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Semae estende suspensão do 
corte de água até setembro

BENEFÍCIO PRORROGADO

Pág. A2

A Famerp iniciou na manhã da sexta-feira, 7, os testes da vacina 
contra a Covid-19, a CoronaVac. Serão cerca de 400 voluntários 
que receberão as doses nas próximas semanas. Os candidatos serão 
acompanhados pelos pesquisadores pelo período de um ano.  
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Elton RODRIGUES

Enfermeira 
é a primeira 
voluntária a 

receber aplicação 
da Coronavac 

Vanessa Maziero, 30, foi a primeira a receber a dose da vacina

Cláudio LAHOS

Briga familiar 
termina em 

morte no Solo 
Sagrado

Um servente, de 48 anos, 
morreu na noite de quinta-feira, 
6, depois que seu sobrinho, 
um corretor de imóveis, de 20 
anos, lhe desferiu um soco. 
Com o soco, o servente caiu, 
bateu a cabeça e morreu no 
local.                          Pág. A4

Bingos 
clandestinos  
são alvo de 
operação 
do DEIC

Saúde divulga 353 
novos casos e sete 

óbitos em decorrência 
da Covid-19

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou os dados do 
novo coronavírus na sexta-feira, 
7. Ao todo, o munícipio registra 
10.903 casos positivos da do-
ença, 276 mortes e 8.101 pa-
cientes recuperados. Pág. A5

Estado adia 
volta às aulas 

presenciais para 
7 de outubro
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Ministro de Bolsonaro entrega 
obra de ampliação da ETE

Pág. A3

Decreto mantém lei seca
 e supermercados fechados

Decreto do prefeito Edinho Araujo também autoriza o Semae a prorrogar a isenção do pagamento das contas dos beneficiários da tarifa social, o que atinge diretamente cerca de 15 mil 
famílias. Segundo a prefeitura, a isenção tem como objetivo garantir o acesso à água tratada à população mais vulnerável durante a pandemia.                                               Pág. A2

Divulgação

Palmeiras e 
Corinthians 

decidem hoje 
o Paulistão

Pág. A4

FOGO Na tarde da sexta-feira,7, um incêndio em um canavial, no bairro Parque da Liberdade, 
chamou a atenção de moradores de vários bairros de Rio Preto. 
                                                                                                                               Pág. A4

Pág. A4



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone:(17)33532447

Cidades da região e Distrito 
onde circulam o DHOJE:

São José do Rio Preto, Bady 
Bassitt, Cedral, Mendonça, 

Mirassol, Mirassolândia, 
Nova Granada, Guapiaçu, 

Potirendaba, Tanabi, Ubara-
na, Uchôa, Monte Aprazível

Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista 

Preço da assinatura
impresso 

Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00 

Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00

Trimestral: 
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00

Vendas avulsas:
 R$ 1,50

Telefones:
Recepção: (17) 3353.2447
Redação: (17) 3011.6360

E-mails

Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br
Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

A-2 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
08 de agosto de 2020 POLÍTICA

Ministro visita Rio Preto e entrega obra 
de ampliação do tratamento de esgoto

O ministro de Desenvol-
vimento Regional, Rogério 
Marinho, esteve nesta sex-
ta-feira (7) em Rio Preto e 
participou da entrega das 
obras de ampliação e cons-
trução do 4º módulo da ETE 
(Estação de Tratamento de 
Esgoto). Um novo reator 
anaeróbico, um tanque de 
aeração e um decantador 
foram construídos no local. 
As unidades totalizam 28,7 
milhões de litros. 

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) e o superintendente 
do Semae (Serviço Muni-
cipal Autônomo de Água e 
Esgoto), Nicanor Bastista 
Junior, acompanharam o 
ministro e apresentaram 
para ele toda a estrutura da 
ETE, através de um tour pela 
Estação.

Marinho salientou que o 
que acontece em Rio Preto, 
infelizmente não é retrato no 
restante do país. Ele afirmou 
a cidade como exemplo para 
o Brasil. “Esgoto tratado de 

forma adequada, oferecendo 
um serviço de qualidade para 
toda a população. Investir 
em saneamento básico é 
diminuir custos com saúde, 
reduzindo a mortalidade in-
fantil e o índice de doenças 
crônicas, aumentando assim 
a qualidade de vida de todos 
os cidadãos”, afirmou o mi-
nistro.

Com a ampliação en-
tregue, a capacidade de 
tratamento de esgoto de Rio 
Preto aumento 35%, subindo 
de 1.005 litros por segundo 
para 1.350 litros por segun-
do, suficiente para atender 
uma população de até 600 
mil habitantes.

Até o início deste ano, 
a ETE trabalhava em três 
módulos e com capacidade 
para o atendimento de 450 
mil pessoas. 

“Graças a essas parcerias 
com o governo federal, a 
autarquia municipal abastece 
a cidade com 100% de água 
potável e tem 98% do seu 
esgoto tratado. Portanto, São 
José do Rio Preto está con-
tribuindo para a despoluição 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Semae prorroga suspensão de 
corte de água até 6 de setembro

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) autorizou nesta sex-
ta-feira (7), mais uma vez, 
a prorrogação da suspensão 
do corte de fornecimento de 
água feita pelo Semae (Ser-
viço Municipal Autônomo de 
Água e Esgoto) até o dia 06 
de setembro.

O decreto 18.660 será 
publicado neste sábado (8) no 
Diário Oficial (Jornal DHoje)

O prefeito também auto-
rizou o Semae a prorrogar a 
isenção do pagamento das 
contas dos beneficiários da 
tarifa social, atingindo aproxi-
madamente 15 mil pessoas. 
Nas considerações do decre-
to, essa isenção tem como 
objetivo garantir o acesso a 
água tratada, bem como cole-
ta do esgoto e essa população 
economicamente vulnerável. 
Prevista inicialmente para 
valer por três meses – abril, 
maio e junho – a isenção foi 
estendida para 6 de setembro 

de 2020.
Pagamentos em dia – Para 

o consumidor em geral, o Se-
mae alerta que a suspensão 
do corte não significa que as 
pessoas não precisem pagar 
a conta de água. A autar-
quia salienta que as pessoas 
precisam continuar pagando 
para que eles continuem for-
necendo água para toda a 

Sérgio SAMPAIO

população.

Abastecimento garantido 
– Desde o início da pandemia, 
o Semae relembra que se 
programou para evitar o de-
sabastecimento de água em 
Rio Preto. Segundo eles as 
equipes trabalham ininterrup-
tamente para garantir água, 
esgoto coletado e tratado.

A Caixa abrirá 164 agên-
cias em todo o Estado de São 
Paulo neste sábado (08), das 
8h às 12h, para atendimento 
aos beneficiários do Auxílio 
Emergencial e do Saque 
Emergencial do FGTS. Em 
São José do Rio Preto, abri-
rão as agências da rua Ma-
rechal Deodoro da Fonseca 
e da Avenida Mirassolândia.

As pessoas nascidas de 
janeiro a abril poderão rea-
lizar o saque em espécie do 
Auxílio Emergencial. Já os 
trabalhadores nascidos em 
janeiro e fevereiro poderão 
sacar o FGTS Emergencial, 
conforme calendário criado 
para evitar aglomerações 
em agências e unidades 
lotéricas.

A Caixa reforça que não 
é preciso madrugar nas filas 
à espera de atendimento. 
Todas as pessoas que com-
parecerem às agências que 
abrirão neste sábado (8), das 
8h às 12h, serão atendidas 
no mesmo dia. A mesma 
orientação é válida para o 
atendimento realizado de 
segunda a sexta, entre 8h e 
14h, em todas as agências 
do banco.

A relação de agências 
que estarão abertas pode ser 
conferida no site do banco: 
http://www.caixa.gov.br/

Duas agências 
da Caixa abrem 
em Rio Preto no 

sábado
Vinicius LIMA

Divulgação

Retorno às aulas 
presenciais em todo Estado 
foi adiado para 7 de outubro
Sérgio SAMPAIO

O secretário de Educação do 
Estado de São Paulo, Rossieli 
Soares, trouxe nesta sexta-feira 
(7) o novo cronograma para a 
retomada das aulas presenciais 
em todo Estado. A nova previ-
são de retorno é para o dia 7 
de outubro.

As aulas apenas serão reto-
madas no Estado caso todas a 
regiões do Estado estejam há 
28 dias consecutivos na Fase 
Amarela do Plano São Paulo.

Atividades em Setembro – 
A mudança apresentada é que 
agora se abriu a possibilidade 
de escolas públicas e privadas 
na qual as cidades estejam a no 
mínimo 28 dias na fase Ama-
rela, contados a partir desta 
sexta poderão se quiser retomar 
algumas atividades presenciais 
a partir do dia 8 de setembro.

Permitidas – tendo como 
foco a capacidade máxima de 
35% dos alunos e seguindo 
todos os protocolos de higiene 
– as redes poderão retomar 
presencialmente: o Reforço 
Escolar, Recuperação e Ativi-
dades Opcionais. “As escolas 
farão a programação – cada 
comunidade escolar vai definir”, 
salientou Soares.

Na atualização do fasema-
nento do Plano São Paulo, feita 
também nesta sexta-feira, oito 
regiões do Estado saíram das 
fases Vermelha e Laranja e 
foram para a Amarela e caso 
permaneçam nela pelos próxi-
mos 28 dias poderão abrir as 
escolas por para este atendi-
mento parcial com algumas 
atividades.

Rio Preto e Olímpia – No 
caso das regiões de Rio Preto e 
Olímpia, que ainda se mantêm 
na fase Laranja, a volta destas 
atividades continua proibida.

Estado – São aproximada-

mente 13,3 milhões de alunos 
que estão envolvidos nesta 
retomada das aulas presenciais 
abrangendo todos os níveis de 
ensino do infantil ao superior, 
passando pelo técnico.

Cronograma – A volta das 
aulas presenciais será de forma 
gradual:

1ª Etapa.  (Esse faseamen-
to está sendo acompanhado 
pelos dados do DRS – Depar-
tamento Regional de Saúde).

2ª Etapa vai permitir a pre-
sença de 70% dos alunos. Para 
isso, será necessário que 60% 
das DRSs estejam na fase 4 
(Verde) pelo prazo de 14 dias.

3ª Etapa, na qual 100% 
dos alunos poderão voltar a 
frequentar presencialmente as 
aulas, a regra valerá quando 
80% das DRSs estiverem na 
fase 5 (Azul).

Protocolos – Todas as ins-
tituições da rede terão que se 
adequar dentro dos protocolos 
definidos pelas Secretarias de 
Educação e de Saúde. Na 1ª 
Etapa, deverá haver distan-
ciamento de 1,5 m dentro da 
escola e os horários de entrada 
e saída dos alunos não pode-
rão coincidir com o horário de 
pico do transporte coletivo da 
cidade. O intervalo deverá ser 
feito de forma escalonada, por 
turmas, as portas das salas 
permanecerão abertas duran-
te as aulas e o prédio deve 
ser higienizado antes e depois 
das aulas. Tanto funcionários 
quanto alunos serão obrigados 
a usar máscaras, que serão 
fornecidas gratuitamente na 
rede estadual d ensino.

Edinho Araújo e o supe-
rintendente do Semae, 
Nicanor Bastista Junior, 
acompanharam o mi-
nistro

EDUCAÇÃO PANDEMIA 

OPORTUNIDADE

Balcão de Empregos oferece 433 vagas

O Balcão de Empregos de 
São José do Rio Preto desta 
sexta-feira está oferecendo 
433 vagas de trabalho. Entre 
elas: açougueiro (24), reposi-
tor de frutas e legumes (13), 
líder de limpeza (11), corretor 
de seguros (10), vendedor 
(10), auxilia de produção (10), 
empacotador (9), auxiliar de 
transporte (8), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio nas áreas de almo-
xarifado (1), setor pós-venda 
(1), administração (1), de-
signer gráfico (1), direito (1), 
recepção (1), redator (1) e 
social media (1). O Balcão ain-

da oferece uma oportunidade 
para pessoa com deficiência 
(PCD).

Embora o atendimento 
presencial no Poupatempo e 
na Prefeitura Regional Norte 
tenham sido suspensos, o 
Balcão de Empregos da Pre-
feitura de Rio Preto continua 

Vinicius LIMA

funcionando. Os interessados 
podem se cadastrar por meio 
do site www.riopreto.sp.gov.br/
balcaoempregos. Por ele, os 
trabalhadores podem enviar 
currículos e se candidatar às 
vagas, assim como os con-
tratantes podem anunciar as 
oportunidades.

Cláudio LAHOSCláudio LAHOS

e para o desenvolvimento 
sustentável para com o meio 
ambiente. O momento é de 
agradecer a visita e a contri-
buição com a nossa prefeitu-
ra”, finalizou Edinho.

Rio Grande – Ainda du-
rante a visita do ministro, 
o prefeito aproveitou para 
entregar ao ministro uma 
apresentação do projeto exe-
cutivo do Sistema Produtor 
Rio Grande. Quando estiver 

em plena operação, o rio 
Grande poderá disponibilizar 
para Rio Preto 3m³ de água 
por segundo, o suficiente 
para abastecer uma popu-
lação de mais de um milhão 
de habitantes.

 Marcelo Camargo/Agência BRASIL

Cláudio LAHOS
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Rocha
Antônio Pereira (PMN, foto ao lado do presidente estadual 

do partido), rebateu previsão de adversários políticos de que 
sua pré-candidatura a prefeito não vai prosperar por falta de 
estrutura. “Está mais firme que rocha”, diz. Antecipou que vai 
divulgar em breve a sigla do parceiro de chapa. O acordo, diz 
ele, será chancelado em reunião entre o presidente estadual 
do PMN, João Francisco Garcia, e o presidente da sigla que 
será amarrada a aliança, sexta-feira, em São Paulo. Pereira 
disse que na reunião será definido quem encabeçará a cha-
pa como candidato a prefeito, se é ele ou do seu provável 
parceiro.

Interesse
O vereador Renato Pupo 

(PSDB) também tem interes-
se em firmar aliança com o 
PSL para reforçar sua pré-
-candidatura a prefeito. Para 
tanto, Marco Casale teria de 
desistir de sua pré-candida-
tura para firmar uma alian-
ça PSDB/PSL. Neste caso, 
Pupo sinaliza que gostaria de 
tê-lo como candidato a vice 
na chapa majoritária. Sobre 
o encontro envolvendo Casa-
le e o ex-prefeito Valdomiro 
Lopes (PSB), Pupo classi-
ficou como natural: “Todo 
mundo está conversando”, 
ponderou o vereador. A de-
finição, portanto, só nas 
convenções.

Insensíveis
Quando assunto é meio ambiente, os governantes 

continuam insensíveis, vale para o governo federal e esta-
duais. Dados parciais divulgados pelo INPE, aponta que o 
desmatamento na região amazônica aumentou 34,4% no 
período entre agosto de 2018 e julho de 2019, compa-
rado com o mesmo período de 2017 a 2018. O governo 
de plantão, ao invés de combater o desmatamento e os 
garimpeiros, decidiu por culpa nos índios. A população 
das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e 
Sul, deveria levantar bandeira ambiental, afinal, as futuras 
gerações não podem ficar apenas com ônus.

Alívio
Mesmo com a expectativa 

de que Rio Preto perma-
neceria na fase laranja, o 
governo Edinho Araújo (MDB) 
recebeu a informação oficial 
ontem do governador do 
estado, João Doria (PSDB), 
com um certo alívio. Afinal, a 
cidade também depende do 
número de infectados pelo 
coronavírus nas cidades da 
região, que está elevado. 
“Lamento o número de mor-
tes e também os casos po-
sitivos registrados”, pondera. 
O prefeito também lamenta 
os prejuízos à economia, 
porém, diz que está convicto 
que a sua prioridade é pre-
servar vidas.

Somar
O saudoso governador 

Mário Covas (PSDB) di-
zia que na política tem de 
somar. Como todo mun-
do está conversando, é 
possível também tratativas 
entre Edinho Araújo (MDB) 
e Valdomiro Lopes (PSB) 
com o intuito de amarrar um 
acordo. Afinal, nas eleições 
de 2008, Edinho arregaçou 
a manga e apoiou Valdomiro 
no segundo turno. Orlando 
Bolçone, que havia ficado 
em terceiro no primeiro tur-
no, também entrou no barco 
do Valdomiro. Foi um reforço 
e tanto, porque a disputa 
estava acirrada contra João 
Paulo Rillo, à época no PT.

Convenção
O presidente do Patriota, 

Ulisses Ramalho, informou 
que a convenção do parti-
do está marcada para 5 de 
setembro, na Câmara. Será 
oficializada na convenção a 
chapa de candidatos a ve-
reador e também a aliança 
entre Patriota/MDB, com o 
objetivo de apoiar a candi-
datura à reeleição do eme-
debista Edinho Araújo. Por 
causa da pandemia, entre-
tanto, Ramalho admite que, 
se covid-19 não estiver sob 
controle até lá, a convenção 
poderá ser realizada no sis-
tema remoto. “A convenção 
tem de ser promovida com 
segurança”, frisa.

Gentileza
Depois Edinho Araújo re-

clamou de que o então pre-
feito Valdomiro Lopes estava 
demorando para concluir 
as 35 obras que ele havia 
deixado em andamento. As 
farpas acabaram criando 
uma fissura entre os dois 
líderes que têm comandado 
a política local nos últimos 
20 anos. Agora, não teria 
chegado a hora de o ex-
-prefeito Valdomiro retribuir 
a gentileza, dando apoio ao 
atual prefeito que irá dispu-
tar a reeleição? Como diz a 
expressão popular: gentileza 
gera gentileza. Gentileza, 
portanto, também pode 
acontecer na política.

Não dá certo
A comissão externa de 

enfrentamento à Covid-19 
da Câmara Federal promove 
debate, na próxima terça-
-feira, sobre a situação dos 
medicamentos para intuba-
ção. Na intubação, o médico 
insere um tubo desde a boca 
da pessoa até a traqueia, 
de forma a manter uma via 
aberta ao pulmão e garantir a 
respiração adequada. Alguns 
hospitais relataram a falta 
de medicamentos usados 
para realizar o procedimento, 
como sedativos e relaxantes. 
O Brasil tem tudo para não 
dar certo, porque até para 
liberar remédios tem de fazer 
debate.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) editou dois novos 
decretos, um que prorroga a 
quarentena em Rio Preto até 
o próximo dia 23 de agosto 
e um segundo que estende 
também até essa data a Lei 
Seca e a proibição da aber-
tura dos supermercados e 
hipermercados aos finais de 
semana em Rio Preto

Ambos os decretos serão 
publicados neste sábado (8) 
no Diário Oficial (Jornal DHo-
je).

Lei Seca – continua a 
proibição da venda de bebidas 
alcoólicas em todos os esta-
belecimentos comerciais nas 
24 horas dos finais de semana 
e de segunda à sexta-feira 
entre as 20h e às 6h.

Supermercados –  os 
supermercados e hipermer-
cados, por sua vez, ficam 

proibidos de abrir para atendi-
mento ao público aos sábados 
e domingos até o próximo 
dia 23. Ficando permitido 
somente o atendimento deli-
very. Esses estabelecimentos 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Edinho prorroga Lei Seca, 
fechamento de supermercados 

e quarentena até dia 23

RIO PRETO 

Sérgio SAMPAIO

PANDEMIA 

CORONAVIRUS

Edinho diz que ação para 
estabilizar número de 

casos ajudou Rio Preto a 
se manter na fase Laranja

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) afirmou nesta sexta-feira 
(7) que a manutenção de Rio 
Preto na fase Laranja do Plano 
São Paulo, que avalia os crité-
rios técnicos de combate a Co-
vid-19, demonstra que as ações 
feitas pela administração e pelo 
Comitê Gestor de Enfrentamento 
ao Coronavírus estão corretas no 
sentido de estabilizar o número 
de caso da doença.

O prefeito reafirmou que 
lamenta o número de mortes 

e também os casos positivos 
registrados.

Cinco meses de restri-
ções – Edinho relembra que já 
se completaram cinco meses 
desde o início das restrições, 
mas que isso acabou sendo 
necessário para que a Saúde 
dotasse a cidade de ferramentas 
para atender toda a população.

“É um período longo, com 
prejuízos à nossa economia, 
mas continuo convicto que neste 
momento nossa prioridade con-
tinua a ser a de preservar vidas”, 
finalizou Edinho.

Sérgio SAMPAIO

Aumento de leitos para cada 100 mil 
habitantes mantém Rio Preto na fase Laranja

O governo de São Paulo fez, 
nesta sexta-feira (7), a décima 
avaliação das regiões do Estado 
e divulgou a classificação por fase 
em cada uma delas, tendo como 
base o quadro do avanço da Co-
vid-19 e as taxas hospitalares no 
Estado. Mais uma vez, o aumento 
do número de leitos salvou Rio 
Preto da fase Vermelha do Plano 
São Paulo, tanto que o número 
de ocupação de leitos de UTI é 
de 79,7% – 0,2% a mais do que 
o balanço da semana passada, 
mas o número de vagas de UTIs 
saltou de 19,7 para 23,1 leitos 
para cada 100 mil habitantes.

Com isso, pela terceira vez 
consecutiva, Rio Preto escapa de 
ser rebaixada para a Fase mais 
restritiva do Plano São Paulo, na 
qual somente os serviços essen-
ciais podem funcionar.

Segundo Marco Vinholi, se-
cretário de Desenvolvimento 
Regional, no Estado como um 

todo os índices são positivos onde 
houve a queda nos três índices 
prioritários: houve uma queda de 
10% no número de casos, 7% no 
número de internações e 4% no 
número de óbitos.

Vermelhas – As regiões de 
Registro (Vale do Paraíba) e Fran-
ca continuam na fase Vermelha.

Rio Preto – Com a manuten-
ção de Rio Preto na fase Laranja, 
continua o atual regramento 
de funcionamento do comércio 
com mini-lockdown de domingo 
a terça-feira e a abertura das 
atividades comerciais de quarta 
a sábado, por seis horas diárias. 
Os estabelecimentos comerciais 
devem continuar mantendo so-
mente 20% de sua capacidade.

Horários de funcionamento:
Comércio de rua: das 10 às 

16 horas – de quarta a sábado 
– (domingos, segundas e terças-
-feiras fechado);

Shoppings: das 13 às 19 
horas – de quarta a sábado – (do-
mingos, segundas e terças-feiras 
fechado);

Serviços: das 9 às 15 horas 
– de quarta a sábado – (domin-
gos, segundas e terças-feiras 
fechado).

Lei Seca – Até o próximo dia 
10 de agosto, continua proibida 
a venda de bebidas alcoólicas 
em todos os estabelecimentos 
comerciais de Rio Preto durante 
as 24 horas do final de semana 
e de segunda a sexta-feira das 
20h às 6h.

Fechados – Neste final de se-
mana, dias 8 e 9 de agosto,  todos 
os supermercados e hipermerca-
dos de Rio Preto ficarão fechados 
para o atendimento ao público. 
Estes estabelecimentos poderão 
apenas ter atendimento delivery.

O faseamento de cada região 
dependerá da capacidade do sis-
tema de saúde. São considerados 
os fatores de taxa de ocupação de 
UTIs (Unidade de Terapia Intensi-

Sérgio SAMPAIO

É proibido vender bebidas alcoólicas das 20h às 6h de segunda a sexta e em todo fim de semana

NO ESTADO 
Doria prorroga 

quarentena até 23 de 
agosto em São Paulo
O governador João Doria 

(PSDB) anunciou nesta sexta-
-feira (7) a prorrogação, pela 
nova vez, da quarentena para 
o combate à proliferação do 
coronavírus (Covid-19), que 
agora vai até o dia 23 de 
agosto.

A prorrogação da quaren-
tena vale para os 645 muni-
cípios do Estado.

A Prefeitura de Rio Preto 
deve publicar nos próximos 
dias um novo decreto muni-
cipal seguindo as recomen-
dações do governo do Estado 
para a manutenção da qua-
rentena.

Sérgio SAMPAIO

podem funcionar de segunda 
à sexta-feira entre as 6h e a 
Meia Noite.

O Comitê Gestor de En-
frentamento ao Coronavírus 
em nota afirmou que con-

tinuará monitorando diaria-
mente o número de casos, a 
ocupação dos leitos e outros 
indicadores da Covid-19 e 
informando a população com 
transparência.

Divulgação

Sérgio SAMPAIO

va) por pacientes com Covid-19, 
leitos UTI Covid-19 para cada 
100 mil habitantes na região e 
evolução da epidemia: número 
de casos, número de internações 
e número de óbitos. Essa troca 
de fase poderá ser alterada para 
mais flexível ou menos flexível, 
conforme o cumprimento de cada 
protocolo que inicialmente será 
feito a cada sete dias e posterior-
mente a cada 14 dias.

O próximo balanço que pode 
mudar a fase de Rio Preto do 
faseamento do Plano São Paulo 
acontece na próxima sexta-feira, 
14 de agosto.

Olímpia – Com a manutenção 
da regional de Barretos na fase 
Laranja, o município de Olímpia 
continua por mais uma semana 
no regramento que já vinha sendo 
cumprido, com o funcionamento 
do comércio em geral, shoppings 
e serviços por no máximo quatro 
horas consecutivas e com 20% de 
capacidade máxima.
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Deic realiza operação contra 
bingo clandestino

O Setor Especializado de 
Combate aos Crimes de Cor-
rupção, Crime Organizado e 
Lavagem de Dinheiro (Sec-
cold) da DEIC de Rio Preto, 
desencadeou na manhã desta 
sexta-feira (7) uma operação 
para combater a prática de 
jogo de azar. Foram cumpridos 
seis mandados de busca e 
apreensão em residências de 
suspeitos de promoverem o 
jogo de bingo clandestino.

De acordo com o delegado 
titular do Seccold, Gustavo 
Henrique Gonçalves, a investi-
gação teve início em outubro e 
identificou seis individuos sus-
peitos de pertencerem a uma 
espécie de “cúpula do bingo”. 
“São os maiores “bingueiros” 
de Rio Preto. Eles seriam res-
ponsáveis por fazer alianças e 
ditar as regras desta modali-
dade ilegal de jogo, decidindo 
quem pode atuar, onde atuar e 
fazem denúncia contra aqueles 
outros que também fazem 
bingos e que não integram o 
grupo”.

De acordo com a polícia, 
os investigados atuam como 
“bingueiros” há vários anos 
na cidade e embora sejam 
alvos frequentes de ações 
policiais voltadas ao combate 
da jogatina, continuam reali-
zando a atividade. “Um deles 
atua desde 2014. É comum 
a fiscalização da polícia, tanto 
a Militar como a Civil, o que 
acontece é que a pena por 
contravenção penal, artigo 
50, que aborda jogo de azar, é 
pífia. No dia seguinte, em que 
os locais são fiscalizados, eles 
retomam a atividade”, ressalta 

o delegado Gustavo.
Durante a operação, fo-

ram apreendidos celulares, 
computadores, equipamentos 
utilizados para a realização 
do jogo de bingo, máquinas 
caça níqueis e documentos 
relacionados à atividade ilícita. 
Os mandados foram cumpridos 
em vários bairros, como Solo 
Sagrado, Itapema e no Centro, 
na rua Pedro Amaral.

O próximo passo da Polícia 
Civil é ouvir os investigados. 
“Além da contravenção penal 
de Jogo de Azar, neste inquérito 
estamos apurando os crimes 
de lavagem de dinheiro e as-
sociação criminosa porque há 
indicativo que eles agem em 
conluio”, informou o delegado.

Contrariando a recomenda-
ção de isolamento social como 
forma de combater a transmis-
são do novo coronavírus, esses 
bingos clandestinos chegam 
a reunir, de acordo com o 
delegado, até 200 pessoas. 
“Uma grande preocupação da 
Polícia Civil é que esses lugares 
clandestinos são historicamen-
te frequentados por idosos 
e, neste momento, além da 
prática ilícita, o funcionamento 
desses bingos é prejudicial à 
saúde pública”.

Um dos locais alvo da ope-
ração estava preparado para 
realizar um bingo, às 11 horas 
desta sexta. 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Os investigados atuam 
como “bingueiros” há vá-
rios anos na cidade e 
embora sejam alvos fre-
quentes de ações policiais 
voltadas ao combate da 
jogatina, continuam reali-
zando a atividade

Palmeiras recebe Corinthians 
em decisão do Paulistão

O Campeonato Paulista co-
nhecerá o campeão da edição 
de 2020 neste sábado (8). 
Depois de empatar em zero a 
zero no jogo de ida, o Palmeiras 
recebe o Corinthians na Allianz 
Arena, a partir das 16h30. Em 
caso de novo empate, a deci-
são será nos pênaltis.

No último treino antes da 
final, o técnico Vanderlei Lu-
xemburgo fechou o treino e não 
houve divulgações das ativida-
des realizadas. A principal dú-
vida do treinador é com relação 
a Felipe Melo. O volante, que 
vem atuando como zagueiro 

nesta temporada, ficou fora 
do primeiro jogo devido a uma 
lesão na coxa esquerda e tem 
feito tratamento para jogar se-
gunda partida. Se não estiver 
apto para entrar em campo, 
Luan seguirá como titular.

Já pelo lado do Corinthians, 
a tendência é que Tiago Nunes 
escale a mesma equipe do 
jogo de ida. A única dúvida 
seria com relação a Cantillo, 
que voltou a entrar em campo 
na última quarta-feira (5). No 
entanto, o volante terá que 
disputar posição com Éderson, 
que vive bom momento. Já 
Boselli segue se recuperando 
de uma cirurgia no rosto.

Vinicius LIMA

VALDOMIRO LICÉRIO, faleceu aos 69 
anos de idade. Era casado com a Sra. Meiko 
Licério e deixa os fi lhos Kelly Cristina, Gislene 
e Patrícia. Seu sepultamento será no dia 
08/08/2020, às 08:00, saindo seu féretro 
do velório direto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

RAIMUNDO GOES, faleceu aos 72 anos 
de idade. Era casado com a Sra. Neide Vi-
torino da Silva Goes e deixa os fi lhos Elaine 
Cristina e Fábio Renato. Foi sepultado no dia 
07/08/2020, às 12:00, saindo seu féretro 
do velório direto para o cemitério São João 
Batista.

JOSÉ INÁCIO, faleceu aos 92 anos de 
idade. Era viúvo da Sra. Dorcelina Alves 
Pereira Inácio e deixa os fi lhos Carlos Apa-
recido, Jucelino, Sebastião, José e Fernando. 
Foi sepultado no dia 07/08/2020, saindo seu 

  FALECIMENTOS

Briga entre tio e 
sobrinho acaba em 
morte em Rio Preto

Um servente, de 48 anos, 
morreu na noite de quinta-fei-
ra (6), no bairro Solo Sagrado, 
em Rio Preto. Ronaldo Pereira 
de Souza e o sobrinho, um cor-
retor de imóveis, de 20 anos, 
estavam discutindo, quando 
o jovem desferiu um soco no 
tio, que caiu, bateu a cabeça 
e não resistiu, morrendo no 
local.

Segundo o boletim de 

ocorrência, a irmã de Ronaldo 
contou que ele estava alterado 
e começou a discussão com 
o sobrinho. Durante a discus-
são, a mãe do suspeito passou 
mal e ele deixou o local para 
socorrê-la.

O Samu (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência) 
foi acionado e constatou a 
morte da Ronaldo. O caso foi 
registrado como lesão corporal 
seguida de morte e será inves-
tigado pela Polícia Civil.

Tatiana PIRES

Cláudio LAHOS

Uma faxineira, de 36 anos, e 
um pedreiro, de 29 anos, foram 
presos pela Polícia Militar por 
furtarem uma casa no bairro Se-
tvalley, em Rio Preto. O flagrante 
aconteceu nesta quinta-feira (6)

De acordo com informações 
do boletim de ocorrência, a Po-
lícia Militar recebeu informação, 
por meio do Copom ( Centro de 
Operações da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo), com as 
características de que um veí-
culo estava sendo usado por la-
drões para praticar vários furtos.

Os policiais militares, que 
faziam patrulhamento de rotina, 
localizaram o veículo, um Peu-
geot Passion, e o abordaram. 
Na revista, foram encontrados 
carnes congeladas, perfumes, 
bebidas de diversos tipos, biju-
terias, cosméticos, picolés, uma 
televisão, três celulares, e outros 
objetos.

A dupla confessou aos po-
liciais que havia furtado uma 
residência. A equipe seguiu até 
o local e o dono da casa estava 
chegando e reconheceu todos 
os objetos encontrados no car-
ro. Foi constatado que o miolo 
da fechadura de uma porta foi 
arrombado,e também foi encon-
trada uma escada encostada 
no muro da frente, usada para 
invadir o imóvel.

Encaminhados à Central de 
Flagrantes, o pedreiro confessou 
ter praticado o crime enquanto a 
mulher permaneceu no carro es-
perando. Já ela negou que tinha 
conhecimento do crime e alegou 
que é garota de programa.

O carro, com placas de Onda 
Verde, foi apreendido e enca-
minhado ao pátio de Cedral. Os 
dois foram presos em flagrante 
por furto qualificado e perma-
necem à disposição da Justiça.

Faxineira e pedreiro 
são presos por 

furto em residência

Incêndio em vegetação se 
alastra no Parque da Liberdade

Um incêndio em vegetação 
no bairro Parque da Liberdade, 
em Rio Preto, chamou a aten-
ção de moradores de vários 
bairros da cidade. A fumaça 
pode ser vista do Centro da 
cidade.

O fogo teve início por volta 
do meio dia desta sexta-feira 
(6). O Corpo de Bombeiros 
esteve no local.

Há exatos um mês, os 
bombeiros tiveram trabalho 
para controlar as chamas de 
outro incêndio de grandes 
proporções no bairro Luz da Es-
perança. O fogo destruiu cerca 
de 20 mil metros quadrados de 
vegetação e foram necessárias 
8 horas para apagá-lo. Na oca-
sião, foram necessários dois 
caminhões tanque e o trabalho 
de seis bombeiros para acabar 
com as chamas.

Tatiana PIRES

Fogo teve início por volta do meio dia desta sexta-feira e Corpo de Bombeiros esteve no local

Cláudio LAHOS

EM FAMÍLIA

FOGO

ESPORTE 
Documentário “O Avesso do Altar” 

estreia neste sábado

O documentário “O Avesso 
do Altar” faz sua primeira ses-
são neste sábado (8/8), às 20h, 
com uma transmissão ao vivo, 
online e gratuita no Facebook 
(@oavessodoaltar) e YouTube 
(canal Núcleo Arcênico).

A proposta é promover o 
debate sobre o sentido da fé 
em tempos de intolerância 
religiosa, abarcando temas 
atuais e urgentes como fake 
news, conservadorismo, ex-
tremismo político e ataques à 
arte, à ciência e à educação. A 
obra tem direção de Alexandre 
Manchini Jr., ator, pesquisador 
e diretor do Núcleo Arcênico de 
Criações, e roteiro de Carolina 
Capelli, mestra em antropologia 

social.
A partir do processo de 

construção e da repercussão do 
espetáculo de dança-teatro “A 
Fé que Acostumou a Falhar”, do 
Núcleo Arcênico, o documentá-
rio investiga as formações his-
tóricas de dominação religiosa 
no ocidente e seus expoentes 
patriarcais mais atuais, como 
a institucionalização da ban-
cada evangélica e a opressão 
à mulher.

“A Fé que Acostumou a 
Falhar” estreou em agosto de 
2018, depois de um ano de 
pesquisa, no qual seus artistas 
se debruçaram sobre suas pró-
prias experiências relacionadas 
à fé, tratando a dicotomia entre 
a “fé que nos salva” (ou seja, 
nos nutre para seguir em frente 

Da REDAÇÃO

PRÊMIO NELSON SEIXAS

féretro do velório direto para o cemitério 
municipal de Jaci.

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA VILE-
LA, faleceu aos 74 anos de idade. Era viúva e 
deixa os fi lhos Sandra, Dinoel, José Carlos e 
Pascoalina. Foi sepultado, saindo seu féretro 
do velório da Ressurreição para o cemitério 
São João Batista.

MARCELO OLIVEIRA DA SILVA, faleceu 
aos 45 anos de idade. Era solteiro e não deixa 
fi lhos. Foi sepultado, saindo seu féretro do 
velório da Ressurreição para o cemitério São 
João Batista.

RONALDO PEREIRA DE SOUZA, faleceu 
aos 48 anos de idade. Era solteiro e deixa o 
fi lho Renan. Foi sepultado, saindo seu féretro 
do velório da Ressurreição para o cemitério 
São João Batista.

A Polícia Militar de Rio Preto 
recebeu uma denúncia apontan-
do que um adolescente, de 14 
anos, escondia drogas para uma 
pessoa, que não foi revelada a sua 
identidade. Foram localizadas 302 
poções de maconha em tamanho 
variado e um pedaço maior da 
mesma droga, em uma mata, 
na Estância São Pedro. O caso 
aconteceu nesta quinta-feira (6).

De acordo com o boletim de 
ocorrência, os policiais militares 

Adolescente de 14 anos é 
denunciado por esconder droga

abordaram o estudante em frente 
a casa dele. À PM ele confessou 
que escondia o entorpecente e 
indicou o local. A mata fica nos 
fundos da residência.

Junto com as porções de ma-
conha, a PM também encontrou 
uma faca com resquícios de ma-
conha e uma balança de precisão. 
Com o adolescente foi apreendido 
R$ 70 reais, que ele disse aos 
policiais que recebe por semana 
para esconder a droga.

Tatiana PIRES

e nem sempre é de natureza 
religiosa) e a “fé que nos mata” 
(a qual, em sua maioria, mistura 
doutrina religiosa e doutrina po-
lítico-eleitoral). Para Manchini, 
de certa maneira, o espetáculo 
surge como um eco de outro 
trabalho do Núcleo, “Coágulo”, 
baseado na obra “O grande 
inquisidor”, do escritor russo Fi-
ódor Dostoiévski (1821-1881). 
“Lá começamos a ter esse olhar 
mais crítico para a relação da 
religião com a autonomia do 
indivíduo: de pensamento e 
livre-arbítrio.”

Contemplada pelo Programa 
de Ação Cultural (ProAC), da 
Secretaria de Estado da Cultura, 
a peça circulou por cidades do 
interior paulista e foi alvo de 
tentativas de censura. Na épo-

ca, o grupo chegou a receber 
ataques nas redes sociais. Além 
das apresentações no âmbito 
do ProAC, o espetáculo marcou 
presença em diferentes festivais 
e unidades do Sesc São Paulo, 
e teve duas apresentações no 
Centro de Referência da Dança 
(CRD), na Capital.

GEROTTO
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Como estão sendo as 
aulas dos estudantes de 

fisioterapia com o pandemia?

O novo coronavírus e suas patologias trouxeram mui-
tas mudanças para a população de todo o mundo! Tanto 
trabalhos que passaram a ser home-office quanto os 
atendimentos na saúde por tele atendimento, quanto 
aos estudantes que passaram a estudar por plataformas 
on-line!

As patologias associadas ao novo coronavírus fizeram 
um rebuliço em todas classes sociais do mundo! Vamos 
entrevistar uma estudante de fisioterapia para saber como 
está sendo está fase para as universidades da fisio.

Meu nome é Juliana Costa Gomes, estou no sétimo 
semestre da Faculdade de Fisioterapia na Universidade 
Anhanguera de Santo André. Com a evolução da Covid-19 
e a quarentena, as aulas tiveram que ser encerradas por 
motivo preventivo e os universitários tiveram que se adap-
tar a uma mudança de estudo: as aulas remotas. Minha 
faculdade optou por utilizar um aplicativo de vídeo, no qual 
todo o conteúdo é postado e promove a comunicação 
professor e aluno com total liberdade e facilidade para 
tirarmos nossas dúvidas.

Temos muitas aulas práticas, mas com a pandemia 
somente a teoria nos foi passada on-line e de início foi 
um desafio. Mas como todo desafio vem a superação, 
de qualquer forma essa nova plataforma tem seus lados 
positivos. Ao estudar on-line, o aluno não precisa se 
deslocar diariamente até o seu curso o que possibilita 
uma vantagem de estar economizando tempo e recursos 
financeiros. As aulas on-line criaram mais autonomia na 
hora do estudo, trazendo mais disciplina e um compro-
metimento pessoal com os objetivos, criando uma nova 
rotina de estudo aproveitando para ler mais e conhecer 
outros recursos, fora a facilidade de local de estudo em 
um ambiente mais confortável, a nossa casa. Como 
atualmente não é possível realizarmos contato por conta 
do isolamento, nossa turma optou por fazer um grupo 
de estudos em um aplicativo de mensagens instantâ-
neas que possibilita a troca de conhecimentos e dicas 
de estudos. Os professores são bem acessíveis, sempre 
dizendo que vão entregar o conteúdo da melhor maneira 
possível. Essas aulas por vídeo e os conteúdos teóricos 
são gravados e arquivados no portal do aluno, para que o 
mesmo tenha acesso ao material a qualquer momento. A 
minha opinião sobre o ensino a distância mudou depois 
que o conheci, pois a responsabilidade dobra e isso é um 
amadurecimento impagável. Agora, a Universidade está 
planejando a volta das aulas práticas em laboratório com 
todo o protocolo de higienização e EPI’s e a retomada das 
aulas teóricas presenciais previstas para 2021.

Esta coluna agradece a participação da Juliana Gomes 
pela entrevista!

Por Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta 
, especialista de coluna vertebral e gestora do projeto 
Low carb nutrição inteligente e evolução pessoa , 
criadora do método 3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer
@low_carboficiall
@espacoanaJoaosaude

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

“É muito importante colaborar para que isso tenha um fim”, 
diz primeira voluntária no teste de vacina contra Covid-19

A Famerp iniciou na manhã 
desta sexta-feira (7) os testes 
da CoronaVac, no Centro de 
Pesquisas Clínicas na Vila 
Toninho. Serão cerca de 400 
voluntários que receberão as 
doses dentro das próximas 
semanas. Os candidatos serão 
acompanhados pelos pesquisa-
dores pelo período de um ano.

“São cerca de 9 mil volun-
tários em todos os centros de 
pesquisa, sendo que metade 
receberá uma dose da vacina 
e a outra metade receberá 
placebo. Apenas o grupo de 
São Paulo e de farmacêuticos 
saberão quem tomou qual. 
Nesse período de um ano serão 
avaliado todos os sintomas gri-
pais dessa pessoas para saber 
quem teve coronavírus”, expli-
cou virologista e médico-chefe 
do Laboratório de Infectologia 
da Famerp, Mauricio Nogueira. 
De acordo com ele, os candida-
tos receberão a segunda dose 
após 14 dias.

“A maioria das imunizações 
que ocorre nas pessoas é após 
elas contraírem a doença. Com 
a vacina, nós pularíamos esta 
etapa maldita, que gera muitas 
internações e até ao óbito. É 

um orgulho que Rio Preto pos-
sa participar de um projeto tão 
grandioso”, comentou o secre-
tário de saúde, Aldenis Borim.

A enfermeira do Hospital 
de Base, Vanessa Maziero, 
30 anos, foi a primeira a rece-
ber a dose em Rio Preto. “Eu 
acho que dada a situação da 
pandemia e toda essa falta de 
controle, é muito importante 
que a gente tente de alguma 
forma colaborar para que isso 
tenha um fim e que possamos 
voltar ao mais normal possível. 
Acho que isso não só é a minha 
contribuição como profissional 
de saúde, mas como ser hu-
mano para todos os demais”, 
comentou.

De acordo com ela, o perío-
do da pandemia tem sido difícil 
para sua área. “Toda perda de 
um paciente é muito difícil, mas 
como pessoa tem sido com 
relação a saudade da minha 
própria família, pois não tenho 
contato com eles desde o iní-
cio”, afirmou Vanessa.

O anestesista João Casella, 
da Santa Casa, que estava 
no processo de triagem para 
participar do estudo, também 
falou sobre a expectativa. “Me 
candidatei a vacina, já estou 
há 120 dias na linha de frente 
ao combate ao Covid-19, até 

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A enfermeira do Hospital de Base, Vanessa Maziero, 30 
anos, foi a primeira a receber a dose em Rio Preto

o momento não apresentei 
nenhum sintoma e achei muito 
bacana a ideia. Seguirei seguin-
do todo protocolo estabelecido 
pela instituição”, afirmou.

A nova vacina foi desenvolvi-
da pelo laboratório chinês Sino-
vac Biotech. A empresa afirmou 
que os testes realizados indi-
caram que 90% das pessoas 
produziram anticorpos contra a 

doença após duas semanas da 
aplicação e não foram identifi-
cados efeitos colaterais.

Os testes serão realizados 
em centros de pesquisas de 
seis estados: São Paulo, Dis-
trito Federal, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul e Paraná. A pesquisa clíni-
ca é coordenada pelo Instituto 
Butantan.

Elton RODRIGUES

CORONAVIRUS
Rio Preto passa dos 
oito mil curados e 

registra sete óbitos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou os dados 
do novo coronavírus na cidade, 
nesta sexta-feira (7). Foram 
353 casos registrados nas 
últimas 24 horas, totalizando 
10.903 casos desde o início 
da pandemia. Destes casos, 
1.339 foram contabilizados 
em profissionais da saúde, o 
equivalente a 12,2%.do total.

O município também con-
tabilizou 181 novos pacientes 
curados, atingindo a marca de 
8.101 recuperados. Com isso, 
Rio Preto registra uma taxa de 
recuperação de 74%, acima 
da média mundial de 57%. “O 
Brasil é responsável por 18% 
do total de recuperados no 
mundo e esse dado em Rio 
Preto é bastante em impor-
tante. Significa que essas pes-
soas já saíram do período de 
transmissibilidade. Já os outros 
2.000 que ainda estão com a 
doença são constantemente 
monitorados e orientados a 
ficar em casa para diminuir o 
risco de transmitir”, explicou a 
gerente da vigilância epidemio-

lógica, Andreia Negri.
Rio Preto ainda registrou 

sete óbitos, totalizando 276 
mortes desde o início da pan-
demia. A taxa de letalidade é de 
2,5%. Além disso, já foram re-
alizados 43.230 testes contra 
a Covid-19 e já contabilizaram 
55.211 notificações de pacien-
tes em estado gripal.

Com relação aos casos de 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), são 343 pa-
cientes internados, sendo 137 
na UTI e 206 na enfermaria. 
Destes, 204 foram confirma-
dos com Covid-19, com 94 
internados na UTI e 110 na 
enfermaria.

Vinícius LIMA

REGIÃO
Mirassol registra 

31 novos casos de 
Covid-19

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio da Vigilância Epide-
miológica do Departamento 
de Saúde, informa que foram 
confirmados 31 novos casos 
positivos por Covid-19 no 
município nesta sexta-feira 
(7).

Destes casos, 17 foram 
registrados em mulheres e 
12 em homens, com idades 
entre 20 e 76 anos. Um caso 
de coronavírus também foi 
diagnosticado em um ado-
lescente de 17 anos e outro 
em uma criança de cinco 
anos. Dois estão internados 
na enfermaria do Hospital de 
Base, em São José do Rio 
Preto. Os demais cumprem 

quarentena em suas respec-
tivas casas.

O município contabiliza 
3.339 notificações, 642 
positivos, 2.219 negativos e 
478 aguardando resultado. 
Do total de positivos, há 509 
curados, 97 em quarentena, 
18 internados e 18 óbitos.

Vinícius LIMA

SEXTA-FEIRA 

Lives da Prefeitura sobre 
a Covid são reduzidas para 

três dias por semana

A partir da próxima semana, 
as tracionais lives feitas pelas 
redes sociais da Prefeitura de 
Rio Preto para trazer as atuali-
zações dos casos de Covid-19 e 
ações tomadas relacionadas ao 
controle da pandemia passarão 
a acontecer apenas três dias 
por semana e não mais cinco.

Terças-feiras e quintas fei-
ras, a live será às 10h30 e as 
sextas-feiras às 15h30.

Em nota, a Secretaria de 
Comunicação informa que essa 
decisão foi tomada por conta de 
readequações necessárias na 

estrutura interna da live.
A live é transmitida pela Pá-

gina do Facebook da Prefeitura 
de Rio Preto e retransmitida 
pela rádio Educativa FM 106,7 
e pela TV Câmara no canal 
aberto 28,2 e pela Net canal 4.

Governo do Estado – o Go-
verno do Estado de São Paulo 
também fez alterações nesta 
semana em suas coletivas 
sobre o combate a Covid no 
Estado, elas eram feitas tam-
bém de segunda à sexta-feira 
às 12h45. Agora, as coletivas 
são apenas as segundas, quar-
tas e sextas-feiras, no mesmo 
horário.

Sérgio SAMPAIO Divulgação

PANDEMIA 

Urupês registra mais duas 
mortes por Covid-19

A Secretaria de Saúde de 
Urupês confirmou mais dois 
óbitos por Covid-19, na quin-
ta-feira (6), totalizando sete 
mortes no município. A sexta 
morte trata-se de um homem de 
76 anos, que estava internado 
no Hospital São Domingos em 
Catanduva-SP. Desde o início, 
ele recebeu todo o tratamento 
na rede particular de saúde. O 
sistema de saúde do município 
foi comunicado sobre o óbito, 
na tarde de quinta-feira.

Já a sétima vítima é uma 
mulher de 75 anos, que pos-
suía diabetes e hipertensão. 
Ela apresentou sintomas de 
febre, dores no corpo e gripe, 
e apresentou resultado positivo 
para Covid-19 no sábado, 1 de 
agosto. Neste mesmo dia, ela 
foi encaminhada para o Hospital 

Emílio Carlos em Catanduva, 
onde permaneceu internada 
até a noite de ontem, quando 
veio a óbito.

De acordo com a última 
atualização do município, são 
123 casos confirmados, sendo 
que 73 já receberam alta, 40 
cumprem isolamento domiciliar 
e quatro estão internados.

Vinícius LIMA

Divulgação

Divulgação SMCS

Divulgação

Divulgação
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TÁ NA MODA AGORA SER ESCROTO HOJE E PEDIR DESCULPAS AMANHÃ! Sorria, 
beba muita água e seja feliz!MARILDA LERRO Pereira 

dos Santos, empresária da 
moda, está desde quinta-fei-
ra passada, recebendo os 
cumprimentos dos amigos e 
familiares, pela nova idade 
assumida.

THALITA MUANIS e o ma-
rido Renato Reinjak, mais o 
filho, estão comemorando 
cinco anos que trocaram 
Rio Preto e, zarparam para 
os Estados Unidos, onde 
comandam uma empresa à 
todo vapor.

 O EMPRESÁRIO Rui Lu-
cato caminhou 20km até o 
Santuário Senhor Bom Jesus 
dos Castores, nos arredores 
de Onda Verde, para agra-
decer com fé, o Senhor Bom 
Jesus dos Castores, na quin-
ta-feira.

CONSUELO NEVES, a 
querida mamãe da empresá-
ria Adriana Neves, também 
foi a aniversariante da última 
quinta-feira.

UM COMITÊ Organizador 
com diretores da entidade, 
sob a liderança do party plan-
ner Wander Ferreira Junior, 
deve este ano, na festa da 
Acirp, mostrar a história da 
entidade aos convidados, 
evitando aglomeração em 
cumprimento as regras contra 
o coronavírus. A ação que 
está apenas começando deve 
ganhar corpo e, muito em 
breve, as novidades surgirão 
por aqui.

DIRETAMENTE DA Cer-
vejaria Brahma da cidade de 
Agudos, a dupla sertaneja rio-
-pretense Zé Neto & Cristiano 
fez ontem, Live Especial, com 
direito a “tour” pela fábrica, na 
quinta-feira.

 CAROL LUCATO, ao lado 
do noivo Alan e dos familiares 
comemorou mais um aniver-
sário com direito a bolo, de-
liciosos docinhos e parabéns 
pra você, em sua residência 
no Condomínio Dahma 2.

BÁRBARA CARAN Azem, 
ao lado marido o empresário 
Tiago Azem, brindou mais 
um aniversário. O casalzinho 
já comprou um terreno em 
condomínio fechado para 
construir a nova residência. 

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

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)

PAPAI. O cirurgião plástico Renato Freitas e os fi lhos 
Otávio, Heitor e Maria Teresa

DiáriodoBob
Abro o nosso Diário de hoje, invocando as bênçãos de todos 

os Santos e todos os Espíritos de Luz, para que recebam de bra-
ços abertos a corajosa, benemérita e solidária senhora Eurides 
Garcia,  responsável pela direção do Rancho de Luz, ao lado do 
marido Paulino Locateli Garcia. Ela morreu ontem pela manhã e 
foi sepultada no fim da tarde, no Cemitério Jardim da Paz. Apenas 
a família, os amigos e parentes mais chegados participaram do 
ato, com a presença dos filhos Lelo, Patrícia e o vice governador 
de São Paulo Rodrigo Garcia. Posso perguntar? Se nós temos 
na extensão da Avenida José Munia, uma praça com Memorial 
aos Povos Árabes, construída com zelo pela prefeitura, em home-
nagem à comunidade colônia sírio-libanesa que tanto contribuiu 
para o progresso e desenvolvimento de Rio Preto, a pergunta 
é: será que os mortos da tragédia em Beirute, não merecem 
uma homenagem ali, ou pelo menos uma placa afirmativa que 
estamos unidos pela paz, assinada pelo executivo, legislativo e 
Clube Monte Líbano? O brega imortal. Neste sábado acontece a 
segunda #LiveDoRossi, desta vez em homenagem aos pais. Para 
acompanhar o tributo ao Rei do Brega, assine o canal Reginaldo 
Rossi no You Tube3 e ative as notificações: https://bit.ly/3cuK82D.  
O legado artístico do chamado rei do brega ultrapassa os limites 
conhecidos entre a vida e a morte. Mesmo após quase 7 anos 
do seu falecimento. Ton Sur Ton. Mesmo sem querer, já estou 
começando a gostar da cor LARANJA. É que, queiramos ou não, 
outra opção melhor não há. Nem me fale em vermelho porque 
estamos escapando dele já faz tempo. Ser rebaixado é pior do 
que ficar na mesmice. Falando nisso, o prefeito Edinho Araújo 
também anda se apaixonando pelos produtos cítricos, principal-
mente alaranjados, cor terciária formada pelo (olha ele aqui outra 
vez) vermelho e o amarelo. Continuar na fase laranja do Plano 
São Paulo mostra, por meio de critérios técnicos analisados pelo 
governo do Estado, que estão corretas as ações no sentido de 
estabilizar o número de casos da Covid19 em Rio Preto. Pernas 
longas. Já tem camelô nas calçadas e becos escuros espalhados 
por aí vendendo nota de R$ 200 por R$ 50. “Na minha mão, um 
guará vale um galo”, anuncia-se aos passantes. Viva a malandra-
gem! Feliz Dia dos Pais.  Ponto e basta!

PAPAI. Fernando Henrique Soares 
e a fi lha Valentina Leite Soares

Aniversário da 
Acirp
Outubro é mês de aniversário 
de Ac i rp,  que se f i rmou 
como a porta voz de quem 
produz, com cerca de 4 mil 
associados e chegando ao 
seu centenário. São 100 
anos representando o setor 
produtivo, com participação 
ativa no desenvolvimento 
econômico e social de Rio 
Preto.

PAPAI. Empresário Alaércio Bellon e o 
fi lho Gabriel Delbem Bellon (Advogado)

PAPAI. O médico veterinário Guilherme 
Rocha e o fi lho Guilherme Rocha Filho

PAPAI.  Israel Marques Jr., e o 
fi lho Miguel

Casa Azul
O empresário Olavo Tarraf está 
feliz da vida. O Montelena, 
residencial de alto padrão 
que está sendo construído ao 
lado do shopping Iguatemi, 
na zona sul de Rio Preto, 
acaba de conquistar o Selo 
Casa Azul da Caixa Econômica 
Fede ra l .  O  se l o  é  uma 
classificação socioambiental 
e m  r e c o n h e c i m e n t o  a 
s o l u ç õ e s  s u s t e n t á v e i s 
de empreendimentos que 
v a l o r i z a m  a  e f i c i ê n c i a 
ene rgé t i ca ,  a  inovação , 
conforto ambiental, entre 
outros itens. Parabéns!

Cor do inferno 
O velho ranzinza está achando 
que o período de quarentena 
e isolamento acabou e só ele 
não foi avisado. É que tem 
tanta gente na rua andando 
para lá e para cá sem máscara 
e sem álcool gel que até parece 
que não estamos mais em 
tempos de pandemia. Depois, 
quando a região cair para a 
faixa primaria de lockdown não 
vai adiantar colocar a culpa no 
prefeito.

Alguns Cuidados
Com o isolamento, muitos 
idosos começam também 
a intensificar as atividades 
caseiras: Pequenos consertos, 
m u d a n ç a s  d e  m ó v e i s , 
reformas, exercícios físicos 
sem orientações, ajuda em 
demasia aos parceiros, além 
de uma permanência maior 
nas dependências da cozinha, 
transformando suas casas num 
lugar “perigoso”. 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
RESOLUÇÃO CMDI Nº02/2020

Renomeia comissão de monitoramento e avaliação  Chama-
mento Público 02/ 2018 CMDI e projeto “São José do Rio 
Preto, cidade para todas as idades”.
O Plenário do CMDI (Conselho Municipal dos Direitos do 
Idoso) de São José do Rio Preto, em sua reunião ordinária, 
realizada em 05 de agosto de 2020, no uso das atribuições 
que lhe confere a Lei Municipal nº8.815/2002, alterada pelas 
Leis Municipais nº10.312, de 30 de dezembro de 2008 e 
nº11.335, de 04 de junho de 2013, 
RESOLVE aprovar a recomposição da Comissão de Moni-
toramento e Avaliação, de caráter temporário, para o Edital 
de Chamamento Público 02/2018 CMDI “Trilhando a Longe-
vidade Ativa” e projeto “São José do Rio Preto, cidade para 
todas as idades”.
Artigo 1º- Ficam nomeados para recompor a comissão os 
seguintes membros:
I- Fabiana Jacinto de Melo – Secretaria Municipal de Saúde;
II- Silvia Regina Ribeiro Silveira - Secretaria Municipal de 
Assistência Social;
III- Vanessa Garcia Sanches – Secretaria Municipal de Edu-
cação;
IV- Gesilaine Cristina Gibertoni Muniz - Conselho Regional 
de Psicologia;
V- Lucinea Oliveira Figueiredo - Conselho Regional Serviço 
Social, e
VI- Osvaldo Valeretto – CRAS Novo Mundo.
Parágrafo Único- Ficam nomeadas como coordenadora a 
sra. Lucinea Oliveira Figueiredo, e relatora a sra. Juliane 
Estela Pierobon, responsáveis pela coordenação e registro 
das atividades realizadas pela comissão. 
Artigo 2°- a comissão se dissolverá com o término da sele-
ção do projeto. 
Artigo 3º- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de 
sua publicação, 
São José do Rio Preto, 05 de agosto de 2020.
Dr Antonio Caldeira da Silva
Presidente CMDI

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI - EMPENHO 12825/20
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
- EMPENHO 13000/20
CONTRATADA: GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 
EPP - EMPENHO 12923/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CV DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2020 – PROCESSO Nº 
1405/2020 – CONTRATO: ATA/0244/20
EMPENHO 13067/2020 DE 13/07/2020
Tendo em vista que não obstante as reiteradas cobranças 
realizadas com notifi cações informais, via e-mail, com pro-
messas de regularização na entrega do objeto contratado, 
de acordo com as especifi cações do produto disposto na 
Ata de Registro de Preço nº ATA/0244/20, que não foram 
cumpridas até a presente data, na forma pactuada no edital 
licitatório e no contrato. Considerando que essa inércia na 
entrega poderá prejudicar o atendimento as demandas desta 
Administração, principalmente as atinentes ao dia a dia nas 
Unidades Escolares e demais unidades vinculadas a esta 
Secretaria. De ordem da Secretária Municipal de Educação, 
fi ca derradeiramente essa empresa, NOTIFICADA a regulari-
zar a entrega do produto no prazo de 24 horas, frisando que 
o não atendimento desta notifi cação acarretará a aplicação 
das penalidades previstas na Ata de Registro de Preço, 
entre elas a suspensão de licitar e contratar com o poder 
público, aplicação de multa, além de rescisão unilateral do 
contrato. Fica concedido o prazo de 5 dias úteis para a em-
presa, em querendo, apresentar o contraditório, em atendi-

mento aos ditames constitucionais. Sueli Petronilia Amancio 
Costa - Secretária Municipal de Educação
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EMPENHO 
7405/2020
Diante da manifestação da Ger. Manutenção, quanto a 
não resolutividade em tempo hábil para o atendimento dos 
chamados OS 27975, 27976, 27977 E 27999, pertencentes 
ao empenho em epígrafe. Com fundamento na proposta de 
cotação enviada, conforme item 3.Com fundamento na Lei 
8078/90 - Código de Defesa do Consumidor, Seção III, Art. 
18, Parágrafo 1º Inciso I. Fica a empresa NOTIFICADA a RE-
ALIZAR OS ATENDIMENTOS DA GARANTIA no prazo de 24 
horas, impreterivelmente, a contar do recebimento desta. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais.  
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - EM-
PENHO 12802/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade dos suportes pertencentes 
ao item mencionado na nota de empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
1ª NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: EUROMÉDICA COM. E MANUT. EM EQUI-
PAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
CONTRATO PRE 0063/20
Considerando o relatado pela gerencia do Centro de Aten-
dimento Especializado na Saúde da Mulher sobre a manu-
tenção realizada na última semana; Considerando edital do 
processo licitatório quanto à qualifi cação técnica do licitante 
em seu Título VI, item 1.4, alíneas ”b”, “c”, “d” e “e”. Consi-
derando o previsto no termo de referência do Pregão Eletrô-
nico 573/2019, nos itens 5.3, 5.4, 6.2, 8.2. Fica a contratada 
supramencionada NOTIFICADA No prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, contados do recebimento desta, a corrigir e 
apresentar todas as solicitações da pasta, de forma a dar 
real cumprimento ao processo licitatório, estando a contra-
tada sujeita à aplicação das penalidades contratuais que 
podem, inclusive, culminar na rescisão unilateral do contrato. 
Concedemos o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empre-
sa em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. SMS.

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2020
CONTRATO Nº TOP/0015/20
CONTRATADA: RHS CONTROLS – RECURSOS HIDRICOS 
E SANEAMENTO LTDA EPP
OBJETO: Empreitada de mão de obra de prestação de servi-
ços de engenharia para elaboração de estudos e projetos de 
macro e microdrenagem do córrego aterrado, canalização e 
controle de inundações abrangendo toda sua bacia hidrográ-
fi ca – SMO – Sérgio Astolfo Issas - Prazo de vigência: 285 
dias – Valor Total R$271.979,09.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2020
ATA Nº 0591/20
CONTRATADA: ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (peixes) – 
Valor Unitário – Item 01 – R$19,80 - SMAA – Antonio Pedro 
Pezzuto Junior - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2020
ATA Nº 0592/20
CONTRATADA: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (cesta 
básica) para atendimento aos CRAS – Valor Unitário – Item 
02 – R$64,18- SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior - Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2020
ATA Nº 0593/20
CONTRATADA: CIMED IND DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-

ção REMUME – Valor Unitário – Item 24 – R$0,014- SMS - 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2020
ATA Nº 0594/20
CONTRATADA: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valores Unitários – Item 02 – R$3,280; Item 
10 – R$6,390- SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2020
ATA Nº 0595/20
CONTRATADA: LUMAR COMERCO DE PRODUTSO FAR-
MACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valores Unitários – Item 17 – R$1,090; Item 
26 – R$0,690- SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2020
ATA Nº 0596/20
CONTRATADA: MERCK S/A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valores Unitários – Item 20 – R$0,068- SMS 
- Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2020
ATA Nº 0597/20
CONTRATADA: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO-
NAL S/A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da re-
lação REMUME – Valor Unitário – Item 01 – R$1,150- SMS 
- Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 201/2020 – Processo n.º 
11.849/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de lâmpadas e re-
atores para o Departamento de Iluminação Pública. Secreta-
ria municipal de Obras. Sessão pública realizada on-line com 
inicio dia 26/06/2020, sendo adjudicados os itens às empre-
sas declaradas vencedoras: ADRIANA LEME ALVES MATE-
RIAIS ELETRICOS ME (itens 4 , 5 , 6 , 7), ELÉTRICA LUZ 
COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME (itens 
1 , 3 , 8 , 9 , 10) e INBRAX COMÉRCIO DE REATORES 
ELÉTRICOS LTDA - EPP (itens 2 , 11 , 12 , 13). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade: Sergio Astolfo Issas - Secretário 
Municipal de Obras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 122/2020 – Processo n.º 
11.350/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais 
odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on-line com inicio dia 15/05/2020, sendo 
adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: 
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODU-
TOS PARA SAUDE (itens 23 , 24 , 25 , 26), DENTAL PRIME 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALA-
RES (itens 4 , 6 , 11), GUSTAVO NICOLINO - EPP (itens 8 , 
9 , 13 , 19), MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTI-
GOS ODONTOLÓGICOS EIRELI – (itens 15 , 16 , 17 , 18 , 
22) e R DE F TORRES MOLITERNO EIRELI (itens 1 , 2 , 3 
, 7 , 12 , 14 , 21 , 27 , 28 , 29). Itens 05, 10, 30 e 31: Fracas-
sados. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 238/2020 – Processo n.º 
12.145/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de sabonetes lí-
quidos para a Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
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realizada on-line com inicio dia 23/07/2020, sendo adjudica-
do os itens à empresa declarada vencedora IMPERIO DA 
LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL EIRELI EPP (itens 
1 e 2). Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 245/2020 – Processo n.º 
12.192/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de 
limpeza e higiene para as unidades escolares. Secretaria 
Municipal de Educação. Sessão pública realizada on-line 
com inicio dia 28/07/2020, sendo adjudicados os itens às 
empresas declaradas vencedoras: ERICA APARECIDA DE 
SOUZA LIMA EIRELI (itens 1 , 4 , 5) e  FLASH COMÉRCIO 
DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI (itens 2 , 3). Não hou-
ve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Sueli Petronilia Amancio Costa 
- Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 259/2020 – Processo n.º 
12.276/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de dispenser 
para álcool gel. Secretaria Municipal de Educação. Sessão 
pública realizada on-line com inicio dia 05/08/2020, sendo 
adjudicado o item 01 à empresa declarada vencedora: FZ 
DE CASTRO ME. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Sueli Petronilia Amancio Costa 
- Secretária Municipal de Educação.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
265/2020 – PROCESSO Nº 12.309/2020 
Objeto: Registro de preços para máscara N95 para as-
sistência do Depto Administrativo - DADM no combate ao 
COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 10/08/2020 às 14:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
210/2020 – PROCESSO Nº 11.942/2020 
REDESIGNAÇÃO DE DATA
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais hos-
pitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Fica redesignada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 10/08/2020 às 15:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 
COM A IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS NO CÓRREGO 
SANTA REGINA E CÓRREGO BELA VISTA – SEC. MUN. 
OBRAS. A Comissão Municipal de Licitações, acolhe in-
tegralmente o parecer técnico da Secretaria Municipal de 
Obras, que é utilizado como razões de decidir e passa a 
fazer parte integrante deste julgamento, e declara habi-
litadas a prosseguir no certame as empresas: COMTEC 
TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRO-
ESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA e KGP 
CONSTRUTORA LTDA e, inabilitadas as empresas CAPI 
ENGENHARIA LTDA e COMARGA CONSTRUTORA LTDA 
(ambas não atendem ao item 5.1, b.1 alínea “e” do edital). 
Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, fi ca designado o dia 
17/AGOSTO/2020 às 08:30 hs., para a sessão de abertura 
da proposta fi nanceira. O inteiro teor desta decisão se acha 
encartada nos autos do processo a disposição dos interessa-
dos.  Publique-se para ciência. 

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 34.411 DE 05 DE AGOSTO DE 2020

EXONERA, MELISSA THEREZA CEROZZI, do Cargo em 
Comissão – ASSESSOR ESPECIAL – CA.102.3, constante 
do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pe-
las Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotada na SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, no-
meada pela Portaria n.º 33.828 de 12 de fevereiro de 2020, 
retroagindo os efeitos desta a 01 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.412 DE 05 DE AGOSTO DE 2020
EXONERA, CLAUDINEIA DE FÁTIMA ROMANZINI DEL-
FINO, do Cargo em Comissão – CHEFE DE GABINETE 
DO SECRETÁRIO – CD.101.2, constante do Anexo I da 
Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Com-
plementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 577/2018, 
583/2018 e 598/2019, lotada no Gabinete da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, no-
meada pela Portaria n.º 31.928 de 15 de fevereiro de 2019, 
retroagindo os efeitos desta a 01 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.413 DE 05 DE AGOSTO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Assessor 
Especial, publicada pela Portaria nº 34.411 de 05 de agosto 
de 2020 e da exoneração da Chefe de Gabinete, publicada 
pela Portaria nº 34.412 de 05 de agosto de 2020, CLAU-
DINÉIA DE FÁTIMA ROMANZINI DELFINO, para ocupar o 
Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3, 
lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO, constante do Anexo I da Lei Comple-
mentar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 
437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018, 
583/2018 e 598/2019, retroagindo os efeitos desta a 01 de 

agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.414 DE 05 DE AGOSTO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Chefe de Ga-
binete, publicada pela Portaria nº 34.412 de 05 de agosto 
de 2020, o servidor de carreira CAIO LUCIUS ROMANCINI 
DIEGUIS, para ocupar o Cargo em Comissão – CHEFE DE 
GABINETE - CD.101.2, lotado no Gabinete da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, 
alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 
402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 
541/2017, 543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroa-
gindo os efeitos desta a 01 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.415 DE 05 DE AGOSTO DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) GUI-
LHERME COSTA MOTTA, Guarda Municipal, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 
nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, sur-
tindo os efeitos desta a partir de 05 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 952 DE 30 DE JULHO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Neiva 
Miura Wagner e Luiz Gustavo Dona, para, sob a presidência 
da primeira, comporem a E. Comissão Processante, garanti-
do o contraditório e a ampla defesa, a fi m de que, tendo em 
vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no procedi-
mento anexo ao Interno nº 82/2020 – SMA -,0 Coordenadoria 
de Gestão de Pessoas, a empregada pública NATHALIA 
PAES DE ALMEIDA SANTOS, responda como incursa nas 
penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III, IX e X, do 
artigo 204; incisos XV, do artigo 205; e incisos III e XIII, do 
artigo 220, todos da Lei Complementar n.º 05/90; alínea “e”, 
do artigo 482, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); 
e inciso I, do artigo 10, da Lei Complementar nº 413/2014. 
O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da 
empregada pública, a qual será citada nos termos parágrafo 
1º do artigo 254 da Lei Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 34.418 DE 05 DE AGOSTO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado, 
nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida nos 
autos do Processo n.º 1047631-77.2019.8.26.0576, da 1ª 
Vara da Fazenda Pública do Município de São José do Rio 
Preto, a Portaria nº 28.710 de 19 de junho de 2017, de con-
cessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) 
servidor(a) APARECIDA BORTOLOTO OTTOBONI, Auxiliar 
de Serviços Gerais, onde se lê “com efeitos pecuniários a 
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta 
26/03/2010”.
PORTARIA N.º 34.419 DE 05 DE AGOSTO DE 2020
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) ROSELAINE 
RIBEIRO MENDONCA SANTOS, Professor de Educação 
Básica - I, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, de 
acordo com a conclusão do procedimento administrativo de 
readaptação e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Com-
plementar n.º 05/90, cumulado com os artigos 66 e 67 da 
Lei Complementar n.º 138/01. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) 
estatutário(a) deverá ser readaptado(a), passando a realizar 
serviços compatíveis com a limitação que tenha sofrido em 
sua capacidade laborativa, devendo prestar serviços na Se-
cretaria Municipal de Educação, podendo ser remanejado(a) 
de acordo com as necessidades da secretaria através de 
termo de transferência interna, pelo período de 01 (um) ano, 
surtindo os efeitos desta a partir de 05/08/2020.
PORTARIA N.º 34.420 DE 07 DE AGOSTO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julga-
do, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida 
nos autos do Processo n.º 1041856-81.2019.8.26.0576, 
da 2ª Vara da Fazenda Pública do Município de São José 
do Rio Preto, a Portaria nº 28.938 de 19 de junho de 2017, 
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos 
do(a) servidor(a) NELSON NOGUEIRA DA SILVA, Auxiliar 
de Serviços Gerais, onde se lê “com efeitos pecuniários a 
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta 
22/02/2011”.
PORTARIA N.º 34.430 DE 07 DE AGOSTO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julga-
do, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida 
nos autos do Processo n.º 1032749-13.2019.8.26.0576, 
da 1ª Vara da Fazenda Pública do Município de São José 
do Rio Preto, a Portaria nº 28.972 de 19 de junho de 2017, 
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos 
do(a) servidor(a) ROSALINA FREITAS CARNEIRO, Auxiliar 
de Serviços Gerais, onde se lê “com efeitos pecuniários a 
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta 
06/05/2011”.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.658
DE 7 DE AGOSTO DE 2020.

Altera o prazo fi xado no art. 4º do Decreto nº 18.571, de 24 
março de 2020 e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei 
Orgânica do Município; e
Considerando que no âmbito do Estado de São Paulo foi es-
tendida até 23 de agosto de 2020 a vigência da quarentena 
instituída pelo Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março 
de 2020; bem como mantido o Município na Zona Laranja 
relativa ao Plano São Paulo para retomada consciente e 
faseada da economia;
D E C R E T A:
Art. 1º É estendido até 23 de agosto de 2020 o prazo fi xado 
no caput do artigo 4º do Decreto nº 18.571, de 24 de março 
de 2020, com a redação dada pelo Decreto nº 18.586, de 15 
de abril de 2020, bem como o prazo previsto no art. 1º do 
Decreto nº 18.575, de 26 de março de 2020.
Art. 2º O funcionamento dos estabelecimentos comerciais e 
de serviços, essenciais e não essenciais, previstos na fase 
2 – cor laranja – do Plano São Paulo aprovado pelo Decre-
to Estadual n. 64.994, de 28 de maio de 2020 permanece 
regido na forma da Deliberação n.º 3 do Comitê Gestor de 
Enfrentamento do Coronavírus, disponível no sítio eletrônico: 
https://www.riopreto.sp.gov.br/coronavirus/, e Deliberações 
ulteriores. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 7 de agosto 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.

DECRETO Nº 18.659
DE 7 DE AGOSTO DE 2020.

Altera o prazo fi xado nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 
18.636, de 15 de julho de 2020, que dispõe sobre o fecha-
mento de supermercados e hipermercados aos sábados e 
domingos e a proibição de comércio de bebidas alcoólicas, e 
dá outra providência.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei 
Orgânica do Município; e
Considerando que no âmbito do Estado de São Paulo foi es-
tendida até 23 de agosto a vigência da quarentena instituída 
pelo Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020; 
Considerando o agravamento da situação epidemiológica 
no Município, o índice de ocupação dos leitos de UTI; as 
ocorrências de aglomeração de pessoas, elevando a taxa de 
contágio do COVID-19, que pode implicar no rebaixamento 
do Munícipio para a Zona Vermelha relativa ao Plano São 
Paulo para retomada consciente e faseada da economia;
D E C R E T A:
Art. 1º É estendido até 23 de Agosto de 2020 o prazo fi xado 
nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 18.636, de 15 de julho de 
2020, que dispõe sobre o fechamento de supermercados e 
hipermercados aos sábados e domingos e a proibição de 
comércio de bebidas alcoólicas. 
Art. 2º Os supermercados e hipermercados que estão proibi-
dos de funcionar aos sábados e domingos, na forma do art. 
2º, do Decreto nº 18.636, de 15 de julho de 2020, poderão 
abrir para atendimento ao público das 6 às 24 horas, de 
segunda às sextas-feiras. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 7 de agosto 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.

DECRETO Nº 18.660
DE 7 DE AGOSTO DE 2020.

Suspende o corte do fornecimento de água em casos de 
inadimplência e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidos por lei, art. 64, inciso VI e inciso XXXVIII, 
alínea a, da Lei Orgânica Municipal, c.c. art. 2º, incisos XIII, 
XIV, XV e XX; art. 5º, incisos I e II e § 1º, inciso III e art. 15, 
inciso VI, todos da Lei Complementar Municipal nº 130/01;

CONSIDERANDO que compete ao Prefeito Municipal expe-
dir decretos, portarias e outros atos administrativos;
CONSIDERANDO que o Serviço Municipal Autônomo de 
Água e Esgoto – SeMAE deve suspender o fornecimento 
de água ou executar a supressão das ligações na forma da 
Lei, em casos de inadimplência, com a prévia notifi cação ao 
usuário;
CONSIDERANDO que a tarifa fi xada para a prestação dos 
serviços de distribuição e abastecimento de água tratada em 
São José do Rio Preto pelo SeMAE engloba a provisão para 
situações de emergência e eventualidades;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.559, de 20 de março 
de 2020, declarou estado de emergência na saúde pública 
deste Município de São José do Rio Preto em razão da ne-
cessidade de estabelecimento de medidas de enfrentamento 
ao coronavírus (covid-19);
 CONSIDERANDO que a partir do Decreto nº 18.571, de 
24 de março de 2020, reconheceu estado de calamidade 
pública no Município de São José do Rio Preto decorrente da 
pandemia do coronavírus (covid-19) e estabeleceu medidas 
de enfrentamento;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.605, de 14 de maio 
de 2020, suspendeu o corte do fornecimento de água em 
casos de inadimplência por prazo que, prorrogado pelo De-
creto nº 18.628, de 02 de julho de 2020, por prazo prestes a 
expirar, o qual está prestes a expirar;
CONSIDERANDO o coronavírus pode ser combatido com 
ações de asseio, higiene e limpeza, para as quais o acesso a 
água é imprescindível;
CONSIDERANDO que é de interesse público manter sus-
pensa a cobrança de tarifas de água e esgoto da população 
economicamente mais vulnerável para que seja garantido 
seu acesso a água tratada, bem como a coleta, o afastamen-
to e o tratamento de seus resíduos sanitários,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica suspenso até o dia 06 de setembro de 2020 qual-
quer corte que interrompa o fornecimento de água tratada a 
quaisquer ligações da rede pública de abastecimento de São 
José do Rio Preto por razão de inadimplemento.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução do presente 
decreto correrão por conta de verbas próprias do orçamento 
do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 7 de agosto de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano deEmancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
NICANOR BATISTA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE DO SeMAE
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 costumes e, pela 
Imprensa Local.
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LEI Nº 13.579
DE 5 DE AGOSTO DE 2020.

Denomina “Olindo Rufato” a rua localizada no Maisparque 
Rio Preto, previamente denominada Rua Projetada 48.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se “Olindo Rufato” a rua localiza-
da no Maisparque Rio Preto, previamente denominada Rua 
Projetada 48.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 5 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2020 - CONCORRÊNCIA 
03/2020 – PROC. nº 38/2020
Contratada: ENGEPER ENGENHARIA E PERFURAÇÕES 
LTDA
Objeto: Execução de serviços de perfuração e instalação 
de poço tubular profundo, com revestimento de aço carbo-
no e fi ltros espiralados inox, do Aquífero Guarani, situado 
na Avenida Orlando Guareschi, S/N, no bairro Residencial 
Europark, município de São José do Rio Preto/SP.
Valor: R$ 4.332.940,82  Prazo: 9 meses Data da 
Assinatura: 07.08.2020
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
35/2020 – PROCESSO SICOM 3162/2020.
Objeto: Aquisição de bombas submersíveis para a Estação 
Elevatória de Esgoto – Maria Júlia.
Fica designado o dia 11.08.2020, às 14:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 07.08.2020 – Alan Sinibaldi Corna-
chioni – Pregoeiro - SeMAE.
EXTRATO DE PORTARIA SeMAE N.º 050 de 06/08/2020. O 
SUPERINTENDENTE DO SeMAE, usando das atribuições 
e competência que lhe são conferidas pela Lei Complemen-
tar n.º 130/2001, de 24 de agosto de 2001, nos termos do 
art. 11, alínea “f”, combinado com dispositivos da Lei Com-
plementar n.º 05/90 e CONSIDERANDO o teor do Interno 
nº 201/2020/GOM-E/SeMAE, bem como as informações 
recebidas em virtude da denúncia de usuário referente ao 
protocolo 75980/2020; CONSIDERANDO a manifestação da 
Diretoria Jurídica por meio do Parecer Jurídico nº 175/2020 
- DJU, opinando pela apuração dos fatos e instauração do 
presente procedimento, acolhida em seu inteiro teor; RE-
SOLVE: ART. 1º - Determinar, nos termos do artigo 231 e 
seguintes, da Lei Complementar n.º 05/90, a instauração de 
SINDICÂNCIA para apuração dos fatos relatados e outros 
com eles conexos que eventualmente surjam no decorrer 
dos trabalhos; ART. 2º - Designar os servidores estáveis 
ADRIANO AUGUSTO DE CASTRO ROSINO, matrícula 
nº 614, cargo de advogado, lotado na Diretoria Jurídica; 
PATRÍCIA BERGAMIN MIGUEL DE SOUZA, matrícula nº 
185 , cargo de agente administrativo, lotado na Gerência 
de Gerência Administrativo-Financeira; RAISA DÉBORA 
CAROLINE DA SILVA, matrícula nº 879, cargo de Agente de 
Saneamento, lotado na Gerência de Planejamento, Projetos 
e Obras para, sob a presidência do primeiro, constituírem 
Comissão Sindicante incumbida de apurar os fatos e even-
tuais responsabilizações. ART. 3º - estabelecer, nos termos 
do art. 261 da Lei Complementar n.º 05/90, o prazo de 30 
(trinta) dias úteis para conclusão dos trabalhos e entrega de 
relatório. ART. 4.º - esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
S. J. Rio Preto 06.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE
S. J. Rio Preto 07.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
04/2017.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 50 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo de Colabo-
ração que entre si celebram o município de São José do Rio 
Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e a Comunidade Só Por Hoje, para ampliação do 
valor global para inclusão de um assistente administrativo no 
rol de funções custeadas com recursos da parceria até o fi -
nal de sua vigência em 31 de agosto de 2021, tendo em vis-
ta o atendimento da Instrução Normativa nº 002/2019-SEM-
FAZ e consequentemente o aumento da demanda referente 
a prestação de contas. E ainda para aquisição de equipa-
mento de proteção individual -EPI, voltados a proteção e 
prevenção da disseminação do COVID – 19, pelo período de 
06 de agosto de 2020 a 31 de dezembro de 2020, conforme 
Plano de Trabalho e anexos, que integra o presente ajuste. 
OBJETO: O Termo de Colaboração tem por objeto a exe-
cução do Serviço de Acolhimento Institucional para Ado-
lescentes, objetivando a oferta de acolhimento provisório e 
excepcional para adolescentes, sob medida protetiva e em 
situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou respon-
sáveis estejam impossibilitados temporariamente de exercer 
sua função protetiva, até o retorno à família de origem, ou na 
impossibilidade, o encaminhamento para adoção. 
VALOR DO ADITIVO: Até R$ 56.500,00 (Cinquenta e seis 
mil e quinhentos reais), sendo: R$ 41.500,00 (quarenta e um 
mil e quinhentos reais) - recurso municipal e R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), com recurso federal/Portaria MC nº 

369/2.020, conforme previsto no Cronograma de Desembol-
so e Plano de Aplicação, constantes no Plano de Trabalho 
aprovado, bem como estimativa de impacto orçamentário-fi -
nanceiro e declaração do ordenador de despesas, anexos do 
processo.
DATA DA ASSINATURA: 06 de agosto de 2020.  
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi - CRESS: 25.455 - Secretá-
ria Municipal de Assistência Social.
Monalisa Cássia da Silva - Presidente da Comunidade Só 
por Hoje

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5765/2020 

                  Fica notifi cado, Fabiano Renato Dias Perin , 
proprietário do imóvel sito à Rua Souza Barros, nº 308, Vila 
Aurora, que em virtude de ter sido enviado a Notifi cação de 
Embargo  nº 5765, datada em 25/06/2020, assinada pelo 
fi scal  Rodrigo André Morsillo, tratando de falta de alvará 
para muro de arrimo, em desacordo com a lei de zonea-
mento em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo com 
as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 e 8.712/02, 
artigo de nº 43, sendo que foi devolvido  pela Empresa de 
Correios e Telégrafos o AR JU 81006960 5  BR acusando 
“não procurado”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação des-
ta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois 
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 07 de agosto, 2020.
Rodrigo André Morsillo 
Agente Fiscal de Posturas - Obras

São José do Rio Preto, 06 de agosto de 2020.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Seguran-

ça
Departamento de Fiscalização

EDITAL SMTTS Nº 40/2020.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 
com base na Lei Municipal nº. 10.881/2011, NOTIFICA o 
proprietário, cujo endereço é desconhecido, de que o veículo 
BRAVA, cor PRETO, placa DEJ 8513, de sua propriedade, 
foi apreendido e recolhido ao Pátio de Recolhimento de 
Veículos desta cidade, por ter sido encontrado abandonado 
em estado precário de conservação na Rua Alberto Sufredini 
2116, Prox ao cristo, conforme Comprovante de Recolhimen-
to ou Remoção nº 21785.
 Atenciosamente,
CHEYLA DE TOLEDO BERNARDO
Agente Fiscal de Posturas.

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
RESOLUÇÃO Nº 14, DE 23 DE Julho de 2020. 

Dispõe sobre a Aprovação  da 
Programação SIGTV nº 354980520200008 
ata 9; que tem por finalidade estruturar a 
rede de serviços do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS. 

  
O PLENÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO, em sua Reunião ordinária, realizada em seis  (6 ) de Janeiro de 2020, no uso das atribuições 
que lhe conferem a Lei Municipal nº 12.867/2017  , com  seu Regimento Interno aprovado em 5 de Junho 
de 2018, considerando sua função de acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, os ganhos 
sociais e o desempenho dos serviços socioassistenciais ofertados no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS, bem como observando a deliberação proferida por este Conselho em reunião 
extraordinária  realizada em 23/07/2020, constante na respectiva Ata nº 9/2020, 
 RESOLVE:   
Art.1º  APROVAR a Programação Nº 354980520200008, elaborada e inserida pela Prefeitura Municipal 
de São José do Rio Preto/SP no Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias – SIGTV (Ministério 
da Cidadania), com a finalidade de estruturar a rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social 
- SUAS, mediante transferência voluntária de recursos, na modalidade fundo a fundo, visando beneficiar 
a(s) unidade(s) que oferta(m) serviço(s) socioassistencial(ais) nacionalmente tipificados (Resolução 
CNAS 109/2009), conforme a seguir: 

  Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 São José do Rio Preto, 23 de Julho de 2020. 
        Willian Meque                                             Rafaela Nogueira Ferreira   
    Presidente do CMAS                                        1ª  Secretária do CMAS 

N° da 
Programação Unidades Beneficiárias CNPJ Valor 

Classificaçã
o do 

Recurso 
35498052020000

8  
FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

15.575.615/0001-
13 

R$ 
244.900,00 Custeio 

 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 39/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art. 202, III, NOTIFICA os contribuintes abaixo citados, do lançamento efetuado do 
IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano – revisto e apurado administrativamente referente aos exercícios de 
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, bem como do lançamento da multa por falta de atualização do cadastro 
imobiliário por meio dos Autos de Infração e Imposição de Multa nº 23/2020, nº 24/2020, nº 25/2020, nº 26/2020 
e nº 27/2020, que incidem sobre o imóvel de cadastro imobiliário nº 01. 04336/000.  
Esclarecemos que o tributo apurado deverá ser recolhido no valor e vencimento indicados no Demonstrativo de 
Arrecadação Municipal. Considerando que devido a pandemia do COVID-19 os postos de atendimentos 
municipal junto ao Poupatempo e Ganha Tempo encontram-se fechados, os boletos para pagamento do imposto 
revisto e dos Autos de Infração e Imposição de Multa poderão serem solicitados por meio do e-mail 
lcrodrigues@riopreto.sp.gov.br. 
O prazo para a impugnação é de 30 dias a partir da data desta publicação. 
Por fim informamos que o protocolo em que foi apurado o imposto supramencionado, encontra-se arquivado no 
Departamento de Tributos Imobiliários. 
 

INTERESSADO PROTOCOLO 
ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA, 

DAVI FRANCO SIMÕES, DIVA FRANCO SIMÕES, 
ESPÓLIO DE JANDIRA APARECIDA SIMÕES, JOÃO 
BUENO GONÇALVES, LUIS CARLOS GONÇALVES, 
ESPÓLIO DE LUZIA SIMÕES MARTINS E MARIA DE 

LOURDES FRANCO GONÇALVES 

 
 

2020000137131 

São José do Rio Preto (SP), 07 de agosto de 2020. 
Pedro Facuri Junior                                                                                                        Luiz Carlos Basso                                                                                      
Auditor Fiscal Tributário Municipal                                                                Chefe – D.T.I. – SEMFAZ       
Diretor da Administração Fiscal e Tributária – SEMFAZ                                                                                 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO – PROCESSO SICOM Nº 26/2020 – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 05/2020 – CONTRATO Nº 09/2020. 
CONTRATADA: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI. 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do 
abastecimento de combustíveis dos veículos e do motor gerador, por postos 
credenciados, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e 
integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado e 
disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis no município de São 
José do Rio Preto/SP, compreendendo a distribuição de: etanol, gasolina comum e 
diesel S10 de forma a garantir a operacionalização da frota de veículos e do gerador 
da torre de transmissão da TV Câmara da Câmara Municipal de São José do Rio 
Preto/SP. Valor Global Estimado: R$ 56.003,48 (cinquenta e seis mil, três reais e 
quarenta e oito centavos). Vigência do contrato: 05 de agosto de 2020 a 05 de 
agosto de 2021. Data da assinatura do contrato: 05 de agosto de 2020. Recursos 
orçamentários nº 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Base 
Legal: Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, Decretos Municipais nº 13.552/07 e 
nº 16.427/12 e Resolução nº 1056/06. São José do Rio Preto, 07 de agosto de 2020. 
Ver. Paulo Roberto Ambrósio – Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio 
Preto. 
 
 

 

 

 

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 
 

Nos termos estabelecidos no  Estatuto Social, ficam os (as) 

associados (as),  e em especial,  os candidatos a presidentes e vice 

presidentes da diretoria administrativa, e os candidatos (as)  

conselheiros (as) a serem eleitos  no  pleito realizado no dia  02 de 

agosto de 2.020,  do Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto, em 

pleno gozo de seus direitos  (art. 24, letra “ b” e “c”)  CONVOCADOS para a  

Assembleia Geral Ordinária,  a realizar-se no dia 09 de agosto de 2.020,  

de forma virtual (eletrônico – art. 93, V) com lastro de acesso dos 

associados (as) e conselheiros (as)  do Link de votação,  pelo  seu e-mail  

cadastrado,  a central de “ Tecnologia da Informação (TI)”,  em sua sede 

social nesta cidade, na Rua Siqueira Campos nº 2943, das 09:00 (nove) horas 

até as 10:30 hs., com lastro nos artigos (43 §3º, 45 inciso  I c/c art. 46, 

inciso I, letra “b” “ b.1”, c,c, mais art.; art. 48 § 1º  em toda sua amplitude) com 

qualquer número de associados, presidida pelo Presidente da Assembleia 

Eletiva, e seus secretários,  para darem cumprimento à seguinte: 

 

ORDEM DO DIA: 
 

1. Discutir e convalidar o Relatório  e as  Contas (balanço anual – 

01/junho/2.019 à 31/maio/2.020), da Diretoria Administrativa, já 

aprovadas pelo Conselho Deliberativo na data de 27 de julho de 

2.020,  PUBLICADOS para sua consulta, a partir do dia 05 (cinco) de 

agosto vindouro,  no site,  nas redes sociais, e murais da sede social cidade 

do  Clube Monte Líbano,  e disponível na secretaria do mesmo,  com os  

pareceres do Conselho Fiscal  e da Comissão de Finanças do Conselho 

Deliberativo;  art. 43 §3º c/c art. 48 §1º,   se manifestando todos 

associados por votação virtual. 

 
2.  Dar posse (art. 45, inciso I – art. 48 §1º) aos associados eleitos no 

dia 02 de agosto 2.020, RESPECTIVAMENTE, Presidente e Vice-Presidente 

da Diretoria Administrativa e aos membros efetivos e suplentes do Conselho 

Deliberativo, por meio de nomeação e declaração formal de posse dos 

nomes dos eleitos, PELO PRESIDENTE DA Assembleia Geral Ordinária 

(AGO), por declaração para constatação publica a ser realizada pelo  

Site e Redes Sociais do Clube Monte Líbano, pelo Sr. Presidente da 

AGO; 

3. Após a posse do Conselho Deliberativo eleito, este reunir-se-á, sob a 

presidência do Presidente da Assembleia e secretários, para ELEIÇÃO 

VIRTUAL:  a) dos seus dirigentes (Presidente, Vice-Presidente, Secretário e 

Secretário Adjunto) de acordo com art. 46, Inciso I, letra “b.1”do Estatuto 

Social, b) eleição dentre o Conselho Deliberativo eleito dos membros do 

Conselho Fiscal, sendo 03 (três) efetivos e 03 (três Suplentes), chamando de 

imediato os suplentes para assumirem as vagas (art. 77 do Estatuto Social).  

Convocar suplentes para compor a transferência dos membros do Conselho 

Fiscal. 

4. A matéria referida sobre prestação de contas, será votada por todos 

os associados e conselheiros; a matéria referentes a eleição da mesa 

diretora do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, serão votados 

exclusivamente por Conselheiros Eleitos e empossados, e se dará de 

modo virtual, do mesmo modo que se dará a eleição geral do dia 02 de 

agosto de 2.020, com lastro no acionamento do Link por meio do seu 

e-mail. 

 
 

São José do Rio Preto, 27 de julho de 2020. 
 
 

             CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE MONTE LÍBANO 
 

 

Kleber Robério Nazareth Duque                             Odair Ferrante 
        Presidente                                                   Vice Presidente 

 
 
Ricardo Luis Pinheiro                            Júlio Cesar Braga Lahos 
          Secretário                                                          Secretário  

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
12.749.878/0001-03, estabelecida à Rua Penita, 3155, Sala A-8, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei 
n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “SETLIFE MIRASSOL I”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
SERGIO LUIS ROSA  87393943 049.282.318-99 31 19 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

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:

JEFFERSON AUGUSTO TEDESCHI e ARIANE ROBERTA 
BARGUENA. Ele, de nacionalidade brasileira, gestor de T.I., 
solteiro, nascido em Catanduva, SP, no dia 10 de março de 
1990, fi lho de EDMIR TEDESCHI e de LENISE SALETTI 
TEDESCHI. Ela, de nacionalidade brasileira, biomédica, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 22 de 
março de 1990, fi lha de SÍLVIO ROBERTO BARGUENA e de 
RAQUEL CRISTINA MESQUITA BARGUENA. 

JURACI LUIZ GONZAGA e FRANCISCA BEZERRA DOS 
SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, carpinteiro apo-
sentado, divorciado, nascido em Guaraci, SP, no dia 18 de 

outubro de 1951, fi lho de  e de FRANCISCA ALVES. Ela, 
de nacionalidade brasileira, cozinheira aposentada, viúva, 
nascida em João Alfredo, PE, no dia 10 de outubro de 1938, 
fi lha de JOÃO FILADELFA BEZERRA e de RITA BEZERRA. 

FABIANO DOS SANTOS LEAMAS e MARIANA PIOVEZA-
NI BERTOLUCCI. Ele, de nacionalidade brasileira, jornalista, 
solteiro, nascido em Araraquara, SP, no dia 20 de agosto de 
1982, fi lho de OSVALDO LEAMAS e de MARGARIDA BILA 
DOS SANTOS LEAMAS. Ela, de nacionalidade brasileira, 
bancária, solteira, nascida em Assis, SP, no dia 19 de junho 
de 1987, fi lha de MARCOS ALBERTO BERTOLUCCI e de 
MARCIA HELENA PIOVEZANI BERTOLUCCI. 

CELSO SOLANO e SONIA ROS CANO. Ele, de naciona-
lidade brasileira, aposentado, divorciada, nascido em São 
Paulo, SP, no dia 27 de novembro de 1968, fi lho de ISIDO-
RO SOLANO e de NAIR ROSA SOLANO. Ela, de nacionali-
dade brasileira, comerciante, divorciada, nascida em Urânia, 
SP, no dia 08 de dezembro de 1969, fi lha de GERALDO 
ROS CANO e de MAFALDA DOS SANTOS CANO. 

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, 7 de agosto de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. WALDEMAR ROSSI NETO e THAILINY PAOLA 
SIQUEIRA, sendo ELE fi lho de VALDINEI ROSSI e de ELE-
NILCE PONCIANO ROSSI e ELA fi lha de PAULO SERGIO 
SIQUEIRA e de CLEIDE MARIA PEDROSO; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 06/08/2020.

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

1. JORGE JOAQUIM COSTA e ALINE SILVA SAN-
TOS, sendo ELE fi lho de ANTONIO JOAQUIM DA COSTA e 
de NILVA ALVES COSTA e ELA fi lha de JOSÉ ADENILSON 
DOS SANTOS e de ORANDINA DA SILVA SANTOS;

2. NELSON GUSTAVO RUBIO e IANÁ CRISTIANE 
PASSOLONGO, sendo ELE fi lho de NELSON RUBIO e de 
ANTONIA CELIA SECATO RUBIO e ELA fi lha de ELSA PAS-
SOLONGO;

3. VINÍCIUS MARIN CANCIAN e JACQUELINE 
CANHEDO BUENO, sendo ELE fi lho de ENIO FERNANDO 
CANCIAN e de SUELI MARIN NOVAIS CANCIAN e ELA 
fi lha de GILBERTO ANTONIO BUENO e de ÉRIKA SILVIA 
CANHEDO BUENO; brasileiros, residentes neste 3º subdis-
trito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 07/08/2020.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

FABRICIO LUIZ DE LIMA FRAGOSO e CLÍCIA HELENA BOTTIN ZAFALAN. Ele, brasileiro, 
natural de Penápolis, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e oito (28) de novembro de um mil novecentos e 
noventa e três (1993), com vinte  e seis (26) anos de idade, açougueiro, solteiro, filho de SEBASTIÃO LUIZ 
FRAGOSO e de dona FERNANDA CALIX DE LIMA. Ela, brasileira, natural de Promissão, Estado de São Paulo, 
nascida aos  vinte (20) de abril de um mil novecentos e noventa e cinco (1995), com vinte  e cinco (25) anos de 
idade, atendente, solteira, filha de IVANOÉ ZAFALAN FILHO e de dona DALVA HELENA BOTTIN 
ZAFALAN.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, seis (06) de agosto de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO

Declaro, a quem interessar possa, que tenho tido problemas 
com a minha linha de telefone (17) 99121-8088 desde o dia 
31 de julho. Declaro, ainda, não exercitar nenhuma ativida-
de de compra/venda de quaisquer produtos através deste 
número de telefone. 
São José do Rio Preto, 04 de agosto de 2020. 
Maria Angélica Pereira. RG. 23.674.741-1
CPF. 159.329.458/18


