disposição da população. 
A paciente Antônia Josefa 
da Conceição, 72 anos, que 
mora no Vale do Sol, esteve 
na unidade para se consultar 
e aprovou o atendimento que 
recebeu. “Está bom demais. 
O atendimento também é 
muito bom. Agora, a gente 
está no céu. A gente até se 
sente bem porque está num 

ambiente melhor.”, disse 
Antônia.

Com aproximadamente 
489 m² de área construída, 
a UBS tem uma ampla re-
cepção e sala de espera e 
21 salas, onde estão insta-
lados consultórios médicos e 
odontológico, sala de enfer-
magem, sala de curativos e 
suturas, sala de nebulização, 
banheiros com acessibilida-
de, entre outros espaços.

O menor tempo de espera 
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AUXÍLIO
Rio Preto recebe 12 novos 

respiradores do Estado
O deputado estadual Itamar 

Borges (MDB) afirmou nesta 
terça-feira (14) que Rio Preto 
vai receber 12 respiradores que 
irão atender cinco unidades da 
rede municipal mais a Santa 
Casa da cidade.

A Santa Casa, as UPAs  (Nor-
te, Jaguaré, Tangará/Estoril) e os 
Pronto Socorros (Santo Antônio 
e Vila Toninho) receberão 2 res-
piradores. O anúncio do envio 
destes equipamentos foi feito 
pelo governo do Estado.

“Os respiradores são essen-
ciais para garantir atendimento 
aos pacientes em quadro grave 
de Covid-19, além de agilizar 
o trabalho da equipe médica”, 
salientou o deputado.

Região – Na oportunida-
de, foi anunciada também a 

distribuição de um total de 38 
respiradores para hospitais 
localizados em 21 municípios 
da região. Os equipamentos 
são para estabilização, usados 
no primeiro atendimento, na 
enfermaria.

Preocupação – O rápido 
avanço da Covid-19 no interior 
reforça a preocupação com o 
agravamento da pandemia nos 
municípios menores.

“Diversas ações de apoio 
ao enfrentamento da Covid-19 
já foram realizadas, transferên-
cia de recursos tanto para as 
prefeituras como os hospitais, 
esta é mais uma importante 
ação. Seguimos trabalhando 
para agilizar os atendimentos e 
melhorar o aporte para a saúde 
dos municípios da nossa região”, 
conclui o emedebista.

Sérgio SAMPAIO Divulgação

para o agendamento das con-
sultas também foi lembrada 
por quem é atendido no local. 
“Foi rápido conseguir a con-
sulta. Eu vim na quinta-feira 
passada e já marcaram para 
hoje (15)”, afirmou Lucimar 
Claro do Nascimento, 52 
anos, que mora na Cohab 1.

Um processo licitatório já 
está em andamento para a 
compra de mobiliário para 
melhorar ainda mais o aten-
dimento no local.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

GLEIDSON HENRIQUE MORAES e MORIELLE LETÍCIA 
CARVALHO DE MORAES. Ele, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de serralheiro, solteiro, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 04 de novembro de 1983, fi lho de VALDIVI-
NO DE MORAES e de MARCIA DE CARVALHO MORAES. 
Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar de limpeza, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 22 de março 
de 1992, fi lha de PEDRO MARQUES DE MORAES e de 
LUCIA HELENA CARVALHO. 

VINÍCIUS LUIZ REGIS BRAZOLIN e GABRIELA COSTA 
MARTINS. Ele, de nacionalidade brasileira, enfermeiro, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 11 de 
junho de 1989, fi lho de JOSE CAETANO BRAZOLIN e de 
ZELIA CRISTINA REGIS BRAZOLIN. Ela, de nacionalidade 
brasileira, conferente, solteira, nascida em Presidente Pru-
dente, SP, no dia 01 de setembro de 1995, fi lha de DANIEL 
DE OLIVEIRA MARTINS e de ROSELI RAMOS DA COSTA 
MARTINS. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 15 de Julho de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Prefeitura de Rio Preto faz nova entrega de 
alimentos a alunos nesta quinta e sexta-feira

Os números que envolvem o 
fornecimento do Kit de Alimen-
tação Escolar para alunos da 
rede municipal de ensino são 
enormes e ajudam a mensurar 
a força-tarefa mobilizada pela 
Prefeitura de Rio Preto para ga-
rantir merenda aos estudantes 
durante a suspensão de aulas 
por causa da pandemia de co-
ronavírus.

De acordo com a secretaria 
de Agricultura e Abastecimento, 
responsável pela ação com o 
apoio da secretaria de Educa-
ção, só nos kits de gêneros 
perecíveis foram entregues, de 
abril a julho, 295,2 toneladas 
de frutas e legumes, além de 
70 toneladas de sassami (filézi-
nhos de frango), 87 mil dúzias 
de ovos, 63 mil pés de alface 
e 703 mil unidades de pão. 
(Confira, abaixo, lista completa 
do itens fornecidos)

Nesta quinta (16) e sex-
ta-feira (17), será realizada 
mais uma entrega dos kits com 
frutas, legumes, frango e pães, 
atendendo 29.887 alunos que 
foram cadastrados por suas 
famílias até o fim de junho.

Nesta semana, crianças de 
3 meses a 1 ano e 11 meses 

levarão para casa: 2 bananas-
-nanicas, 2 laranjas, 1 abobri-
nha, 2 batatas-doces, 1kg de 
sassami (filézinho de frango) e 
4 pães. Já alunos a partir de 2 
anos receberão: 2 bananas-na-
nicas, 2 laranjas, 2 beterrabas, 
2 cenouras, 1kg de sassami 
(filézinho de frango) e 4 pães.

Pais e responsáveis de es-
tudantes cadastrados deverão 
retirar nas unidades escolares 
os kits, que são montados com 
qualidade e em quantidade sufi-
ciente para cada criança inscrita 
até a próxima entrega, prevista 
para 30 e 31 de julho.

“Estamos atendendo a mais 
de 70% dos 41 mil alunos da 
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rede municipal e ensino, con-
forme solicitação feita por pais 
e responsáveis. Tivemos uma 
pequena redução em relação 
aos atendidos em junho [eram 
30.720 alunos] por conta da 
não retirada de kits solicitados. 
Quando isso acontece, o cadas-
tro é automaticamente excluído 
como medida de evitarmos des-
perdício”, explica o secretário 
de Agricultura e Abastecimento, 
Pedro Pezzuto. 

As retiradas devem ser feitas 
exatamente nos dias anun-
ciados. Cadastros excluídos 
por não comparecimento nas 
retiradas podem ser refeitos 
mediante avaliação da equipe 

Divulgação

Rio Preto inicia Campanha da 
Vacinação contra o sarampo

Começou nesta quarta-feira 
(15) a segunda fase da cam-
panha de vacinação contra o 
sarampo do Governo do Estado 
de São Paulo. A estimativa é 
de que 148 mil pessoas se-
jam imunizadas em Rio Preto 
durante a ação, que vai até o 
dia 31 de agosto.

O objetivo da campanha 
prevê a intensificação da vaci-
nação para a população de seis 
meses a 29 anos com imuniza-
ção seletiva, ou seja, para essa 
faixa etária, são recomendadas 
duas doses da vacina. Também 
haverá a imunização indiscrimi-
nada para a população de 30 a 
49 anos, em consonância com 
o Ministério da Saúde.

Em 2020, o município no-
tificou nove casos suspeitos 
de sarampo em residentes de 
Rio Preto, mas todos já foram 
descartados. Em 2019, foram 
221 notificações, dos quais 
75 foram confirmados. “Essa 
campanha fornece uma dose 
extra, pois a vacinação contra 
o sarampo já é prevista no 
calendário nacional. O ano 
passado foi um ano totalmen-
te atípico, pois não tínhamos 
casos há mais de 20 anos”, 
afirmou a gerente de imuni-
zação de Rio Preto, Michela 
Barcelos.

De acordo com Michela, 
os principais sintomas relacio-
nados ao sarampo são febre, 
manchas vermelhas no corpo 
ou sintomas respiratórios, 
como a tosse e a coriza. “O 
sarampo é uma doença extre-
mamente contagiosa e se apa-
recerem os sintomas a pessoa 
deve procurar atendimento 

médico. Em relação à vaci-
nação, é importante ressaltar 
que existem algumas con-
traindicações como pessoas 
com problemas imunológicos, 
pacientes em tratamento de 
câncer e mulheres grávidas”, 
explicou.

Em Rio Preto, a vacinação 
contra a gripe e a de rotina está 
sendo feita em escolas. Os lo-
cais podem ser acessados em: 
www.riopreto.sp.gov.br/mapa-
vacinas. O serviço funciona de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h30. Para ser vacinado, 
basta apresentar documento 
de identidade e carteirinha de 
vacinação. Quem ainda não 
imunizado contra a gripe tam-
bém poderá receber uma dose 
da vacina no local. A campanha 
contra a gripe vai até o dia 24 
de julho.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O objetivo da campanha 
prevê a intensificação 
da vacinação para a po-
pulação de seis meses a 
29 anos com imunização 
seletiva, ou seja, para 
essa faixa etária, são re-
comendadas duas doses 
da vacina

Lei do novo Marco Legal do 
Saneamento Básico é sancionada

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou nesta quarta-feira 
(15) a lei do novo Marco Le-
gal do Saneamento Básico no 
país, que prevê a universali-
zação dos serviços de água 
e esgoto até 2033. O texto, 
aprovado no Congresso no 
mês passado após muita dis-
cussão, viabiliza a injeção de 
mais investimentos privados 
nos serviços de saneamento.

Atualmente, em 94% das 

cidades brasileiras o serviço 
de saneamento é prestado 
por empresas estatais. As em-
presas privadas administram 
o serviço em apenas 6% das 
cidades. A nova lei extingue 
os chamados contratos de 
programa, aqueles em que 
prefeitos e governadores fir-
mavam termos de parceria 
diretamente com as empresas 
estatais, sem licitação. Com 
a nova lei, será obrigatória a 
abertura de licitação, na qual 
poderão concorrer presta-

Agência BRASIL dores de serviço públicos ou 
privados.

A cerimônia de sanção reu-
niu vários ministros no Palácio 
do Planalto. O presidente parti-
cipou por videoconferência do 
Palácio da Alvorada.

De acordo com o ministro 
do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, o Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) 
já tem uma carteira de mais de 
R$ 50 bilhões em investimen-
tos, pronta para ser oferecida 

Marcelo Camargo/Agência Brasil/Agência BRASIL

INVESTIMENTOS PRIVADOS

CULTURA

KIT ALIMENTAÇÃO

Sarau Pretas PalaBRas abre programação on-line da Cia. Cênica

A Cia. Cênica de Rio Preto 
abre nesta quinta-feira (16) a 
programação do projeto Território 
Cênico com o sarau “Pretas Pala-
BRas”, formado por Anna Claudia 
Magalhães, Mayara Ísis, Silane 
Santana e Yanelys Abreu. O sarau 
acontece em uma live às 20h, no 
canal da Cia. Cênica no YouTube.

No sarau, além de recitados 
poemas autorais das integrantes 
do grupo, serão apresentados po-
emas de diversas autoras negras. 
Alguns convidados também farão 
parte da apresentação. O coletivo 
poético Pretas PalaBRas realiza 

saraus como forma de encontro 
e reencontro com a cultura e a 
ancestralidade de mulheres negras 
latino-americanas e caribenhas. O 
coletivo entende essas etnicidades 
e sabedorias como ferramentas 
de resistência e transformação da 
sociedade.

Por conta do distanciamento 
social em razão do coronavírus, 
neste ano, a programação do 
Território é 100% on-line. Até 24 
de setembro, o público poderá 
conferir 40 atividades virtuais 
gratuitas, como oficinas, bate-
-papos, pesquisas envolvendo as 
artes cênicas e a cultura popular, 
shows musicais, contações de 

Da REDAÇÃO história, leituras dramáticas, entre 
outras. Além das lives no YouTube, 
com retransmissão no Facebook, 
haverá publicações de vídeos e 
fotos no Facebook e Instagram e 
até comunicação por plataformas 
de videoconferência e aplicativos 
de conversa como Whatsapp.

Em julho, acontecem mais 
seis atividades dentro do Territó-
rio. Nesta sexta-feira (17), tem 
início nos stories do Facebook e 
Instagram da Cia. Cênica a Feira 
Virtual de Economia Criativa, com 
empreendedores de Rio Preto 
mostrando seus negócios, que 
está com inscrições abertas até 
14 de setembro. No sarau, serão recitados poemas de integrantes do grupo e de diversas autoras negras

escolar.
Não há necessidade de 

aglomeração de pessoas nos 
locais de retirada, pois todos 
os cadastrados no período têm 
fornecimento garantido. Escolas 
e equipe de merendeiras estão 
preparadas para realização da 
entrega com medidas de higie-
nização e distanciamento físico 
para prevenção ao coronavírus.

O cadastramento para soli-
citar Kit de Alimentação Escolar 
continua sendo feito em todas 
as escolas e creches municipais 
enquanto as aulas estiverem 
suspensas. Os pedidos feitos em 
julho serão atendidos a partir da 
primeira semana de agosto.

à inciativa privada. O primeiro 
leilão deve ser em setembro, 
em Alagoas.

Segundo Marinho, Rio de 
Janeiro e São Paulo já estão 
trabalhando para montar suas 
carteiras. No Amapá, os 16 
municípios do estado também 
consolidaram o consórcio para 
atrair os investimentos, pro-
cesso que também está em 
curso no Acre. A expectativa 
do governo é de investimentos 
em torno de R$ 500 bilhões a 
R$ 700 bilhões em dez anos.

Divulgação
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Secretaria Municipal de Saúde 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 
A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a fi m de 
gerar publicidade, apresenta lista dos Requerimentos a Vota-
ção APROVADOS na 22ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
14 de julho de 2020.

Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”
01. 744/20: de congratulações com a Torcida Indepen-
dente do São Paulo Futebol Clube pela ação de doação de 
cestas básicas; 
02. 750/20: de congratulações com André Madi (cantor 
e guitarrista), Fábio Almeida (baixista), Fabinho Castilho 
(percussionista) e Tânis Sarckis (baterista), pela realização 
de live em prol do Hospital Bezerra de Menezes;
03. 769/20: de congratulações com Maicon Mesquita e 
Bruno Dias, pela ação social realizada junto aos moradores 
da Favela da Vila Itália;

Ver.ª Cláudia De Giuli
01. 772/20: ao Diretor da FATEC Rio Preto, solicitando 
que seja realizada limpeza em área da instituição localizada 
no antigo Instituto Penal Agrícola;

Ver. Fábio Marcondes
04. 752/20: de congratulações ao Mestre Maçom Fábio 
Rogério dos Santos, pela ascensão ao Trono do Rei Sa-
lomão da Augusta e Respeitável Loja Simbólica Maçônica 
Cavalheiros da Amizade 131, do Oriente de São José do Rio 
Preto da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo;
05. 760/20: requer, do Presidente da República e 
Congresso Nacional, a edição de norma modifi cadora dos 
dispositivos dos arts. 7º e 8º, da Lei Complementar Federal 
nº 173, de 27 de maio de 2020, a objetivando permitir a ad-
missão ou contratação de novos servidores públicos efeti-
vos, somente aqueles cujas leis de criação de seus cargos 
e suas aprovações em concursos públicos regulares tenham 
se dado anteriormente ao vigor do Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus SARS CoV 2 (COVID 19), 
restaurando, para este caso específi co requerido, as deter-
minações anteriores da Lei Complementar Federal nº 101, 
de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que 
estabelece as normas de fi nanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fi scal e dá outras providências; 
06. 761/20: requer, do Supremo Tribunal Federal – STF, 
o julgamento favorável das Ações Diretas de Inconstitucio-
nalidades para a suspenção da efi cácia dos dispositivos dos 
arts. 7º e 8º, da Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de 
maio de 2020, restaurando o status quo da Lei Complemen-
tar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, permitindo a admissão ou contratação de 
novos servidores público efetivos cujas leis de criação de 
seus cargos e suas aprovações em concursos públicos re-
gulares tenham se dado anteriormente ao vigor do Programa 
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS CoV 2 
(COVID 19);
07. 766/20: de congratulações com o amigo Mathias 
pelos 11 anos de sucesso da dupla com Mato Grosso;

Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto 
08. 754/20: de aplausos e congratulações pela cerimô-
nia de transmissão da presidência e posse do novo conselho 
diretor do Rotary Club de São José do Rio Preto “Jardins”, 
nas pessoas do casal presidente José Luís Genari e Rita de 
Cássia Moreno Genari, para a gestão 2020/21;
09. 755/20: pela cerimônia de transmissão da presidên-
cia e posse do novo conselho diretor do Rotary Club de São 
José do Rio Preto “Palácio das Águas”, nas pessoas do ca-
sal presidente Fleury Mattos da Cruz e Cecília Negrini Cruz, 
do Rotaract, Beatriz Gomes Azevedo, Interact, Ana Beatriz 
Taveira Gomes e Kids, de Pietra Delnero da Silveira, todos 
na gestão 2020/21;
10. 756/20: de congratulação à Polícia Militar de São 
Paulo e à Sociedade Veteranos de 32, nas pessoas do CEL 
PM Fábio Rogério Cândido, e do Dr. Giovanni Spirandelli da 
Costa, pelo trabalho realizado, para manter acesa a chama 
heroica dos que lutaram, bravamente, pela redemocratiza-
ção constitucional no Brasil;
11. 764/20: requerimento de congratulações e reco-
nhecimento aos Policiais Militares, 1º TEN PM Mioransi e 2º 
SGT PM Idio, ambos do 4º BPAmb - 4º Batalhão de Polícia 
Ambiental, pelo sucesso em ocorrência durante operação 
“Interior mais Seguro”, quando foram apreendidas 41 (qua-
renta e uma) cobras, corn snack, criadas ilegalmente em 
cativeiro;

Ver. José Carlos Marinho
12. 751/20: requerimento de congratulação ao Dr. Gui-
lherme Rodrigues Fernandes Campos pela sua aprovação 
de tese de doutorado pela UNESP (IBILCE), na cidade de 
São José do Rio Preto  SP;

Ver. Márcia Caldas
13. 743/20: de congratulações ao repórter fotográfi co 
Guilherme Baffi  pelos 14 anos de profi ssão no jornal Diário 
da Região; 
14. 775/20: de congratulações à Molecaggio pela rea-
lização do rojeto social “Fatias do Bem”, que irá presentear 
pacientes que foram curados da COVID-19 no mês de julho;
15. 779/20: de congratulações à rede Bella Capri pela 
campanha “Bella Ajuda” onde doaram 5 mil pizzas que ren-
deram R$ 174.000,00 para associações benefi centes;

Ver. Pedro Roberto Gomes 
16. 767/20: de congratulação ao jornalista e escritor 
José Luís Rey pelo lançamento de seu primeiro livro fi ccional 
“A Seiva de Mandrágora”;
17. 777/20: de congratulações ao jornalista Nelson 
Gonçalves pela nomeação de presidente da Divisão B 2, que 
engloba os três Lions Clubs de São José do Rio Preto;

Ver. Renato Pupo de Paula 
18. 759/20: para que intensifi que o Policiamento Osten-
sivo na Praça Don Petrus, localizada no quadrilátero forma-
do pelas Ruas Padre José Bento, Humaitá, Rua da Imprensa 
e Avenida América, Vila Diniz, nesta cidade; 
19. 778/20: de congratulações com Paulo Estevão Silva que 
organizou uma feijoada benefi cente denominada “Feijoada 
do Juiz”, em prol da Associação de Pais e Amigos dos Ex-

cepcionais (APAE) de São José do Rio Preto;
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO SICOM Nº 24/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2020 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de copa, conforme quantidades e 
especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
Ata nº 09/2020 Contratada: EDMILSON PAVANI. Item/Valor unitário: 01 - R$ 9,50. Ata nº 10/2020 
Contratada: RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & SERVIÇOS EIRELI. Item/Valor unitário: 02 - R$ 
3,30. Ata nº 11/2020 Contratada: CAFÉ DA XÍCARA TORREFAÇÃO E MOAGEM LTDA. 
Item/Valor unitário: 03 - R$ 6,10. Ata nº 12/2020 Contratada: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA 
ME. Item/Valor unitário: 04 - R$ 5,00. Ata nº 13/2020 Contratada: SUELI TREMURA DA SILVA. 
Item/Valor unitário: 05 - R$ 68,00, 06 – R$ 74,00 e 07 - R$ 1,55. Vigência: 12 meses. Data da 
assinatura: 13 de julho de 2020. Recursos orçamentários: 3390.30 – Material de Consumo. Base 
Legal: Leis Federais nº10.520/02 e nº8.666/93, Decretos Municipais nº9.929/98, nº12.255/04, 
nº13.024/05 e nº13.552/07, Resolução nº1056/06 e Lei Complementar nº123/06. São José do Rio 
Preto, 15 de julho de 2020. Paulo Roberto Ambrósio - Presidente da Câmara Municipal. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
PROCESSO SICOM Nº 25/2020 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado conforme demanda de água mineral 
para o consumo, sem gás, acondicionada em galões de 20 litros (apenas reposição da água mineral, 
mediante troca dos galões em comodato), aquisição de água mineral, sem gás, em embalagens com 
12 (doze) unidades, de 510 ml e água mineral sem gás, em caixas com 48 (quarenta e oito) unidades 
de 200 ml. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 27/07/2020, às 10h, e abertura a partir das 
10h02min.  
O edital na íntegra e demais informações encontram-se à disposição no PORTAL DE COMPRAS, 
endereço: https://compras.empro.com.br/. 
Esclarecimentos: (17) 3214-7777 ramal 7811 e 7812. E-mail: licitacao@riopreto.sp.leg.br. SJRP, 15 
de julho de 2020. Ver. Paulo Roberto Ambrósio Presidente da Câmara Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a SUSPENSÃO do 
Pregão Presencial nº 043/2020, objeto do Processo Licitatório nº 049/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO: A presente 
licitação tem como objeto a contratação de Operadora de Planos ou Seguros Privados de Assistência à Saúde, para a prestação 
de serviços de assistência médica complementar, em conformidade com a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - 
dos servidores ativos e inativos do município de Guapiaçu/SP, conforme as especificações descritas no Termo de Referência 
anexo ao presente Edital. Sem mais, publique-se. Leandro Mariano da Silva, Pregoeiro. Guapiaçu/SP, 15/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial 
nº 049/2020, objeto do Processo Licitatório nº 057/2020. TIPO: Menor preço Global. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a 
contratação de empresa para confecção de moveis planejados para o Departamento de Saúde do Município de Guapiaçu, conforme as 
especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 30 de julho 
de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 16/07/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site 
oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão 
José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 15/07/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

 

 

   
 

TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 
 

                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião 
Ordinária realizada no dia 14 de julho de 2020, em uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 
8.567/2002, que determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na 
formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde, delibera: 
 

DELIBERAÇÃO nº 30/2020   
Delibera: 
 
Aprovou   a contratação de 20 leitos de UTI e 15 leitos de enfermaria para assistência a                 

pacientes suspeitos e confirmados por Covid-19 no Hospital Nossa Senhora da Divina 
Providência em Jaci – SP conforme FPO, como consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 31/2020   

Delibera: 
 

Elegeu os conselheiros Jorge Luiz Freitas Vasconcelos  e Cleibe  Reis de Souza como 
representante dos usuários para compor a Comitê de  Ética em Pesquisa em seres humanos 
da FAMERP, como consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 32/2020   

Delibera: 

  Aprovou a Resolução nº 5 que versa sobre a suspensão das Reuniões dos Conselhos 
Locais de Saúde como medidas preventivas contra o Coronavírus (COVID 19), como consta em 
ata. 

DELIBERAÇÃO nº 33/2020   
Delibera: 
 
Aprovou a atualização do contrato de Internet existente no Conselho Municipal de 

Saúde independente da Rede Empro, como consta em ata. 
 

DELIBERAÇÃO nº 34/2020   
Delibera: 
 
Elegeu a  conselheira Neuza Maria Fiuza de Lima  como representante do usuário para 

compor a Comissão de Contratualização do Hospital Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, como 
consta em ata. 

 
 
 
 
 

 

 

 
DELIBERAÇÃO nº 35/2020   

Delibera: 
 
Aprovou a prorrogação do contrato INL/0011/18, Inexigibilidade 15/2018, Processo 

12602/2018 com a Beneficência Portuguesa pelo prazo de 12 meses, como consta em ata. 
 
 

DELIBERAÇÃO nº 36/2020   
Delibera: 
 
Elegeu a conselheira Neuza Maria Fiuza de Lima  como representante do usuário para 

compor a Comissão Intersetorial de Saúde Mental, como consta em ata. 
 

DELIBERAÇÃO nº 37/2020   
Delibera: 
 
Elegeu a conselheira Sanny Lima Braga como representante do usuário para compor a 

Comissão Intersetorial de Recursos Humanos, como consta em ata. 
 
 

DELIBERAÇÃO nº 38/2020   
Delibera: 
 
Elegeu o conselheiro Valter de Lucca como representante do trabalhador para compor a 

Comissão Permanente de Atenção Básica, como consta em ata. 
 

DELIBERAÇÃO nº 39/2020   
Delibera: 
 
Elegeu a conselheira Lisandra de Neiras Américo como representante do trabalhador 

para compor a Comissão Intersetorial de Recursos Humanos, como consta em ata. 
 
 
 
 

Deliberações disponíveis no site do CMS: www.cmsriopreto.com.br. 
 
 

São José do Rio Preto, 15 de julho de 2020.  
 
 
 
 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

 

 
 

SÚMULA Nº 673 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia 14/07/2020 

 
 

 Aprova   a contratação de 20 leitos de UTI e 15 leitos de enfermaria para assistência a                 
pacientes suspeitos e confirmados por Covid-19 no Hospital Nossa Senhora da Divina 
Providência em Jaci – SP conforme FPO; 

 Elege os conselheiros Jorge Luiz Freitas Vasconcelos  e Cleibe  Reis de Souza como 
representante dos usuários para compor a Comitê de  Ética em Pesquisa em seres 
humanos da FAMERP; 

 Aprova a Resolução nº 5 que versa sobre a suspensão das Reuniões dos Conselhos 
Locais de Saúde como medidas preventivas contra o Coronavírus (COVID 19); 

 Aprova a atualização do contrato de Internet existente no Conselho Municipal de Saúde 
independente da Rede Empro; 

 Elege a  conselheira Neuza Maria Fiuza de Lima  como representante do usuário para 
compor a Comissão de Contratualização do Hospital Doutor Adolfo Bezerra de Menezes; 

 Aprova a prorrogação do contrato INL/0011/18, Inexigibilidade 15/2018, Processo 
12602/2018 com a Beneficência Portuguesa pelo prazo de 12 meses; 

 Elege a conselheira Neuza Maria Fiuza de Lima  como representante do usuário para 
compor a Comissão Intersetorial de Saúde Mental; 

 Elege a conselheira Sanny Lima Braga como representante do usuário para compor a 
Comissão Intersetorial de Recursos Humanos; 

 Elege o conselheiro Valter de Lucca como representante do trabalhador para compor a 
Comissão Permanente de Atenção Básica; 

 Elege a conselheira Lisandra de Neiras Américo como representante do trabalhador 
para compor a Comissão Intersetorial de Recursos Humanos. 

 

 
 

 
 

São José do Rio Preto, 15 de julho de 2020.  
 
 
 
 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

 

   
 

TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 
 

                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião 
Ordinária realizada no dia 14 de julho de 2020, em uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 
8.567/2002, que determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na 
formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde, delibera: 
 

DELIBERAÇÃO nº 30/2020   
Delibera: 
 
Aprovou   a contratação de 20 leitos de UTI e 15 leitos de enfermaria para assistência a                 

pacientes suspeitos e confirmados por Covid-19 no Hospital Nossa Senhora da Divina 
Providência em Jaci – SP conforme FPO, como consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 31/2020   

Delibera: 
 

Elegeu os conselheiros Jorge Luiz Freitas Vasconcelos  e Cleibe  Reis de Souza como 
representante dos usuários para compor a Comitê de  Ética em Pesquisa em seres humanos 
da FAMERP, como consta em ata. 
 
DELIBERAÇÃO nº 32/2020   

Delibera: 

  Aprovou a Resolução nº 5 que versa sobre a suspensão das Reuniões dos Conselhos 
Locais de Saúde como medidas preventivas contra o Coronavírus (COVID 19), como consta em 
ata. 

DELIBERAÇÃO nº 33/2020   
Delibera: 
 
Aprovou a atualização do contrato de Internet existente no Conselho Municipal de 

Saúde independente da Rede Empro, como consta em ata. 
 

DELIBERAÇÃO nº 34/2020   
Delibera: 
 
Elegeu a  conselheira Neuza Maria Fiuza de Lima  como representante do usuário para 

compor a Comissão de Contratualização do Hospital Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, como 
consta em ata. 
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bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, terça-feira

Roberto
 Toledo

VOCÊS REPARARAM QUE A QUARENTENA PARECE UMA SÉRIE? QUANDO A GENTE 
ACHA QUE VAI TERMINAR, LANÇAM UMA NOVA TEMPORADA. Sorria, beba 

muita água e seja feliz!

MIGUEL VETORASSO, 
engenheiro civil, e esposa 
Juliana Vetorasso, ao lado 
dos filhos, a médica Ga-
briella e Miguelzinho Veto-
rasso Filho, também enge-
nheiro, estão comemorando 
31 anos de casamento com 
muito amor e carinho. Eter-
nos namorados.

DR. JORGE CESAR Cury 
Megid, médico e professor 
do HB, comemorou mais um 
aniversário ontem, só entre 
os familiares, em clima de 
isolamento social em sua 
bonita vivenda. Parabéns!  

6º VARAL SOLIDÁRIO 
será no próximo sábado, das 
9 às 13h, no Serviço Social 
São Judas Tadeu. Quem po-
der doar roupas, alimentos, 
cobertores e brinquedos. 
Informações: 3231-7771 
Ramal 2051.  

 SANDRA MUSSI, aniver-
sariante da última terça-feira, 
festejou a data, ao lado do 
marido, Dr. Roberto Mussi, 
em seu doce lar em condo-
mínio fechado. Felicidades!   

O ESCRITÓRIO de Arqui-
tetura Design de Interiores 
Urbanismo, da jovem arqui-
teta Maria Helena Thomé 
Vasconcelos, foi destaque 
em Jornal Zona Sul de Rio 
Preto. Sucesso cada vez 
mais.

LOURDES XAVIER não 
deixou o aniversário de sua 
fi lha a dentista Janaina Xa-
vier Nishi, passar em bran-
cas nuvens. A mãe dela, 
preparou deliciosos quitutes 
e bolo para brindar a data 
comemorativa.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Inauguração neste 
Sábado
Primeira vez na cidade de 
cidade. No próximo sábado, 
dia 18, será a inauguração 
do “Villa Conte Drive In” em 
Rio Preto, com imenso palco 
para showzaço da dupla Ithalo 
& Vinícius e participações 
de outros cantores, a partir 
das 19 horas. Os fãs, todos 
dentro dos seus carros, além 
da equipe de garçons do Villa 
Conte Buffet.  

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)

Em primeira mão
O empresário e banqueteiro Ed Carlos do (Ed Buffet), vai expandir 
seus negócios nesta crise da pandemia. Em breve, começa a 
chegar os maquinários que acabou de adquirir para sua nova 
empresa ED CLEAN SERVICE Limpeza Profissional. Aguardem 
mais detalhes!

DiáriodoBob
Pra começo de assunto. Como jabuticaba, nosso país é 

pródigo para servir de exemplo (?) ao mundo. Jabuticaba, é 
coisa nossa, e, por isso, tem sido usada como metáfora para 
algo que só exista ou que só aconteça no Brasil - “É comum, por 
exemplo, relacionar lances inusitados da política nacional à jabu-
ticaba, fruta silvestre que só existe no Brasil. Férias para presos. 
É outra exclusividade (?). será que os enclausurados em outros 
países gozam dos mesmos privilégios dos trancafiados daqui? 
Senão vejamos.  Os nossos confinados podem visitar a família 
cinco vezes por ano com duração de até sete dias, no Natal e 
Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Finados e para 
estudar também. Ato conclusivo. Tudo isso pra dizer que além 
de ser diferente, o Brasil que queria ir pra frente, cantado pelo “ 
Conjunto Incríveis”, na propaganda institucional durante o gover-
no Geisel, em 1976, continua estagnado, não apenas por uma 
Pandemia, mas e principalmente pelo desgoverno dos últimos 30 
anos, desde a posse de José Sarney.  É de dar dó. Conversa no 
calçadão. Ao pé do ouvido, por conta do barulho das máquinas 
que trabalham para conclusão da obra: Houve um tempo em que 
para brincar o carnaval nos clubes de Rio Preto tomava-se de tudo 
menos vacina. Vai dar em samba? Não adianta botar o carro 
na frente dos bois. O melhor que o prefeito Edinho deve fazer e 
já, é adiar o Natal e o Réveillon. O certo seria festejar o Natal no 
Carnaval; o Réveillon no São João, o Carnaval na Semana Santa, 
o São João no Dia da Independência, e assim por diante. Pronto 
pra campanha?  É difícil imaginar que o pré candidato a prefeito 
Carlos de Arnaldo Silva vai ter fôlego para disputar as eleições. 
Quem ouviu o depoimento dele no Show do Roberto de ontem, 
na Rádio Interativa viu e sentiu o sofrimento que enfrentou com 
a COVID-19 que o acometeu. Ainda fala com dificuldades. Força 
FARES. Estamos abrindo a nossa corrente de fé pela recuperação 
do diretor executivo da FUNFARME, Dr. Jorge Fares. Ponto e basta!

Saint Paul Plaza Hotel
Desde que começou a pandemia do coronavírus Covid-19, que 
fez a nossa economia ficar um caos, o Saint Paul Plaza Hotel está 
fechado, na avenida José Munia. Aproveitando o fechamento, o 
imenso bonito prédio do Saint Paul Hotel, da tradicional família 
Vicentin, está recebendo uma bela reforma com todo o glamour 
e, vai reabrir com alguns apartamentos no mês de agosto ou 
de setembro.     

O engenheiro Miguel Vetorasso 
e Juliana festejaram 31 anos de 

casados ontem. Parabéns da coluna

Novo Gerente
A partir de hoje, dia 16 de 
julho, Sany Worcman assume 
a gerência geral do Shopping 
Center Iguatemi São José do 
Rio Preto. O executivo, com 
experiência de mais de 20 
anos no varejo, atuou em 
grandes empresas, como a 
AARetail/Grupo ITG (Diretor de 
Negócios, responsável pela 
estratégia de expansão da 
solução Analyticalways no setor 
do varejo).

Fique por Dentro
Nesta quinta, começa o projeto Território Cênico 2020, realizado 
pela Cia. Cênica de forma 100% virtual. A atração de abertura é 
o sarau Pretas PalaBRas. Será às 20h, no canal da Cia. Cênica 
no YouTube. Até 24 de setembro, a companhia vai oferecer 40 
atividades culturais gratuitas, como shows musicais, mostra 
fotográfica, contações de história, oficinas e outras. O projeto 
tem apoio do ProAC. 

Livia Costantini e Paulo Emílio 
Marques. Ela aniversariante desta 
quinta-feira. Foto Luizinho Bueno. 

Parabéns!



Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira

16 de julho de 2020

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CMAS

RESOLUÇÃO Nº 12, DE  7 de JULHO de  2020.

“Cancelamento da Inscrição de Serviço fora do Município da 
entidade Agencia Adventista de Desenvolvimento e Recur-
sos Assistenciais Central Brasileira- ADRA no CMAS de São 
José do Rio Preto. “ 
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, reunido ordinariamente no dia 
07 de JULHO de 2020, no uso de suas atribuições legais e 
considerando as diretrizes do Conselho Nacional de As-
sistência Social, e de acordo com o disposto no item V do 
artigo 2º da  Lei Municipal nº 12.867, de 06 de Dezembro de 
2017, conforme a ata 7/2020 RESOLVE: 
Art 1º- Cancelar a inscrição do serviço da  entidade: AGEN-
CIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECUR-
SOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, CNPJ 
15.355.260/0032-53, Endereço: Rua: Frei Arcanjo nº 201 
–Parque da Cidadania  – CEP15047-210.São José do Rio 
Preto-SP, mantida pela AGENCIA ADVENTISTA DE DESEN-
VOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL 
BRASILEIRA CNPJ 15.355.260/0001-57,com sede em Av. 
Professora Magdalena Sanseverino Grosso, n° 850, Bairro: 
Jd.Reseck, CEP: 13.160-000 Arthur Nogueira -SP,  no CMAS 
por solicitação da própria entidade, que informou por meio 
de ofi cio o encerramento e descontinuidade das atividades 
prestada;  
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação. 
São José do Rio Preto, 07 de Julho de 2020

        WILLIAN MEQUE                                                          
RAFAELA NOGUEIRA FERREIRA 
   PRESIDENTE DO CMAS                                                          
1ª SECRETÁRIA DO CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIEN-
TE

DELIBERAÇÃO COMDEMA Nº. 008/2020 de 14/07/2020

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JULHO DE 2020
Dispõe sobre a composição do Conselho Gestor do Fundo 
de Defesa do Meio Ambiente - FUMDEMA 
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, no uso 
de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Muni-
cipal nº 6.615 de 02 de junho de 1997 e posteriores altera-
ções, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, 
e
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 10.205 de 05/09/2008 
que cria o FUMDEMA e o Decreto nº 16.520 de 19/10/2012 
que o regulamenta.
CONSIDERANDO a aprovação na plenária do COMDEMA 
em reunião ordinária em 14 de julho de 2020.
DELIBERA:
Artigo 1º - Ficam nomeados como membros do Conselho 
Gestor do Fundo de Defesa do Meio Ambiente FUMDEMA, 
nos termos do artigo 2º da Lei nº 10.205/08, regulamentada 
pelo Decreto nº 16.520/12, os seguintes membros/conselhei-
ros: 
Ana Beatriz Camargo de Freitas
Danielle Christine Ribeiro Cavalcante Sanches
Luiz Alberto Feboli Filho
Luiz Guilherme Paolini Braga - Presidente
Rafael Azeredo de Oliveira - Suplente
Artigo 2º - Os membros do Conselho Gestor terão mandato 
de 01 (um) ano, admitida a recondução por uma única vez.
Artigo 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua 
aprovação pelo Comdema.
São José do Rio Preto, 15 de julho de 2020.

               Gabriela Atique Fernandes                                   
Carla Regina Zoccal Alves
                 Presidente do COMDEMA                             Se-
cretária Executiva do COMDEMA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO

 
4° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico 255/2018; Contrato nº PRE/0119/18
Contratada: Staffs Recursos Humanos Ltda
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 7,5434% do valor inicial do contrato 

supramencionado. SMS
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação Nº 26/19; Contrato: DIL/0024/19
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMTE – Ademilson Ap. Favaron
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 30/2018; Contrato nº PRE/0093/18
Contratada: Cisco Brasil Terceirização de Serviços Eireli
De acordo com a cláus. 6ª, item 6.5, fi ca reajustado em apro-
ximadamente 3,63473% correspondente ao IPC-SP (FIPE) 
do período Mar/19 a Fev/20 do contrato supramencionado. 
SMMAU.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2020
ATA Nº 0503/20
CONTRATADA: O. FILIZZOLA & CIA. LTDA.
OBJETO: Fornecimento de cintos de nylon e tático para 
Guarda Municipal – Lote 1 – Valores Unitários – Item 01 – 
R$12,00; Item 02 – R$330,00 - SMTTS – Amaury Hernandes 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2020
ATA Nº 0504/20
CONTRATADA: ABSOLUTA SAUDE IMP. EMP. E COMER-
CIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valo-
res Unitários – Item 01 – R$26,20; Item 03 – R$26,20; Item 
05 – R$7,50; Item 08 – R$1,05; Item 10 – R$0,99; Item 16 
– R$8,50; Item 21 – R$1,50 - SMS –  Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2020
ATA Nº 0505/20
CONTRATADA: R DE F TORRES MOLITERNO EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valores 
Unitários – Item 02 – R$32,50; Item 07 – R$16,45; Item 12 
– R$1,92; Item 15 – R$2,10 - SMS –  Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2020
ATA Nº 0506/20
CONTRATADA: TAKT GTN-INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA-EPP.
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos e manuten-
ção da iluminação pública – Valores Unitários – Item 10 
– R$4,30; Item 59 – R$5,90 - SMO – Sérgio Astolfo Issas – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2020
ATA Nº 0507/20
CONTRATADA: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos – Valor 
Unitário – Item 19 – R$0,06 - SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2020
ATA Nº 0508/20
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos – Valor 
Unitário – Item 04 – R$0,09 - SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2020
ATA Nº 0509/20
CONTRATADA: RAMADAM & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.
OBJETO: Fornecimento de serviços de poda e remoção de 
árvores – Lote 1 – Valores Unitários – Item 01 – R$1,569,82; 
Item 02 – R$294,81; Item 03 – R$101,58; Item 04 – 
R$498,10; Item 05 – R$650,90; Item 06 – R$1.569,80; Item 
07 – R$406,65; Item 08 – R$152,70; Item 09 – R$355,50- 
SME – Sueli Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 170/2020
CONTRATO PRE/0110/20
CONTRATADA: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.
OBJETO: Aquisição de ventilador pulmonar – Item 01 – SMS 
– Prazo de vigência: 36 meses. Valor Total: R$169.924,05.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS N.º 023/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RE-
ALIZAÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO DA E.M. DO 
BAIRRO SOLIDARIEDADE (RUA PROJETADA 10, ATUAL 
VINICIUS CESAR AGUIAR, ESQUINA COM A AV. “A” ATU-
AL ESMERALDO CAROLINO) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO.  
Tendo em vista questionamento lançado e, em razão de so-
licitação oriunda da Secretaria Municipal de Obras, a Comis-
são Municipal de Licitações comunica a todos os interessa-
dos a suspensão “sine die” do processo supra mencionado. 
A retomada do processo, quando autorizada pela Secretaria 
Municipal de Obras, será comunicada através de publicação 
na imprensa ofi cial. Publique-se, por extrato, para ciência 
dos interessados. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de 
Compras e Contratos – Presidente da C.M.L. 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 125/2020 – Processo n.º 
11.798/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de 
materiais de consumo, peças de reposição, componentes 
e/ou acessórios e mão de obra, com máquina reserva nos 
sistemas de ar condicionado dutados e outros das unidades 
Complexo Pró-Saúde e CAESM. Secretaria Municipal de 
Saúde. Sessão pública realizada on line no dia 19/06/2020, 
sendo adjudicado o item à empresa vencedora: RAMADA & 
PIMENTEL COM. E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 
LTDA ME (ITEM 1). Houve manifestação de intenção de re-
curso pela empresa T G PAGLIARANI ME. A pregoeira man-
teve a decisão prolatada na sessão, submetendo à autorida-
de superior, Sr. Secretário Municipal de Saúde, que ratifi cou 
as decisões da pregoeira e negou provimento a intenção de 
recurso da empresa. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras”. Adriana Tápparo – pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
REVOGAÇÃO
TERMO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 137/2020 – Processo nº 
11.447/2020
Decido pela revogação do pregão eletrônico para sua rea-
bertura com readequação às reais necessidades da Admi-
nistração. Aldenis A. Borim – Sec. Mun. de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 153/2020 – Processo n.º 
11.519/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de gênero ali-
mentício (leite) em atendimento as unidades escolares da 
rede municipal de ensino e eventual compra por outros 
equipamentos públicos. Secretaria Municipal de Agricultu-
ra e Abastecimento. Sessão pública realizada on line no 
dia 22/05/2020, sendo adjudicados os itens às empresas 
vencedoras: CCF NUTRI EIRELI ME (item 2) e LATICINIO 
SABOROSO EIRELI (item 1). Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras”. Mariana Correa Pedroso Fernandes - 
pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Junior 
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 177/2020 – Processo n.º 
11.679/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de leite em pó 
integral para abastecimento das unidades escolares da rede 
municipal de ensino, assim como a eventual compra por 
outros equipamentos públicos a fi m de efetivar o desabas-
tecimento dos mesmos. Secretaria Municipal de Agricultura 
e Abastecimento. Sessão pública realizada on line no dia 
29/05/2020, sendo adjudicado o item à empresa vencedora: 
MILK VITTA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA. (item 2). O 
item 1 foi declarado fracassado. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras”. Mariana Correa Pedroso Fernandes - 
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pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Junior 
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 230/2020 – Processo n.º 
12.114/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de hastes fl exí-
veis de rayon e tubos tipo falcon para o covid 19. Secretaria 
Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on line no 
dia 08/07/2020, sendo adjudicado os itens às empresas 
vencedoras: DECCIO CAMARGO PRODUTOS E EQUI-
PAMENTOS LABORATORIAIS LTDA itens 2 e 3; HOSPEC 
HOSPITALAR LTDA item 1. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras”. Mariana Correa Pedroso Fernandes - 
pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 188/2020 – Processo n.º 
11.760/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamen-
tos para atender as ações judiciais. Secretaria Municipal de 
Saúde. Sessão pública realizada on line no dia 17/06/2020, 
sendo adjudicado os itens às empresas vencedoras: 
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA itens 1 e 
6; CM HOSPITALAR S A itens 3, 12 e 13; DUPATRI HOSPI-
TALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
item 2; INTERLAB - FARMACÊUTICA LTDA item 8; ONCO 
PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
E ONCOLOGIC itens 9 e 11. OS itens 10 e 16 foram deser-
tos e os itens 4, 5, 7, 14 e 15 fracassados. Não houve ma-
nifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. Mariana Correa Pedroso 
Fernandes - pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 144/2020 – Processo n.º 
11.415/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios (manteiga e requeijão) em atendimento as 
unidades escolares da rede municipal de ensino e eventual 
compra por outros equipamentos públicos. Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e Abastecimento. Sessão pública reali-
zada on line no dia 26/05/2020, sendo adjudicados os itens 
às empresas vencedoras: CCF NUTRI EIRELI ME (item 2 e 
3) e NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. 
(item 1). 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. Antonio Pedro Pezzuto Junior 
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 187/2020 – Processo n.º 
11.759/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de medica-
mentos insumos padronizados na REMUME. Secretaria 
Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on line no 
dia 17/06/2020, sendo adjudicados os itens às empresas 
vencedoras: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS 
LTDA (item 24), COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE 
LTDA (itens 5, 17 e 29), COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLA-
RENSE LTDA (itens 23 e 25), COMERCIAL CIRÚRGICA 
RIOCLARENSE LTDA (itens 3 e 15), FUTURACOMÉR-
CIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 
(item 2), IFAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS LTDA (item 28), KLINGER AZEVEDO 
OTTOBONI (item 12), LABORATÓRIO TEUTO BRASILEI-
RO LTDA (item 4), PORTAL LTDA (item 13), PRATI, DONA-
DUZZI & CIA. LTDA (itens 1 e 30), R&C DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI M (itens 21 e 
31), SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 
6 e 11), UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 
(itens 9 e 10) e NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA. (item 1). Os itens 19 e 27 foram desertos e os 
itens 7, 8, 14, 16, 18, 20 e 22 foram declarados fracassados. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. Mariana 
Correa Pedroso Fernandes - pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 149/2020 – Processo n.º 
11.515/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de adesivos 
e placas de identifi cação visual. Secretaria Municipal de 
Saúde. Sessão pública realizada on line no dia 22/05/2020, 
sendo adjudicado os itens à empresa vencedora: VISUAL 
SANTOS & CAIRES LTDA ME itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 e 12. OS itens 3 e 13 foram  fracassados. Não houve ma-
nifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. Mariana Correa Pedroso 
Fernandes - pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 208/2020 – Processo n.º 
11.926/2020
Objeto: Registro de preços para recarga de gás GLP que 
será usado na cozinha piloto, postos de bombeiros e sede 
do Corpo de Bombeiros de São José do Rio Preto. Gabinete 
do Prefeito. Sessão pública realizada on line com início no 
dia 02/07/2020, sendo adjudicados os itens às empresas 
vencedoras: LIMA GÁS DISTRIBUIDORA EIRELI (itens 2 e 
3) e LUIZ FELIPE FACHIN PAZIANOTO - EIRELI (item 1). 
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. José Roberto Moreira – Chefe 
de Gabinete

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 34.385 DE 14 DE JULHO DE 2020

DESIGNA, o(a) servidor(a) AKIRA SAMED WAKAI para 
responder interinamente pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, enquanto durar o período de férias do titular da pas-
ta, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
a partir de 13/07/2020.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.635
DE 15 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$ 321.553,29 
(trezentos e vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e três 
reais, vinte e nove centavos), para reforço de dotação orça-
mentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 585 R$ 71.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.691.0005.2047.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ficha 459 R$ 250.553,29
Programa 15 – Fomento a Cultura
15.001.13.392.0015.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
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 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 443 R$ 71.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.691.0016.2037.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 240 R$ 250.553,29
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2006.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.605.633,84 
(dois milhões, seiscentos e cinco mil, seiscentos e trinta e 
três reais, oitenta e quatro centavos), para reforço de dota-
ção orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 219 R$ 2.605.633,84
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.003.15.451.0004.1008.4490.51.03 – Obras e instalações
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2019, nos termos do 
que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320/64.
Art. 5º 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. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 15 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 18.636
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre o fechamento de supermercados e hipermer-
cados aos sábados e domingos e a proibição de comércio de 
bebidas alcoólicas.
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 o agravamento da situação epidemiológica no 
Município e o índice de ocupação dos leitos de UTI;
Considerando as ocorrências de aglomeração de pessoas, 
elevando a taxa de contágio do COVID-19,
D E C R E T A:
Art. 1º Até o dia 30 de julho de 2020, inclusive, fi ca proibida a 
venda de bebidas alcoólicas em todos os estabelecimentos 
comerciais, de qualquer natureza, sem exceção, das 20 ho-
ras às 06 horas, de segundas às sextas-feiras, e durante as 
24 horas aos sábados e domingos, estendendo a proibição 
inclusive ao sistema de delivery e drive thru. 
Art. 2º Até o dia 30 de julho de 2020, inclusive, fi ca proibido o 
atendimento ao público em supermercados e hipermercados, 
aos sábados e domingos, sendo permitidas as atividades 
internas e a adoção do sistema de entrega a domicílio (deli-

very), sendo vedado drive thru. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, surtindo seus efeitos a partir de 17 de julho de 2020.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 15 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

EXTRATO DO CONTRATO Nº 23/2020
COMPRA DIRETA nº 3169/2020
Contratada: CARIMBOS EXPRESS COMÉRCIO DE CA-
RIMBOS LTDA ME
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços 
de controle de pragas, promovendo a eliminação de baratas, 
formigas, traças, aranhas, escorpiões, cupins (isóteros) e 
também roedores, por meio de desinsetização e desratiza-
ção, além do controle de vespas, abelhas.
Valor total: R$ 2.999,00     Prazo: 12 meses.   Data da assi-
natura:  15.07.2020
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
CONCORRÊNCIA nº 03/2020 – PROC. nº 38/2020
RECORRENTE: HYLOC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS OPERATRIZES - EIRELI
RECORRIDA: COMISSÂO DE LICITAÇÕES DO SeMAE 
Considerando a manifestação da Diretoria Jurídica, a qual 
acolho e adoto como razão de decidir, NEGO PROVIMEN-
TO ao RECURSO interposto por HYLOC COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OPERATRIZES - EIRELI 
a fi m  manter a decisão recorrida. Fica designado o dia 
17.07.2020, às 9 horas, no mesmo local, para a abertura das 
propostas comerciais.
S.J.Rio Preto, 15.07.2020. Nicanor Batista Junior – Superin-
tendente do SeMAE
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 0887093 – Constroeste Construtora e Partici-
pações Ltda
Valor: R$ 537.702,79
Motivo: Tendo em vista a liberação do recurso federal. 
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
São José do Rio Preto, 15 de julho de 2020 - João Marcelino 
Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro / Nicanor Batista Junior - 
Superintendente
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 0388695 – Engescav Engenharia e Constru-
ções Eireli
Valor: R$ 205.779,99
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
São José do Rio Preto, 15 de julho de 2020 - João Marcelino 
Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro / Nicanor Batista Junior – 
Superintendente
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
O SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO-
TO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE NOTIFICA 
os usuários abaixo relacionados por meio deste EDITAL, 
tendo em vista a tentativa frustrada de intimação por meio 
de carta, que após fi scalização no imóvel cadastrado foi 
constatada irregularidade indicada, tendo sido lavrado Auto 
de Infração, com fundamento no art. 10, do Decreto Muni-
cipal n. 13.265/2006, fi cando Vossa Senhoria INTIMADO 
a apresentar no PRAZO DE 30 (trinta) DIAS da publicação 
deste, DEFESA por meio do email semae@semae.sp.gov.br 
ou whatsapp 99638-8593. Fica ciente de que, decorrido tal 
prazo, sem manifestação, o valor da multa/prejuízo apurado 
será lançado no cadastro, podendo ser cobrado judicialmen-
te.
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
Na publicação do dia 04-07-2020 Onde se lê: “fi cando Vossa 
Senhoria INTIMADO a apresentar no PRAZO DE 30 (trinta) 
DIAS da publicação deste, DEFESA em um dos postos de 
atendimento do SeMAE (Poupatempo ou Ganhatempo)”, 
leia-se “fi cando Vossa Senhoria INTIMADO a apresentar no 
PRAZO DE 30 (trinta) DIAS da publicação deste, DEFESA 
por meio do email semae@semae.sp.gov.br ou whatsapp 
99638-8593.”
Data de assinatura: 10.07.20  Ruy Dias Sampaio – Gerente 
Comercial e de Relações com o Usuário
S. J. Rio Preto 15.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

EDITAL
  Com o presente Edital, notifi camos a em-
presa “MÁRIO D BARTOLOMEI RIO PRETO – ME” bene-
fi ciada com o lote 21 da quadra I, localizado no Minidistrito 
“Prof. Adail Vetorazzo” através da Concorrência Pública nº 
035/2019, que  fi ca autorizada a dar início à construção no 
prazo de 03 (três) meses a contar da presente publicação, 
atendendo ao disposto na Lei Municipal nº 4468/88 que re-
gulamenta o Programa de Minidistritos Industriais e de Ser-
viços, bem como ao Compromisso de Particular de Venda e 
Compra  de nº 0016/20, fi rmado em 24/04/2020.
  Registre-se, publique-se e cumpra-se. O 
presente Edital é fi xado na mesma data, no local de costume 
e publicado pela imprensa ofi cial do Município.



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
16 de julho de 2020

São José do Rio Preto, 09 de julho de 2020
ENGº ISRAEL CESTARI JR
Secretário Municipal de Planejamento
Estratégico, C,T&I

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO
EDITAL
  Com o presente Edital, notifi camos a empre-
sa “MONT´S RIO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁ-
LICAS LTDA – ME” benefi ciada com o lote 10 da quadra Q, 
localizado no Minidistrito “Prof. Adail Vetorazzo” através da 
Concorrência Pública nº 035/2019, que  fi ca autorizada a dar 
início à construção no prazo de 03 (três) meses a contar da 
presente publicação, atendendo ao disposto na Lei Munici-
pal nº 4468/88 que regulamenta o Programa de Minidistritos 
Industriais e de Serviços, bem como ao Compromisso de 
Particular de Venda e Compra de nº 0011/20, fi rmado em 
08/04/2020.
  Registre-se, publique-se e cumpra-se. O 
presente Edital é fi xado na mesma data, no local de costume 
e publicado pela imprensa ofi cial do Município.
São José do Rio Preto, 09 de julho de 2020
ENGº ISRAEL CESTARI JR
Secretário Municipal de Planejamento
Estratégico, C,T&I

Rose        
            Ref. 148/A.V.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência referente a Notifi cação 17911

Fica advertido LEANDRO FERREIRA, CPF/RG: 315036098-
63 / 33960509-1(SSP), localizado na Av Leonam Sellmann 
Nazareth, 1906 – Res Gabriela – CEP: 15042-050 – São 
José do Rio Preto/SP, datada em 29/04/2020, em virtude 
do não cumprimento da Notifi cação n° 17911/2019, MOTI-
VO: Deposição no passeio público de obstáculos de qual-
quer espécie, incluindo materiais para construção, detritos, 
placas de propagandas ou quaisquer outros que obstruam 
a passagens de pedestres, CAPITULAÇÃO: Artigo 7° LM 
n° 8973/2003, BASE DE CÁLCULO: 2 UFM, VALOR: R$ 
115,50, PRAZO DE 30 dia (s); MOTIVO: É proibido a per-
manência de animais em logradouros públicos e terrenos 
baldios, que serão recolhidos ao depósito da municipalida-
de, CAPITULAÇÃO: Artigos 77 e 78 da Lei Complementar 
n° 17/1992, BASE DE CÁLCULO: 20 UFM, VALOR: R$ 
1.155,00, PRAZO DE 30 dia (s); MOTIVO: é proibido o lan-
çamento, depósito, despejo, colocação e ou permanência de 
quaisquer objetos em locais públicos e outros locais, CAPI-
TULAÇÃO: Artigo 5° da Lei Municipal n° 7176/1998, BASE 
DE CÁLCULO: 20 UFIR, VALOR: R$ 72,60, PRAZO DE 30 
dia (s); MOTIVO: Fica proibida a permanência de qualquer 
material em logradouro (passeio e via) público, CAPITULA-
ÇÃO: Artigo 96 da Lei Complementar n° 17/1992, BASE DE 
CÁLCULO: 3 UFM, VALOR: R$ 173,25, PRAZO DE 30 dia 
(s). Do exposto, fi ca a empresa advertida a realizar no prazo 
descrito acima, a partir do recebimento desta, as exigências 
supracitadas. Caso ocorra o descumprimento da presente 
advertência, serão aplicadas as penalidades descritas aci-
ma.  Assinada pela Agente Fiscal de Posturas Jane Adria-
na Moretti, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do 
objeto do AR JR 87828588 5 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência referente a Notifi cação 18184

Fica advertida a empresa CASA DE CARNES BOI DE 
OURO SJRP LTDA, CNPJ: 35292485/0001-19, IM: 
3660430, localizada na Rua Dulce Estrela Facuri Huscroft, 
2040 – Res Nato Vetorasso – CEP: 15042-107 – São José 
do Rio Preto/SP, datada em 29/04/2020, em virtude do não 
cumprimento da Notifi cação n° 18184/2019, MOTIVO: Arma-
zenar e depositar adequadamente os resíduos gerados no 
empreendimento. Informar a destinação fi nal desses resídu-
os, CAPITULAÇÃO: Art 2°, § 3°, inc XVI, art. 3° e 4°, inc II 
da Lei Mun n° 6499/96 e Resol Conama n° 313/2002, BASE 
DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR, VALOR: R$ 7.269,40, prazo 
de 15 dia (s). Do exposto, fi ca a empresa advertida a reali-
zar no prazo descrito acima, a partir do recebimento desta, 
as exigências supracitadas. Caso ocorra o descumprimento 
da presente advertência, serão aplicadas as penalidades 
descritas acima.  Assinada pela Agente Fiscal de Posturas 
Marilene Antunes Fernandes, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos, sob o nº 
de registro do objeto do AR JU 63263031 3 BR, acusando 
“não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência referente a Notifi cação 18425

Fica advertida a empresa FELIPE SAMUEL DA SILVA 
43825188817, CNPJ: 28798730/0001-07, IM: 3493170, 
localizada na Av Dr Ernani Pires Domingues, 2520 – Eldora-
do (4° parte) – CEP: 15043-180 – São José do Rio Preto/SP, 
datada em 29/04/2020, em virtude do não cumprimento da 
Notifi cação n° 18425/2020, MOTIVO: Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. 
Informar a destinação fi nal desses resíduos, CAPITULAÇÃO: 
Art 2°, § 3°, inc XVI, art. 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/96 
e Resol Conama n° 313/2002, BASE DE CÁLCULO: 2002,59 
UFIR, VALOR: R$ 7.589,82, prazo de 30 dia (s). Do exposto, 
fi ca a empresa advertida a realizar no prazo descrito acima, 
a partir do recebimento desta, as exigências supracitadas. 
Caso ocorra o descumprimento da presente advertência, 
serão aplicadas as penalidades descritas acima.  Assinada 
pela Agente Fiscal de Posturas Adriana Antunes Carretero, 
uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa de 
Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR 
JU 81006131 5 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Auto de Infração e Imposição de Multa Nucleo Permanen-
te de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição nº 
051496/2020
Fica autuado ADRIANO FIOCHI DOS SANTOS, localizado 
na Rua Jamil Kfouri, 1661 – Res. Macedo Teles I – CEP: 
15040-531 - São José do Rio Preto/SP, auto datado em 
29/04/2020, motivo da autuação: Deposição de resíduos em 
locais não autorizados, base de cálculo 100 UFM, Multa de 
R$ 6.024,00 (seis mil, vinte e quatro reais). Obs: REF. A DE-
POSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS – AV OTACILIO AL-
VES DE ALMEIDA. Assinado pela Agente Fiscal de Posturas 
Adriana Antunes Carretero, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JR 87828569 5 BR, acusando 
“não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018669/2020

Fica notifi cado LUIZ CLEBER VISSECHI, CPF/RG: 
121687458-11 / 19872283, localizado na Rua Mario Tozato, 
1305 – Residencial Luz da Esperança – CEP: 15056-808 
– São José do Rio Preto/SP, datada em 30/03/2020, moti-
vos da notifi cação: Proibido fazer queimadas de qualquer 
natureza, na área urbana do município, Artigo 1° da LM n° 
7419/99, prazo de 10 dia (s), Multa de 2 SALARIOs. . O não 
cumprimento da Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi -
cada fi cará sujeita às penalidades impostas pela legislação, 
assinada pela Agente Fiscal de Posturas Fabiane Cristina 
Pazini Neves, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com 
registro do AR JU 81006063 2 BR, acusando “não procura-
do”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018687/2020

Fica notifi cado RIO PRETO ESPORTE CLUBE, CNPJ: 
45097136/0001-08, IM: 496290, localizado na Av Anísio 
Haddad, 6188 – Universitário – CEP: 15090-365 – São 
José do Rio Preto/SP, datada em 03/04/2020, motivos da 
notifi cação: Adequar empreendimento para que os resíduos 
sólidos, líquidos ou qualquer estado de matéria provenientes 
industriais, comerciais, residenciais, não venha poluir o solo 
e os cursos d’água, Artigo 1° da Lei Municipal n° 2268/1978, 
prazo de 15 dia (s), Multa de 50 x 1 UFM R$ 3.012,00 ou 
cassação / bloqueio de alvará; Executar o pré-tratamento 
dos resíduos líquidos e gasosos gerados na execução de 
suas atividades, Art 1°, 2° e par único do art 5° da Lei Mun 
n° 2268/78, prazo de 30 dia (s), Multa de 50 x 1 UFM R$ 
3.012,00 ou cassação / bloqueio de alvará. Observação: 
EXECUTAR PRÉ TRATAMENTO NOS RESÍDUOS ACUMU-
LADOS NAS PISCINAS DO CLUBE, SOB PENA DE MULTA. 
O não cumprimento da Notifi cação no prazo estabelecido, 
a notifi cada fi cará sujeita às penalidades impostas pela 
legislação, assinada pelo Agente Fiscal de Posturas Noried-
son Mateus Marino, uma vez que a missiva nos foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acor-
do com registro do AR JU 81006189 3 BR, acusando “não 
procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018699/2020

Fica notifi cada SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO 
ALPHA FIAM EMPRE, CNPJ: 20865962/0001-10, IM/CA-
DASTRO: 310146001, localizada na Rua Fernando Mertittier 
Pierri, 304 – Jardim Primavera – CEP: 15061-480 – São 
José do Rio Preto/SP, datada em 08/04/2020, motivo da 
notifi cação: Proibido fazer queimadas de qualquer natureza, 
na área urbana do município, Artigo 1° da L M n° 7419/99, 
prazo de 10 dia (s), Multa de 2 x 1 SALARIO R$ 2.090,00 
ou cassação / bloqueio de alvará. Observação: QUEIMA-
DA- LOTE DE SUA PROPRIEDADE. O não cumprimento da 
Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita 
às penalidades impostas pela legislação, assinada pela 
Agente Fiscal de Posturas Adriana Antunes Carretero, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
81006191 6 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018699/2020

Fica notifi cada a empresa A C DE SOUZA SEMI JOIAS ME, 
CNPJ: 28330760/0002-67, IM: 3482670, localizada na Rua 
Independência, 2134 – Lot Spínola Castro – CEP: 15025-
095 – São José do Rio Preto/SP, datada em 28/04/2020, 
motivos da notifi cação: É expressamente proibido perturbar 
o sossego com ruídos e sons excessivos, evitáveis, Artigo 
43, inciso II da L.C. n° 17/1992, prazo de 0 dia (s), Multa de 
5 x 1 UFM R$ 301,20 ou cassação / bloqueio de alvará; É 
expressamente proibido perturbar o sossego com ruídos e 
sons excessivos, evitáveis, providenciar isolamento acústi-
co do empreendimento, Artigo 43 da Lei Complementar n° 
17/92, prazo de 30 dia (s), Multa de 5 x 1 UFM R$ 301,20 
ou cassação / bloqueio de alvará; Perturbação do sossego 
público produzido por ruídos ou sons excessivos, evitáveis, 
Artigo 43 LC N° 17/92, prazo de 0 dia (s), Multa de 5 x 1 
UFM R$ 301,20 ou cassação / bloqueio de alvará. Observa-
ção: PROVIDENCIAR ISOLAMENTO ACÚSTICO DO COM-
PRESSOR DE MANEIRA QUE PARE DE PERTURBAR O 
SOSSEGO DA CIRCUNVIZINHANÇA. O não cumprimento 
da Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará su-
jeita às penalidades impostas pela legislação, assinada pela 
Agente Fiscal de Posturas Adriana Antunes Carretero, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
63263036 1 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018750/2020

Fica notifi cado GLAUBER ELIAS PEREIRA DA SILVA, CPF/

RG: 352687778-58 / 42159853-0 (SSP), localizado na Rua 
Luiza Maria de Jesus, 355, Conj Hab São José do Rio Preto 
G – Duas Vendas – CEP: 15046-641 – São José do Rio 
Preto/SP, datada em 06/05/2020, motivos da notifi cação: 
Adequar empreendimento para que os resíduos sólidos, 
líquidos ou qualquer estado de matéria provenientes ati-
vidades industriais, comerciais, residenciais, não venha 
poluir o solo e os cursos d’água, Artigo 1° da Lei Municipal 
n° 2268/1978, prazo de 15 dia (s), Multa de 50 x 1 UFM R$ 
3.012,00 ou cassação / bloqueio de alvará; Armazenar e 
depositar adequadamente os resíduos gerados no empreen-
dimento. Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 2°, 
§ 3°, inc XVI, art 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/96 e Resol 
Conama n° 313/2002, prazo de 5 dia (s), Multa de 2002,59 x 
1 UFIR R$ 7.589,82 ou cassação / bloqueio de alvará; Der-
ramar óleo, gordura, graxa, tinta, combustíveis, líquidos de 
tinturaria, nata de cal, cimento e similares nos passeios e no 
leito das vias e logradouros públicos, Art. 2°, inciso III da LC 
504/2016, prazo de 0 dia (s), Multa de 10 x 1 UFM R$ 602,40 
ou cassação / bloqueio de alvará; É expressamente proibido 
perturbar o sossego com ruídos e sons excessivos, evitáveis, 
Artigo 43, inciso II da L C n° 17/1992, prazo de 0 dia (s), Mul-
ta de 5 x 1 UFM R$ 301,20 ou cassação / bloqueio de alvará; 
Executar onde ocorrem os serviços, grelhas para captação 
das águas superfi ciais e efl uentes líquidos das atividades, 
após pré-tratamento físico-químico, interligadas a rede 
pública de esgotos sanit, § 2° do Artigo 6° da Lei Municipal 
n° 8247/2000, prazo de 30 dia (s), Multa de 1001 x 1 UFIR 
R$ 3.793,79 ou cassação / bloqueio de alvará; Parar com 
execução de serviços que geram resíduos gasosos, fuma-
ças poeiras ou qq estado da matéria lançados na atmosfera, 
Artigo 2°, § 1 ° e  2° da Lei Municipal n° 2268/1978, prazo de 
0 dia (s), Multa de 50 x 1 UFM R$ 3.012,00 ou cassação / 
bloqueio de alvará; Providenciar execução caixa separadora 
de sólido, óleo e graxa, interligadas a rede pública de esgoto. 
As caixas deverão ser compatíveis com volume e caracterís-
ticas do efl uente líquido gerado, Artigos 3°, 8° e 15° da Lei 
Municipal n° 8247/2000, prazo de 30 dia (s), Multa de 1001 
x 1 UFIR R$ 3.793,79 ou cassação / bloqueio de alvará. 
Observação: ADEQUAR O LOCAL DE MANEIRA QUE PARE 
COM BARULHO E ODORES / PROVIDENCIAR: GRELHAS 
NA EXTENSÃO DO PATIO E CAIXA SEPARADORA DE 
ÓLEO COM LAVADOR INTERLIGADOS A REDE DE ESGO-
TO / NÃO FAZER QUALQUER SERVIÇO NA VIA PÚBLICA 
/ APRESSENTAR COMPROVANTE RESÍDUOS (ÓLEO, 
PEÇAS) / PROVIDENCIAR ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. 
O não cumprimento da Notifi cação no prazo estabelecido, a 
notifi cada fi cará sujeita às penalidades impostas pela le-
gislação, assinada pela Agente Fiscal de Posturas Adriana 
Antunes Carretero, uma vez que a missiva nos foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acor-
do com registro do AR JR 87828680 7 BR, acusando “não 
procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018769/2020

Fica notifi cado JULIANO HENRIQUE CARMELLO DOMIN-
GOS, CPF/RG: 158035558-78 / 28050611-9 (SSP), loca-
lizado na Rua Professor Oscar Pires, 1282, casa 1 – Vila 
Esplanada – CEP: 15030-530 - São José do Rio Preto/SP, 
datada em 12/05/2020, motivos da notifi cação: Deposição no 
passeio público de obstáculos de qualquer espécie, incluindo 
materiais para construção, detritos, placas de propagandas 
ou quaisquer outros que obstruam a passagens de pedes-
tres, Artigo 7° LM n° 8973/2003, prazo de 1 dia (s), Multa 
de 2 x 1 UFM R$ 120,45 ou cassação / bloqueio de alvará; 
É proibido o lançamento, depósito, despejo, colocação e 
ou permanência de quaisquer objetos em locais públicos e 
outros locais, Artigo 5° da Lei Municipal n° 7176/1998, prazo 
de 1 dia (s), Multa de 20 x 1 UFIR R$ 75,80 ou cassação / 
bloqueio alvará. Observação: NÃO UTILIZAR VIA PÚBLICA 
PARA FINS PRÓPRIOS – NÃO ESTACIONAR NA VIA PÚ-
BLICA. O não cumprimento da Notifi cação no prazo esta-
belecido, a notifi cada fi cará sujeita às penalidades impostas 
pela legislação, assinada pela Agente Fiscal de Posturas 
Adriana Antunes Carretero, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JU 81009329 5 BR, acusando 
“não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018818/2020

Fica notifi cada empresa GUSTAVO BRUNELI CARDOZO 
44737562890, CNPJ: 35880875/0001-00, IM: 3703840, 
localizada na Rua Amélia Quiles Graciano, 335, sala lateral 
– Parque Nova Esperança – CEP: 15047-391 – São José do 
Rio Preto/SP, datada em 20/05/2020, motivo da notifi cação: 
Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gera-
dos no empreendimento. Informar a destinação fi nal desses 
resíduos, Art 2°, § 3°, inc XVI, art 3° e 4°, inc II da Lei Mun 
n° 6499/96 e Resol Conama n° 313/2002, prazo de 5 dia 
(s), Multa de 2002,59 UFIR (x1 R$ 7.589,82). Observação: 
APRESENTAR NESTA SECRETARIA COMPROVANTE DA 
DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS (RESÍDUOS 
DO AÇOUGUE). O não cumprimento da Notifi cação no 
prazo estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita às penalida-
des impostas pela legislação vigente, assinada pela Agente 
Fiscal de Posturas Marilene Antunes Fernandes, uma vez 
que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JR 
87828630 8 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018818/2020

Fica notifi cada empresa MOACIR CLAUDIO 78700221872, 
CNPJ: 29917900/0001-80, IM: 3508170, localizada na Rua 
Cristovão Colombo, 335, salão comercial 339 – Vila Anchieta 
– CEP: 15055-000 – São José do Rio Preto/SP, datada em 
22/05/2020, motivos da notifi cação: Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. 
Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 2°, § 3°, 
inc XVI, art 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/96 e Resol 
Conama n° 313/2002, prazo de 5 dia (s), Multa de 2002,59 
UFIR (x1 R$ 7.589,82), É expressamente proibido perturbar 
o sossego com ruídos e sons excessivos, evitáveis, Artigo 
43, inciso II da L C n° 17/1992, prazo de 0 dia (s), Multa de 5 
UFM (x 1 R$ 301,20), É expressamente proibido perturbar o 
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sossego com ruídos e sons excessivos, evitáveis, providen-
ciar isolamento acústico do empreendimento, Artigo 43 da 
Lei Complementar n° 17/92, prazo de 30 dia (s), Multa de 5 
UFM (x 1 301,20), Execução de música por radiodifusão ao 
vivo, ou por qualquer outro meio, sem autorização da Pre-
feitura Municipal, Artigo 1° da LC n° 217/2005, ABNT 10151, 
prazo de 0 dia (s), Multa de 10 UFM (x 1 602,40). Observa-
ção: APRESENTAR COMPROVANTES DE DESTINAÇÃO 
DE RESÍDUOS NO PRAZO DE 05 DIAS NA SECRETARIA 
DO MEIO AMBIENTE E DEMAIS ITENS ACIMA ELENCA-
DOS, SOB PENA DE MULTA. O não cumprimento da Noti-
fi cação no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita às 
penalidades impostas pela legislação vigente, assinada pelo 
Agente Fiscal de Posturas Noriedson Mateus Marino, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
81009138 2 BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018842/2020

Fica notifi cado ANTONIO ROLLEMBERG MARINO, CPF/
RG: 787276508-04 / 9647531-(SSP), localizado na Rua 
Fernando Mertittier Pierri, 320 – Jd Primavera – CEP: 15061-
480 – São José do Rio Preto/SSP, datada em 26/05/2020, 
motivo da notifi cação: Proibido fazer queimadas de qualquer 
natureza, na área urbana do município, Artigo 1° da LM 
n° 7419/99, prazo de 10 dia (s), Multa de 2 SALARIO (x 1 
2.090,00). Observação: FLAGRANTE EM 05/05/2020. O não 
cumprimento da Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi -
cada fi cará sujeita às penalidades impostas pela legislação 
vigente, assinada pela Agente Fiscal de Posturas Jane Adria-
na Moretti, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com 
registro do AR JU 81009165 7 BR, acusando “não existe o 
número indicado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Notifi cação 001778 – NÚCLEO PERMANENTE DE GES-
TÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
Fica notifi cada JANE VIEIRA DE SOUZA, CPF: 93341198-
70, PFJ: 1658962, localizada na Rua Jorge Habib, 401 
– Residencial Bebedouro – CEP: 14710-026 – Bebedouro, 
datada em 14/05/2020, motivo da notifi cação: É proibido 
abandonar entulho ou dejetos de qualquer espécie, indepen-
dente do meio de transporte (até 1 m³), Lei Complementar 
n° 504/2016 – artigo 2°, VIII, Multa de 40 UFMs, prazo ime-
diato. Observação: REF. FLAGRANTE DESCARTE IRRE-
GULAR RESÍDUOS OCUPANTESUADOS PELO VEÍCULO 
PLACA CQO-4669, SAVEIRO, BRANCA, NA AV. O não 
cumprimento da Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi -
cada fi cará sujeita às penalidades impostas pela legislação 
vigente, assinada pela Inspetor Fiscal de Posturas Edson 
Francisco da Silva Junior, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JU 63263002 1 BR, acusando 
“mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 328/2020

Conforme requerimento referente a “Prorrogação de Prazo 
da Notifi cação 016877 – Isolamento Acústico”, Protoco-
lo: 2020116601, a pedido de MINISTÉRIO APOSTÓLICO 
CASA DO PAI localizada na Av Manoel de Freitas Assunção, 
770 – Setparque Av 2 – CEP: 15045-636 – São José do Rio 
Preto/SP, emitiu-se Ofício 328 IFP/SMAURB, em 18 de maio 
de 2020, assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas Edson 
Francisco da Silva Junior, informou seu deferimento, sen-
do prazo concedido cujo término dar-se-á em 10/10/2020. 
Publica-se o referido Ofício, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JU 81009057 7 BR, acusando 
“não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 335/2020

Conforme requerimento referente a “Pedido de Prorrogação 
de Prazo Para Adequações – 60 Dias – Via E-mail”, Proto-
colo: 2020115446, a pedido de ALINE CRISTINA MIRANDA 
38268054883, localizada na Rua Judith Spínola Arroyo, 
118 – Jaguaré 535 – 54 – Jd. Urupês – CEP: 15051-345 - 
São José do Rio Preto/SP, emitiu-se OFÍCIO Nº 0335 IFP/
SMAURB, em 26 de maio de 2020, assinado pelo Inspetor 
Fiscal de Posturas Edson Francisco da Silva Junior, infor-
mou seu deferimento, sendo prazo concedido cujo término 
dar-se-á em 27/07/2020. Publica-se o referido Ofício, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
81009066 5 BR, acusando “Não Existe o Nº Indicado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 338/2020

Conforme requerimento referente a “Solicitação de Pror-
rogação de Prazo da Notifi cação 018428”, Protocolo: 
20201124354, a pedido de MARCIO JOAO SEVERINO 
PEREIRA localizado na Rua Fritz Jacobs, 4225 – Jd Alto Rio 
Preto – CEP: 15020-030 – São José do Rio Preto/SP, emi-
tiu-se o Ofício 338 IFP/SMAURB, em 26 de maio de 2020, 
assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas Edson Francisco 
da Silva Junior, informou informou seu deferimento, sen-
do prazo concedido cujo término dar-se-á em 27/08/2020. 
Publica-se o referido Ofício, uma vez que a missiva nos foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
de acordo com registro do AR JU 81009072 2 BR, acusando 
“mudou-se”.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 22/2020

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atri-
buições legais, FAZ SABER, a todos que virem o presente 

EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, fi ca a empresa 
OLIVEIRA JUNIOR CASA DE REPOUSO LTDA, inscrito no 
cadastro de pessoa jurídica sob nº 35.722.120/0001-87, cien-
te de que FOI LAVRADO O AUTO DE INFRAÇÃO E IMPO-
SIÇÃO DE MULTA Nº 21953 EM 13/07/2020, EM VIRTUDE 
DE INFRAÇÃO AS POSTURAS MUNICIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da 
publicação deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar 
nº 588/2019.
O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será 
concedido uma redução para recolhimento da multa de 50% 
(cinquenta por cento), para pagamento no prazo de 30 dias, 
contados a partir do 5º dia da publicação do presente EDI-
TAL, conforme previsto no caput do artigo 24 da Lei Comple-
mentar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá se 
dirigir a Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal 
da Fazenda para que seja emitida a guia de recolhimento 
do Auto de Infração e Imposição de Multa, cujo pagamento 
poderá ser efetivado nas Agências Bancárias conveniadas 
ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lan-
çado em dívida ativa, se não houver a quitação do débito ou 
apresentação de defesa administrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a 
disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de Posturas – 
Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, 
e que esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.  
  São José do Rio Preto, 15 de Julho de 2020.
Pedro Oliva Filho
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
JUSTIFICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  PARA SUSPENSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

Referência:-  Processo Administrativo nº 04/2019 
                    - Edital de Chamamento Público nº 01/2019 – SEMAS/CMDCA                      
   Tendo em vista que compete a Secretaria de Assistência Social - SEMAS  a celebração de parcerias 
com Organização da Sociedade Civil – OSC’s e que a Secretária de Assistência Social é a ordenadora de 
despesas dos recursos financeiros alocados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente 
segue a exposição de motivos: 
O Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações, dispõe sobre as regras e 
procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública do Município e 
as organizações da sociedade civil de que trata a lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014; 
O município por intermédio da Secretaria de Assistência Social – SEMAS e o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente  - CMDCA, tornou público o Edital de Chamamento conforme a 
referência  visando à seleção de Organização da Sociedade  Civil – OSC e de Órgão da Administração 
Pública Municipal - OAPM  para a execução de ações complementares à política de atendimento aos 
direitos da criança e do adolescente a serem financiados integral ou parcialmente com recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;   
O CMDCA enviou para a SEMAS a documentação de habilitação e as propostas selecionadas para a 
formalização das seguintes parcerias: 

 OSC             AÇÕES VALOR GLOBAL 
Asssociação de 
Pais e Amigos 
dos 
Excepcionais - 
APAE  

Projeto: Equoterapia 
Objetivo: Disponibilizar um método de reabilitação que 
utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas 
de saúde, educação e equitação. 
Público Alvo: 20 crianças e adolescentes de 04 a 17 
anos. 

 Até  R$ 349.739,51 
 
 

 
  

Associação 
Filantropica 
Mamãe Idalina - 
AMAI  

 

Projeto: Vem Ser o Futuro 
Objetivo: Ofertar oficinas de arte/cultura, esporte/lazer. 
Público Alvo: 240 crianças e adolescentes de 06 a 17 
anos e 11 meses.  

Até  R$ 349.969,14 
 
 
 

Associação 
Paraiso 

 
 
 

Projeto: Arte de Rua 
Objetivo: Oferecer atividades socioeducativas culturais 
esportivas e artísticas.  
Público alvo: 200 crianças e adolescentes de 06 a 17 
anos e 11 meses. 

Até  R$ 330.000,00 

Instituição  
Casa da 
Criança 

 
  

Projeto: Musica em Cena 
Objetivo: Promover a qualidade de vida a pessoa idosa 
e proporcionar acesso à educação musical de uma 
forma prazerosa, através do canto coral, buscando 
reativação da memória, melhoria na qualidade de vida e 
de saúde. 
Público alvo: 82 usuários dentre crianças, adolescentes, 
jovens e terceira idade com idades entre 08 a 80 anos. 
   

Até R$ 285.396,80 
 

Asssociação 
Renascer 

 
 

Projeto: Cozinha experimental 
Objetivo: Promover a ampliação qualitativa e 
quantitativa do atendimento educacional especializado 
com a implantação de uma oficina de cozinha 
pedagógica para maximizar e facilitar o processo de 
aprendizagem, socialização e inclusão do deficiente 
intelectual e múltiplo. 
Público alvo: 110 crianças e adolescentes com 
deficiência de 06 a 17 anos e 11 meses.  
  

Até R$ 247.411,94 
 

 

 

 

Asssociação 
Amigos do S. 
Deocleciano - 
AASD 

Projeto: Entre Laços 
Objetivo: Viabilizar a pratica do Jump Rope. 
Público alvo: 90 crianças e adolescentes de 06 a 18 
anos. 

Até R$ 251.699,74 
 

Lar de Fátima 
 
 
 

Projeto: Lar de Fátima “In Fight” 
Objetivo: Ofertar a pratica do Jiu jitsu.. 
Público alvo: 160 crianças e adolescentes de 06 a 14 
anos. 
 

Até R$ 190.125,04 
 

Secretaria de 
Assistência 
Social - SEMAS 

 
 

Projeto: Qualificar para proteger: ações preventivas 
ao trabalho infantil nos territórios. 
Objetivo: Ofertar a pratica do Jiu jitsu. 
Público alvo: 480 adolescentes de 14 a 17 anos e 11 
meses. 

Até R$ 212.200,00 
 

 

Secretaria de 
Esportes e 
Lazer - SMEL 
 
 

Projeto: Esporte em Família 
Objetivo: Oferecer às crianças, adolescentes e famílias 
moradoras de bairros distantes dos principais centros de 
lazer, atividades esportivas, culturais e de lazer, aos 
finais de semana. 
Público alvo: crianças e adolescentes de 03 a 19 anos.  
 

 Até R$ 259.696,70 
 
 
  

Secretaria de 
Esportes e 
Lazer - SMEL 
 
 

Projeto: Ginastica para Todos: vivenciar para 
transformar 
Objetivo: Oferecer às crianças, adolescentes e famílias 
moradoras de bairros distantes dos principais centros de 
lazer, atividades esportivas, culturais e de lazer, aos 
finais de semana. 
Público alvo: crianças acima de 05 anos, adolescentes, 
jovens, adultos e idosos, sendo 250 usuários por região. 
 

Até R$ 331.785,41 

O Decreto municipal nº 18.554 de 16 de março de 2.020 e demais disposições sobre medidas de 
prevenção e enfrentamento ao coronavírus (COVID -19) que dispõe sobre a suspensão das atividades e 
funcionamento dos serviços prestados pelas Organizações da Sociedade Civil. 
Que praticamente a totalidade dos Projetos aprovados o público alvo é de crianças, adolescentes e 
jovens, e que segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, as crianças são menos afetadas pelo 
novo coronavírus por razões ainda desconhecidas pelos cientistas, mais são vetores da doença e em 
sendo assim fica inviável na atual conjuntura a execução do objeto bem como a utilização do recurso 
financeiro.  
Mediante o exposto a Secretária Municipal suspende a partir da publicação do extrato desta justificativa 
em meio oficial o Processo Administrativo de nº 04/2.019, por um período de 90 dias ou enquanto perdurar 
a pandemia do COVID-19, . 

São José do Rio Preto, 09 de julho de 2020. 
Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi 

CRESS nº 25.455 
Secretária Municipal de Assistência Social.  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ALESSANDRA MENDES DA SILVA 16197785803 01263/20 AIF-S-H 000115 
ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA NOGUEIRA ME 01265/20 AIF-A-S 00043 
ANDRE LUIZ FORELLI NIEDERAUER & CIA LTDA 01266/20 AIF-A-S 00046 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00450/20 AIF-S-V 000028 
COSSI & GUBOLIN CASA LOTERICA LTDA ME 01268/20 AIF-A-N 000217 
CRISTIANO GOMES GUIMARAES 28817832871 01269/20 AIF-P-C 000111 
DANTIELE APARECIDA DE LIMA MELEGAN 01259/20 AIF-A-LF 000092 
DC ODONTOLOGIA EIRELI ME 01273/20 AIF-S-E 000074 
ELETRONICA COMPONEL RIO PRETO LTDA ME 01276/20 AIF-A-N 000220 
ENGREAÇO INDUSTRIA E COMERCIO DE ENGRENAGENS LTDA 01267/20 AIF-A-S 00045 
ESQUADRAO DA PISCINA LTDA ME 01270/20 AIF-P-C 000110 
GABRIEL DANTAS FLORIANO 01257/20 AIF-A-LF 000090 
J & G RIO PRETO ACADEMIA DE GINASTICA LTDA ME 01261/20 AIF-S-H 000113 
JOSE EDUARDO OLIVEIRA PENTEADO 06502559840 01262/20 AIF-S-H 000114 
LUCAS EMANUEL DO NASCIMENTO 01256/20 AIF-A-LF 000089 
LUIZ RICARDO VERDELHO ZARPELLON 01260/20 AIF-A-LF 000093 
MARCIO CARDOSO IMOVEIS LTDA ME 01251/20 AIF-S-H 000111 
ORTOCOMPANY CLINICA ODONTOLOGICA ASSESSORIA E 
TREINAMENTO LTDA 01274/20 AIF-S-E 000075 

PARAISO DAS MANGUEIRAS LTDA 01271/20 AIF-P-C 000109 
PLAZA AVENIDA SHOPPING 01277/20 AIF-A-N 000219 
RAFAELA APARECIDA DA SILVA 44118798832 01275/20 AIF-S-H 000112 
SILCAR PNEUS LTDA 01272/20 AIF-S-H 000116 
TIAGO ALVES SANTANA SORVETERIA ME 01264/20 AIF-A-N 000218 
WANDRE VERDELHO DOS SANTOS 01258/20 AIF-A-LF 000091 

 
EDITAL DE DEFESA DE AUTO DE INFRAÇÃO DEFERIDA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00450/20 202099592 AIF-S-V 000028 

 
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR AUTO 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00450/20 215 UFESP AIP-S-V 000006 

São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

DECLARAÇÕES

Editais de
PROCLAMAS

Robertelia Administradora de Imóveis S.A.
CNPJ 31.749.579/0001-13 - NIRE 3530052292-3

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de Maio de 2020
Aos 11.05.2020, às 15hs,  conforme autoriza o artigo 1º, caput, da Medida Provisória nº 931, de 30.03.2020, 
na sede da Robertelia Administradora de Imóveis S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São 
José do Rio Preto/SP, na Rua Luiz Antonio da Silveira, nº 1201, sala 04, Boa Vista, CEP 15.025-020, reuniram-
-se os acionistas representando a totalidade do capital social, dispensando-se a convocação por editais, con-
forme artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Roberto Tebar, que con-
vidou a mim, Elia Garcia Tebar, para secretariá-lo. Constituída a mesa dirigentes dos trabalhos, o Sr. Presiden-
te declarou instalada a Assembleia e informou que a mesma tem por finalidade a seguinte ordem do dia: 
Deliberar sobre: 1) o exame, a discussão e votação do balanço patrimonial e demais documentos relativos ao 
exercício social findo em 31.12.2019; e 2) a destinação do lucro relativos ao exercício social findo em 
31.12.2019, à conta de reserva estatutária e reserva legal. Discutida a matéria, os acionistas, salvos os legal-
mente impedidos, consoante o § 1º do artigo 134 da Lei 6.404/76, aprovaram, por unanimidade de votos e 
sem quaisquer restrições, o que segue: 1) Aprovar o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Resultados 
e dos Fluxos de Caixa e das Notas Explicativas da Diretoria, todas relativas ao exercício social findo em 
31.12.2019, documentos publicados no “DOESP”, na edição de 29.04.2020, na página 75, e no jornal local 
“DHOJE”, na edição de 29.04.2020, na página A-9, nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei 6.404/76; e 2) 
Considerando que a Companhia, ao final do exercício de 2019, apurou um lucro no valor de R$910.329,51, 
deliberou-se a destinação da totalidade do referido lucro de 2019, que 95% para a conta de reservas estatu-
tárias e 5% para a conta de  reserva legal. Nada mais a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou 
a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos devidamente assinada. São José do Rio Preto/SP, 
11.05.2020. Mesa: Roberto Tebar – Presidente; e Elia Garcia Tebar – Secretária. Acionistas presentes: (i) Ro-
berto Tebar; (ii) Elia Garcia Tebar. Confere com a original lavrada em livro próprio. Elia Garcia Tebar - Se-
cretária. JUCESP nº 230.208/20-4 em 01.07.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.


