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Crianças internadas 
recebem brinquedos e 

outras doações do casal; 
ação foi quinta-feira

RESTAURANTES - Protesto ontem à noite critica a política de fechamento e lembra empresas que já faliram. Pag. A2 Pág. A4
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Marco Casale 
diz que disputa 
pela Prefeitura 
é irreversível

Empresa é multada em mais de
R$ 1,3 mi por queimada ilegal

Os  pais fizeram questão de 
retribuir o cuidado que o filho 
recebeu durante o período que 
ficou internado antes de falecer, e 
um ano depois realizou a entrega 
de uma grande doação de fraldas, 
brinquedos, pomadas, cremes, en-
tre outros itens para o Hospital.   
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EM GUAPIAÇU

Menina de 
13 anos é 
baleada no 

Santo Antônio

Após perder 
filho, casal 
faz doação
 a hospital

Cláudio LAHOS

O vereador Anderson Branco 
(PL) protocolou dois projetos 
de lei que criam no município 
o “auxilio emergencial” para al-
guns setores da economia que 
tiveram suas atividades prejudi-
cadas pela pandemia. Em am-

A Polícia Ambiental aplicou 
multa no valor de R$ 1,3 milhão 
a uma empresa de Guapiaçu 
responsável por incêndio ilegal 
em APP (Área de Preservação 
Permanente), na tarde de quin-
ta-feira (13). O flagrante foi 
possível com o apoio da tecno-
logia já que a grande queimada, 
em uma propriedade rural, foi 
detectada através de satélite.                                   
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Projeto quer criar 
auxílio emergencial 

para prefeitura pagar
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Rio Preto 
ultrapassa 

13 mil casos
 de Covid

Hospital 
municipal 

atinge 25% 
das obras

ASSALTO- A Polícia prendeu parte da quadrilha que assaltou 
apartamentos em um prédio de luxo no início de julho. Pag. A4

bos os projetos os beneficiados 
receberiam da Prefeitura uma 
auxilio mensal de um salário 
mínimo vigente (R$ 1.045,00) 
e além de suspender à cobrança 
de impostos inerentes à ativida-
de exercidas.            Pág. A3

O prefeito Edinho Araújo visitou 
nesta sexta-feira as obras do Hos-
pital Municipal de Rio Preto, que 
estão 25% concluídas. O crono-
grama segue em dia e a previsão 
para entrega do Hospital é agosto 
de 2021.

                               Pág. A2
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Protesto critica governo e 
lembra restaurantes que faliram
O protesto programado 

por donos de restaurantes 
para a noite desta sexta-feira 
(14) não teve a adesão de 
muitas pessoas, mas atingiu 
seu objetivo, afirmou uma das 
organizadoras, Laís Accorsi, 
proprietária de dois restaures 
em Rio Preto.

Segundo ela, o protesto 
foi apenas mais uma das ati-
vidades feitas nesta semana 
para chamar a atenção das 
autoridades sobre a situação 
do setor que vem enfrentando 
dificuldades para se manter 
abertos. Apenas alguns pro-
prietários compareceram no 
protesto e outros entraram 
em contato afirmando que 
estavam trabalhando e por 
isso não iriam participar.

Eles colocaram diversos 
cartazes no local do protesto 
– trazendo o nome de alguns 
estabelecimentos que encer-
raram suas atividades em Rio 
Preto por não ter aguentado 

ficar mais de 150 dias sem 
atendimento aos clientes pre-
sencialmente.

Recebido – Laís salienta 
que a ameaça de reabrir sem 
autorização e contrariando o 
decreto municipal e estadual 
teve seu resultado positivo, 
pois com isso eles foram re-
cebidos por representantes do 
governo municipal.

Expectativa – o setor 
tem a expectativa que no 
próximo anuncio de mudança 
de faseamento do Plano São 
Paulo seja reclassificada para 
a fase Amarela e com isso 
poderão reabrir. Ela salienta 
que recebeu da prefeitura um 
documento com o protocolo 
que deverá ser seguido pelo 
setor para reabrir.

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Fotos: Cláudio LAHOS

No protesto ontem 
empresários 

apresentaram carta-
zes que lembraram 

estabelecimentos que 
já fecharam e não de-
vem retomar ativida-
des em Rio Preto pós 

pandemia.

Balcão de Empregos fecha 
semana com 454 vagas

O Balcão de Empregos 
de São José do Rio Preto 
desta sexta-feira (14) está 
oferecendo 454 vagas de 
trabalho. Entre elas: açou-
gueiro (19), repositor de 
frutas e legumes (13), líder 
de limpeza (11), operadores 
de caixa (11) corretor de 
seguros (10), vendedor (10), 
consultor comercial (10), 
agente de credenciamento 
(10), entre outros.

Há também oportunida-
des de estágio nas áreas 
de atendimento (10), setor 
pós-venda (1), contabilidade 

(2), administração (3), reda-
tor (2), recepção (1) e social 
media (1) e departamento 
pessoal (1).

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

Vinicius LIMA

Cursos de capacitação incluem redes 
sociais, vendas e geração de renda

A Secretaria do Trabalho 
de Rio Preto abriu inscrições 
para quatro cursos profissio-
nalizantes gratuitos. São ao 
todo 170 vagas – distribuídas 
entre os cursos de ANBIMA 
CPA 10, Redes Sociais para 
Negócios, Vendedor e Cidadão 
Trabalhador.

Segundo Edemilson Fa-
varon, a escolha dos cursos 
é baseada na demanda do 
mercado de trabalho local, por 
meio de experiências bem-su-
cedidas e avaliação da Comis-
são do Emprego.

As inscrições estão sendo 
feitas por meio de ligação na 
Secretaria do Trabalho e do 
Emprego, que atende no nú-
mero 3211-4950. 

Saiba mais - ANBIMA CPA 
10 é destinado a profissionais 
que atuam na distribuição de 
produtos de investimento em 
agências bancárias ou plata-
formas de atendimento. São 

50 vagas disponíveis, para 
pessoas que tenham a partir 
de 18 anos de idade e ensino 
médio completo.

As aulas acontecerão de 8 
de setembro a 2 de outubro, às 
segundas, quartas e sextas-fei-
ras, das 19h às 23h. 

O curso  de REDES SOCIAIS 

de segunda a sexta-feira, das 
19h às 22h30

O curso de VENDEDOR é 
destinado a empreendedores, 
profissionais liberais e pessoas 
que queiram iniciar como pro-
fissionais da área de vendas. 
São 50 vagas disponíveis e 
as aulas acontecerão de 13 a 
28 de outubro, de segunda a 
sexta-feira, das 19h às 22h30

O curso CIDADÃO TRABA-
LHADOR,  chamado antiga-
mente de FRENTE DE TRA-
BALHO será promovido em 
parceria com o Governo de 
São Paulo e tem o objetivo de 
proporcionar ocupação, quali-
ficação e renda à população. 
Podem participar pessoas a 
partir de 18 anos de idade, em 
situação de desemprego, sem 
registro em Carteira de Traba-
lho, há, pelo menos, um ano.

Todos os cursos serão por 
meio das páginas pessoais do 
Fabebook. A pré-inscrição deve 
ser feita em www.riopreto.sp.
gov.br/balcaoempregos.

Da REDAÇÃO

PARA NEGÓCIOS  vai abordar 
noções básicas de cada rede 
social e o negócio a qual se 
aplica. São 50 vagas disponí-
veis, para pessoas que tenham 
a partir de 18 anos de idade e 
ensino fundamental completo.  
As aulas acontecerão de 21 
de setembro a 6 de outubro, 

Cláudio LAHOS

AGRONEGÓCIO

TRABALHO

OPORTUNIDADE

Balcão de Empregos fecha semana oferecendo 454 vagas

Secretaria do Trabalho abriu inscrições para quatro cursos 

Divulgação

Governo libera R$ 26 mi para agricultores

O governo estadual anun-
ciou nesta sexta-feira (14) o 
repasse de R$ 26 milhões 
para os agricultores do Esta-
do de São Paulo para a co-
bertura de danos decorrentes 
de problemas climáticos.

Os recursos fazem parte 
da Subvenção do prêmio do 
Seguro Rural e, somados aos 
R$ 25 milhões liberados no 
primeiro semestre de 2020, 
o Governo chega à marca 
recorde de R$ 51 milhões 
de recursos destinados à 
proteção de diversas culturas 

no Estado.
O programa é uma me-

dida de apoio fundamental 
aos produtores rurais que, 
durante a pandemia, seguem 
garantindo o abastecimento 
e a segurança alimentar 
da população. De acordo 
com as regras do projeto, 
os recursos poderão ser 
acessados até R$ 25 mil 
reais por beneficiário (CPF), 
sendo que o produtor rural 
poderá receber a subven-
ção estadual para mais de 
uma cultura e ou atividade, 
durante o mesmo ano civil. 
No total, a União arca com 

35% do valor do prêmio, o 
Estado, 32,5%, e o produtor 
contratante, com os 32,5% 
restantes.

“O agro paulista não pa-
rou graças aos esforços 
dos produtores rurais que 
continuaram empreendendo 
durante este período. Preci-
samos cada vez mais apoiar 
este setor, garantindo que 
ele possa operar com a me-
nor interferência possível, e 
o seguro rural tem um impor-
tante papel neste processo”, 
afirmou Gustavo Junqueira, 
Secretário de Estado da 
Agricultura e Abastecimento.

Da REDAÇÃO

Gustavo Junqueira, Secre-
tário da Agricultura e Abas-
tecimento

Divulgação

Lais Accorsi
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Sérgio SAMPAIO

Irreversível
O presidente do PSL, Marco Casale (foto), declarou que sua 

pré-candidatura para prefeito é irreversível. Informou que seu com-
promisso com a população é o mesmo de 2018, quando defendeu 
a candidatura de Jair Bolsonaro, à época no PSL. “O PSL é hoje o 
maior partido de direita do Brasil e o meu compromisso é defender 
os interesses de quem é correto, de quem trabalha”, frisou. Casale 
disse ainda não compactua com ideologia demagógica, mas em 
defesa da família, do liberalismo econômico e da religião. “Não 
temos compromisso com grupo ligado à corrupção, grupos de 
esquerda ou que faz política por causa própria”, pontuou.

Chapa pura
Marco Casale enfatiza 

que acredita no grupo que 
formou para disputar a Pre-
feitura, para tanto, o PSL 
lança chapa pura. A pré-
-candidata da chapa Ana 
Vargas Caldeira, foi escolhi-
da no quadro de filiados do 
partido. “E mais um time 
de pessoas do bem para 
disputar vagas na Câmara”, 
diz. Com essas declarações, 
Casale coloca um ponto final 
de que não vai abrir mão de 
disputar a Prefeitura para 
ser coadjuvante como vice 
em outra chapa. O pré-can-
didato Renato Pupo (PSDB) 
tentou fechar acordo, mas 
não obteve sucesso.

Tudo amarrado
Por falta de consciência do povo, no Brasil tem de 

criar lei para tudo. Até para evitar tatuagens estéticas 
em animais poderá ter lei. É o que propõe projeto do 
deputado Fred Costa (Patriota-MG), que prevê crime 
com detenção de três meses a um ano e multa, que é 
a mesma pena prevista para quem fere ou mutila ani-
mais. “Além da dor, os animais tatuados são expostos 
a outras complicações, como reações alérgicas à tinta 
e ao material utilizado no procedimento, infecções, ci-
catrizes, queimaduras e irritações crônicas”, lista Costa. 
Significa que o gigante está amarrado, portanto, continua 
patinando. É muito peso…

Fora do ar
Para evitar problemas 

com a Justiça Eleitoral, 
como determina a lei, a 
página oficial da Prefeitura, 
no Facebook e perfil no 
Instragram, fica fora do ar 
a partir de hoje durante o 
período eleitoral. A decisão 
tem o objetivo de evitar 
aparições do prefeito Edinho 
Araújo (MDB), o que pode-
ria configurar antecipação 
de campanha. A partir de 
hoje, nem a logomarca será 
destaque, portanto, só será 
usado o brasão. A assesso-
ria da Prefeitura informou 
que foi criada uma nova 
página para divulgar dados 
sobre o coronavírus.

Sonho
Rio Preto permanece na 

fase laranja, a menos res-
tritivas para as atividades 
econômicas. Como está no 
fio na navalha, um pequeno 
deslize corre o risco de voltar 
para a fase vermelha, que 
permite o funcionamento 
apenas de atividades essen-
ciais, como supermercados 
e farmácias. A equipe do go-
verno Edinho Araújo (MDB), 
portanto, comemorou mais 
uma vez o fato de o municí-
pio ter permanecido na fase 
laranja. O sonho da equipe 
é progredir para a fase ama-
rela na próxima sexta-feira. 
Para tanto, o povo tem de 
colaborar.

Atrás do vice
O empresário Antônio 

Pereira, o Cebolão, pré-can-
didato a prefeito pelo PMN, 
continua afirmando que não 
haverá retrocesso no sonho 
de disputar a Prefeitura. “O 
vice estamos alinhando com 
outro partido”, se limitou a 
dizer. Em relação ao imbró-
glio criado com a direção 
do DC, Pereira se esquivou 
a tecer qualquer tipo de co-
mentário. Estava tudo certo 
para chancelar o acordo 
com as executivas estaduais 
ontem, em São Paulo. Como 
ocorreu o desentendimento, 
as tratativas iniciais não 
passaram da fronteira do 
município.

Auxílio
Anderson Branco (PL) 

apresentou projeto que pre-
vê concessão de auxílio 
emergencial, de um salário 
mínimo, aos permissioná-
rios do serviço de transporte 
escolar, público e privado 
por causa dos impactos 
provocados pela pandemia 
do vírus. Outro projeto, de 
autoria do vereador, também 
prevê o mesmo benefício aos 
empreendedores sujeitos à 
fiscalização do município, 
que ficaram sem renda de-
vido as medidas restritivas. 
As propostas, diz o vereador, 
estão embasadas na lei fe-
deral e no decreto municipal, 
que preveem auxílios.

Homenagem
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) enviou projeto para a 
Câmara ontem que homena-
geia Eurides Garcia Garcia. 
Assim que a proposta for 
aprovada pelos vereadores, 
a escola municipal locali-
zada no Residencial Jardim 
Solidariedade, receberá o 
nome da homenageada. 
Eurides, mãe do vice-gover-
nador Rodrigo Garcia (DEM), 
faleceu recentemente. A 
escola, inaugurada neste 
ano, atente 325 alunos do 
ensino infantil. “À família, o 
meu reconhecimento pelo 
trabalho assistencial que ela 
comandava em Rio Preto”, 
justificou o prefeito.

Nos moldes do benefício 
assistencial adotado pelo 
governo federal, o vereador 
Anderson Branco (PL) pro-
tocolou dois projetos de lei 
que criam no município o 
“auxilio emergencial” para 
alguns setores da economia 
que tiveram suas atividades 
prejudicadas pela pandemia.

Em ambos os projetos os 
beneficiados receberiam da 
Prefeitura uma auxilio mensal 
de um salário mínimo vigente 
(R$ 1.045,00) e além de 
suspender à cobrança de im-
postos inerentes à atividade 
exercidas por estes profis-
sionais que ficaram proibidos 
de trabalhar por conta da 
pandemia.

No PL 263/2020 deter-
mina esse auxilio para os 
empreendedores individuais 
e no ou PL 264/2020 estes 
benefícios valeriam para os 
transportadores escolares 
que estão sem poder traba-
lhar desde a suspensão das 
aulas no município.

Segundo o vereador o ob-
jetivo dos dois projetos é so-

correr profissionais que foram 
prejudicados pela pandemia 
e que ficaram sem renda. 
Ele salienta que o município 
recebeu verbas direciona-
das especificamente para a 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Projeto cria auxílio 
emergencial do município

NA CÂMARA

Cláudio LAHOS

PARA VOTAÇÃO

Contabilidade e advocacia podem 
virar serviços essenciais

Os serviços de contabilidade 
e advocacia podem se trans-
formar em essenciais em Rio 
Preto caso o projeto do vereador 
Paulo Pauléra (Progressistas) 
que será votado em regime de 
urgência na próxima terça-feira 
(18) venha a ser aprovado.

Segundo o vereador o objeti-
vo do projeto e enquadrar estes 
dois setores como essenciais 
para os mesmos poderem fun-
cionar as segunda e terça-feira 
em Rio Preto. Atualmente en-
quadrados como Serviços os 
mesmo podem funcionar ape-
nas de quarta a sábado das 9 
às 15 horas em decorrência do 
regramento do mini-lockdown.

“Eles precisam volta a tra-
balhar estes dois dias para 
colocar o serviço em dia. Eles 
(contabilistas e advogados) não 
causam aglomerações”, salien-
tou Pauléra.

Em parte da sua justificativa 
ele salienta que: “os escritórios 
de contabilidade tem natureza 
essencial aos serviços em 
nossa cidade, pois são eles 
que auxiliam na administração 
e contabilidade de milhares de 
empresas, investidores, produ-
tores rurais entre outros ramos 
de comércio, necessitando de 
uma maior flexibilização para 
seu funcionamento, para dar 
todo suporte aos empresários 
que necessitam de atendimen-
to para dar continuidade aos 
serviços, juntamente para o 
pagamento de folha de funcio-
nários entre outras questões”.

Por sua vez o setor de ad-
vocacia segundo o vereador é: 
“o representante da sociedade 
perante o Poder Judiciário, 
reconhecendo-se como im-
prescindível sua atuação de 
assistência especializada dian-
te de emergências de natureza 
judicial e extrajudicial”.

Sérgio SAMPAIO

pandemia e poderia reservar 
uma parte para ajudar estes 
trabalhadores. “Uma forma 
de socorrer as empresas e 
os profissionais”, salientou 
Branco.

Os projetos agora serão 
encaminhados para as comis-
sões e o vereador diz agora 
esperar os pareceres para 
colocar os projetos aptos para 
votação em plenário.

Branco quer auxílio 
municipal para 
profissionais e
empresas

Projeto é do vereador Paulo Paulera

COMO ESTÁ
Estado deixa região 

de Rio Preto na 
fase laranja

Rio Preto pela 11ª semana 
consecutiva ficou na fase La-
ranja do Plano São Paulo. Havia 
expectativa de que o município 
avançasse para a cor amarela, 
o que possibilita uma flexibiliza-
ção maior do isolamento social 
e a retomada de atividades 
econômicas. O anúncio foi feito 
ontem. 

Com a manutenção de Rio 
Preto na fase Laranja, con-
tinua o atual regramento de 
funcionamento do comércio 
com mini-lockdown de domin-
go a terça-feira e a abertura 
das atividades comerciais de 
quarta a sábado, por seis horas 
diárias. Os estabelecimentos 
comerciais devem continuar 
mantendo somente 20% de sua 
capacidade.

Atualmente 86% das regiões 
do Estado estão na fase Amare-

la. Segundo o vice-governador, 
Rodrigo Garcia (DEM), no que 
diz respeito a internações pela 
primeira vez todas as regiões 
estão com menos de 80% de 
ocupação. “Se houvesse uma 
reclassificação hoje (14) todas 
(as regiões) melhorariam”, dis-
se. A avaliação para melhoria 
de fase será feita apenas na 
próxima sexta-feira (21).

Segundo Marco Vinholi, 
secretário de Desenvolvimento 
Regional, no Estado todo houve 
queda, nas internações puxadas 
pela capital, região metropolita-
na e também no interior.

Vermelhas – As regiões 
de Registro (Vale do Paraíba) 
e Franca continuam na fase 
Vermelha, mas ambas segun-
do Vinholi vêem mostrando 
melhoras, no caso de Registro 
a ocupação de UTI que estava 
anteriormente na casa dos 90% 
nesta última semana caiu para 
perto dos 50%.

Sérgio SAMPAIO

Divulgação

Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional
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Queimada ilegal gera multa de 
R$ 1,3 mi para empresa de Guapiaçu

A Polícia Ambiental apli-
cou multa no valor de R$ 
1,3 milhão a uma empresa 
de Guapiaçu responsável 
por incêndio ilegal em APP 
(Área de Preservação Per-
manente), na tarde desta 
quinta-feira (13). O flagrante 
foi possível com o apoio da 
tecnologia já que a grande 
queimada, em uma proprie-
dade rural, foi detectada 
através de satélite. Intitulada 
como Corta Fogo, a operação 
tem como objetivo fiscalizar 
focos de incêndio.

Um aparelho de GPS di-
mensionou a área atingida, 
sendo correspondente a 
135,37 hectares de produ-
ção de cana-de-açúcar e 
132,84 hectares de vegeta-
ção nativa. O local fica entre 
APP do Rio Turvo e maciços 
florestais. O nome da empre-
sa não foi divulgado.

De acordo com a Polícia 
Ambiental, os aceiros - bar-
reira que serve para impedir 
o progresso de incêndio 
florestal - não estavam de 
acordo com a legislação.

Pela omissão na pre-
venção da sua área de cul-

tivo de cana-de-açúcar e 
pelo incêndio, que já tinha 
acontecido dias anteriores 
e continuou na quinta-feira, 
o responsável foi autuado 
administrativamente por da-
nificar vegetação nativa do 
bioma mata atlântica em 
APP e também responderá 
por crime ambiental.

“Estamos num período de 
estiagem e, por isso, os res-
ponsáveis por áreas de cul-
tivo de cana devem redobrar 
a atenção na prevenção e 
seguir as normas ambientais 
mantendo todos os critérios 
de preventivos para evitar 
incêndios”, afirma nota da 
Polícia Ambiental.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br Divulgação

2 TIROS

Garçonete faz compra 
em grupo de Facebook 

e perde R$ 300

Uma garçonete de 31 
anos foi vítima de golpe apli-
cado através do Facebook e 
perdeu R$ 300. Ela procurou 
a Polícia Civil para denunciar 
o estelionato na quinta-feira 
(13).

Segundo o boletim de 
ocorrência, ao se interessar 
por pijamas, anunciados em 
um grupo no Facebook, a ví-
tima entrou em contato com 
a anunciante e decidiu fazer 
uma compra no valor de R$ 
300.

A garçonete, então, se diri-
giu até uma lotérica e efetuou 
o pagamento, depositando 
o valor acordado em uma 

conta indicada pela golpis-
ta. Ela contou à polícia que 
após enviar o comprovante 
do pagamento, recebeu um 
código de rastreio que seria 
dos Correios, no entanto, era 
inválido.

Ainda de acordo com o 
registro policial, a vítima in-
formou a suposta vendedora 
e solicitou o comprovante 
de postagem, que não foi 
enviado. A garçonete disse 
que procuraria a polícia para 
registrar o golpe, momento 
que foi bloqueada.

A vítima foi orientada so-
bre o prazo de seis meses 
para representar criminal-
mente contra os autores do 
estelionato.

Tatiana PIRES

JUAREZ ALVES ARAUJO, faleceu 
aos 77 anos de idade. Era casado com 
a Sra. Maria Pinheiro Araujo e deixa as 
fi lhas Aéte e Alene. Foi sepultado no dia 
14/08/2020, às 13:30, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
municipal de Cedral.

ADILSON MARTINS MOREIRA, faleceu 
aos 51 anos de idade. Era viúvo da Sra. 
Sandra Menezes da Silva Moreira e deixa 
a fi lha Ana Paula. Foi sepultado no dia 
14/08/2020, às 13:00, saindo seu féretro 
do velório de Engenheiro Schmidt para o 
cemitério São João Batista.

RENATO DE FREITAS, faleceu aos 93 
anos de idade. Era viúvo da Sra. Elmiria 
Pinto de Freitas e deixa os fi lhos Aparecido, 
José e José Reinaldo (falecido). Foi sepul-
tado no dia 14/08/2020, às 16:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever para 
o cemitério São João Batista.

ADILSON DE SOUZA, faleceu aos 77 
anos de idade. Era viúvo da Sra. Shirley 
Aparecida Assunção de Souza e deixa os 
fi lhos Marcelo, Cláudia Regina e Adriana 
Mara. Foi sepultado no dia 14/08/2020, 
às 14:00, saindo seu féretro do velório 
da Ercília para o cemitério Parque Jardim 

  FALECIMENTOS

Polícia prende bando que roubou 
moradores em prédio de luxo

Policiais da Deic (Divisão 
Especializada de Investiga-
ções Criminais) de Rio Preto 
identificaram sete integrantes 
da quadrilha que rendeu e 
assaltou duas famílias, em 3 
de julho, no edifício Ulisses 
Jamil Cury, localizado no bairro 
Santos Dumont. A maioria dos 
envolvidos foi presa em Santos, 
litoral paulista.

De acordo com a Polícia 
Civil, um dos bandidos foi lo-
calizado após cometer outro 
assalto, na baixada santista. 
Foi ele quem se passou por 
inquilino e alugou um apar-
tamento no prédio semanas 
antes do assalto. Um oitavo 
criminoso permanece foragido.

A prisão de parte dos inte-
grantes da quadrilha aconteceu 
em uma ação conjunta entre as 

Policias Civil de Rio Preto, San-
tos e São Bernardo do Campo.

Assalto

Os ladrões tinham alugado 
um apartamento no prédio 
para monitorar a rotina dos mo-
radores. No dia 3 de julho, pelo 
menos quatro bandidos, sendo 
um deles armado, renderam o 
porteiro do edifício. Em segui-
da, arrombaram a porta de um 
dos apartamentos no quarto 
andar, renderam a empregada 
e roubaram relógios, videoga-
me, perfumes e outros objetos.

Com a funcionária de re-
fém, os assaltantes foram até o 
sétimo andar e invadiram outro 
apartamento que estava com a 
porta aberta e renderam seis 
pessoas de uma mesma famí-
lia. Após cometerem o crime, 
os bandidos fugiram.

Tatiana PIRES

Prédio fica em área nobre de Rio Preto; grupo foi preso 
tentando outro assalto

Cláudio LAHOS

NO LITORAL GOLPE

da Paz.

NODIR PECHINI, faleceu aos 85 anos 
de idade. Era casado com a Sra. Maria 
Aparecida Gomes Pechini e deixa os fi lhos 
Paula Maria, Marcelo e André Luís. Foi 
sepultado no dia 14/08/2020, às 13:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério da Ressurreição.

ABEL MAIA SEABRA CARDOSO, fa-
leceu aos 51 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Patricia Freitas Maia Cardoso 
e deixa a fi lha Ana Clara. Foi sepultado 
no dia 14/08/2020, às 11:00, saindo seu 
féretro do velório Parque Jardim da Paz 
para o mesmo cemitério.

DOROTIL CASTELLI SILVA SAVAZO, 
faleceu aos 84 anos de idade. Era casada. 
Foi sepultada no dia 14/08/2020, às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Parque Jar-
dim da Paz para o mesmo cemitério.

ROUDINEY ROBERTO DE SOUZA, 
faleceu aos 59 anos de idade. Era divor-
ciado da Sra. Sandra Regina de Moraes e 
deixa a fi lha Michely. Foi sepultado no dia 
14/08/2020, às 16:30, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
São João Batista.

Queimada em 
Guapiaçu gera multa 

de R$ 1,3 mi para 
empresa

Caso foi registrado pela vítima na Polícia Civil

Cláudio LAHOS

Menina de 13 anos 
é baleada no bairro 

Santo Antônio
Uma adolescente de 13 

anos foi baleada com dois 
tiros na noite de quinta-feira 
(13), no bairro Santo Antônio, 
em Rio Preto. Acompanhada 
de uma amiga, de 15 anos, 
a menina ficou ferida na 
perna e glúteo esquerdo. Os 
criminosos ainda não foram 
identificados pela polícia.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, as meninas 
estavam na calçada, na rua 
Professora Lucia Maria Gali, 
esperando um motorista de 
aplicativo, quando passaram 
duas  e os garupas efetuaram 
disparos.

A vítima contou à Polícia 

Militar que os autores preten-
diam acertar o namorado dela, 
de 20 anos, que estava no 
local. Foi ele quem a socorreu 
até a UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) Santo Antônio. 
Depois a adolescente foi trans-
ferida para o hospital Austa.

A PM constatou, através 
do sistema do Copom, que 
o namorado da vítima saiu 
da prisão após cumprir pena 
por tráfico. Ele disse à polícia 
acreditar que o grupo preten-
dia roubar o celular da vítima 
por se tratar de um iPhone 
de última geração. O jovem 
acredita que cada um utilizou 
um revólver calibre 38 e não 
conseguiu dar mais informa-

Tatiana PIRES

ções porque os criminosos 
vestiam máscaras e usavam 
capacetes.

Além da PM, estiveram 
no local policiais de plantão 
da Central de Flagrantes e do 

Instituto de Criminalística que, 
durante a perícia, recolheram 
fragmentos de munição. A 
Polícia Civil investiga quem 
são os autores da tentativa de 
homicídio.

Menina foi socorrida na UPA Santo Antonio

Cláudio LAHOS
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Divulgação Hospital Municipal está 
com 25% da obra concluída

O prefeito Edinho Araújo 
visitou nesta sexta-feira, 14 
de agosto, as obras do Hos-
pital Municipal de Rio Preto, 
que estão 25% concluídas. A 
estrutura da construção, com 
lajes, vigas e pilares já está 
pronta. No momento, a obra 
está recebendo a parte de al-
venaria, além da instalação do 
contrapiso e da caixa d´água. 
O cronograma segue em dia 
e a previsão para entrega do 
Hospital é agosto de 2021.

O Hospital terá área de 
construção de 4.631,85m2, 
com prédio térreo e possibili-
dade de ampliação. O terreno, 
de área de 19.831,49m2, 
permitirá a construção de 138 
vagas de estacionamento.

O serviço disponibilizará 80 
leitos, dos quais 62 serão ro-

tativos, destinados às cirurgias 
eletivas, de pequena e média 
complexidade e internações 
clínicas, além de 12 leitos pós-
-anestésicos, e seis leitos de 
retaguarda. O hospital contará 
ainda com sala de esterilização 
e cinco salas cirúrgicas.

A expectativa é de que 
sejam realizadas entre 300 
e 400 cirurgias por mês, em 
especialidades como orto-
pedia, otorrinolaringologia, 
oftalmologia, ginecologia e 
cirurgias gerais. A avaliação 
é de que o recurso para 
equipar o hospital seja de R$ 
6 milhões.

Para construir o Hospital 
Municipal de Rio Preto, a 
prefeitura alienou terreno de 
145.665,37m2, no Distrito 
Industrial, em troca da cons-
trução. O valor estimado da 
obra é de R$ 23.145.470,02.

Da REDAÇÃO

Fotos: Divulgação

SOLIDARIEDADE

RIO PRETO

INVESTIMENTO

Artrose de joelho! 
Exercícios isométricos  

são os ideais para 
diminuir a dor e 

fortalecer a musculatura! 

80% da população mundial com mais de 65 anos sofre de 
artrose, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, 
15 milhões de pessoas sofrem com a doença, de acordo com 
números do Ministério da Saúde.

É uma doença degenativa, normalmente se manifesta a partir 
dos 45 a 50 anos. O processo de adoecimento é caracterizado 
por uma progressiva erosão da cartilagem articular, levando à 
diminuição do espaço articular, formação de osteófitos margi-
nais, esclerose subcondral, formação de cistos subcondrais e 
inflamação sinovial ocasionando num quadro de dor e dimi-
nuição da funcionalidade. se manifesta com dores nas juntas, 
inchaço e rangidos nas articulações,é mais degenerativa do 
que inflamatória, e é a quarta principal causa da redução da 
qualidade de vida e não se sabe ao certo o motivo que gera o 
aparecimento da doença. 

Alguns fatores pioram o quadro da doença , o que sobre-
carrega a articulação pode levar a degeneração da cartilagem 
e avançar a degeneração rapidamente . Por isso o excesso de 
peso deve ser evitado , pois Isso faz com que haja maior atrito 
no local das cartilagens, que se desgastam e os ossos começam 
a colidir diretamente e, consequentemente, ficam mais gastos.

A dor piora com o clima frio e após esforços articular . 
O método natural para alívio de dor é diminuir a tensão e o 

impacto articular com o apoio da musculatura fortalecida . Po-
rém , existe um grande problema para o fortalecimento muscular 
, pois , a dor no joelho impede a atividade física , fazendo com 
que cada vez que exercita piora o quadro de dor. 

Os exercícios isométricos são os mais indicados para artrose 
, visto que os mesmos não necessitam movimento articular . Por 
ser um exercício estático é bastante recomendado seu trabalho 
pela fisioterapia . Eles são capazes  de contrair os músculos 
sem a necessidade de movimentos, os exercícios isométricos 
podem ajudar a tonificar as pernas e prevenir muitas lesões 

Através de contrações musculares geram  força muscular 
e fortalecem a musculatura sem o uso articular como nos 
movimentos  dinâmicos , trabalhando em favor da restauração 
e regeneração causada pela artrose e as demais  patologias  
articulares ,

prevenindo as atrofias musculares o aparecimento e a cura 
de lesões ligadas ao músculo -articulação ou para quem sofre 
com imobilidade. 

 Preparei três exercícios específicos para quem sofre de 
artrose para fazer em casa : 

Agachamentos  ( figuras 1,2,3)
Esses agachamentos são em posições paradas por 30 

segundos e repetir 3 vezes cada postura em dias alternados . 
Conforme a dor for melhorando aumentar os segundos até dar 
1 minutos cada postura . 

Músculos que trabalham :
1. *Quadríceps
2. *Posterior da coxa 
3. *Glúteos 

2)Benefícios diretos 
1. -Fortalece pernas 
2. -Enrijece glúteos 
3. -Deixa coxas torneadas.   

 3)Benefícios indiretos 
1. -Alivia dor nos joelhos 
2. -Previne dor lombar 
3. -Manutenção do ciático

É bom lembrar que após os exercícios é recomendado colocar 
compressas de água  morna sobre a musculatura trabalhada ! 

E também existe a possibilidade de até adaptação dos exer-
cícios haver dores maiores do que as já existentes , pois , a 
musculatura acumula ácido lático quando exercitada e demora 
de 3 a 07 dias para melhorar o quadro . Porém , com a insistên-
cia nos exercícios haverá melhora progressiva do fortalecimento 
e diminuição significativa da dor .

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

Divulgação

Casal Gabriel e Nathalia arrecadou R$ 7 mil e fizeram doações ao hospital

Em outubro do ano pas-
sado o casal Nathalia Caretti 
Ernandes Avanco e Gabriel 
Felipe de Farias passou pela 
dolorosa experiência de per-
der um filho recém-nascido. 
Benício foi internado no Hos-
pital da Criança e Maternida-
de (HCM) em Rio Preto com 
cardiopatia congênita, perma-
neceu em tratamento por 58 
dias, mas teve complicações 
e não resistiu.

Apesar da fatalidade, os 
pais fizeram questão de re-
tribuir o cuidado que o filho 
recebeu durante o período e 
no final da tarde de quinta-fei-
ra (13) realizaram a entrega 
de uma grande doação de 
fraldas, brinquedos, pomadas, 
cremes, entre outros itens, em 
gratidão ao tratamento que 
seu filho recebeu do hospital.

“Nós vivemos pessoal-
mente a rotina de uma UTI 
e vimos as necessidades 
das outras crianças e pais e 

Casal arrecada R$ 7 mil 
e faz doações ao HCM

fizemos esta doação com o 
intuito de ajudar e retribuir 
todo o apoio que nós tivemos 
”, afirmou Nathália.

O casal decidiu realizar um 
Chá de Bebê virtual, já que Na-
thália está agora no 8º mês de 
gestação e aguarda a chegada 
da filha Elis. “Decidimos fazer 
essa ação também chamar 
atenção para os problemas 
da cardiopatia. As pessoas 
não fazem ideia da quantidade 
de crianças que nascem com 
esse problema. Ao todo, gas-
tamos quase R$ 10 mil para 
dar o máximo de tranquilidade 
tanto para as crianças, quanto 
as famílias”, disse a mãe.

A equipe multidisciplinar da 
UTI Cardiopediátrica se mobili-
zou para montar e disponibilizar 
os novos brinquedos para os 
pacientes. Além das doenças 
normalmente atendidas na 
instituição, o hospital também 
recebe pacientes com diagnos-
ticados com coronavírus. São 
seis crianças internadas, sendo 
quatro na enfermaria e duas 
na UTI.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Crianças recebem presentes

Casos de Covid passam dos 13 mil

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou os dados 
de Covid-19 no município nes-
ta sexta-feira (14). Foram 371 
novos casos contabilizados, 
totalizando 13.131 casos des-
te o início da pandemia. Deste 
número, 1.502 casos foram 
diagnosticados em profissio-
nais da saúde. O coeficiente 
de incidência é de 2.850 caso 

para cada 100 mil habitantes.
A cidade também registrou 

mais nove óbitos, tendo no 
total 325 mortes. Entre os 
pacientes recuperados, 431 
foram considerados cura-
dos e agora Rio Preto soma 
10.074 curados, número 
equivalente a 76% dos casos. 
São 61.950 notificações de 
pacientes atendidos com es-
tado gripal e 50.789 testes 
realizados.

De acordo com o secreta-
rio de saúde, Aldenis Borim, 
o município entrou em uma 
fase de descendência da 
curva de casos. “Nas últimas 
semanas eu falei que estáva-
mos no platô de alta. Hoje, eu 
estou dizendo que existe uma 
tendência de descendência 
de casos na curva. Se todos 
os cuidados forem tomados, 
essa curva com certeza vai 
descer muita mais rápido 

e não voltará a ascender”, 
afirmou.

Com relação às interna-
ções por síndrome respirató-
ria aguda grave (SRAG), são 
395 pacientes internados, o 
número mais alto alcançado 
desde março, sendo 141 na 
UTI e 254 na enfermaria. 
Destes casos, 266 foram 
confirmados com coronavírus, 
sendo que 112 estão na UTI 
e 154 na enfermaria.

Vinicius LIMA

O Hospital terá área de construção de 4.631,85m2
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FAÇA COMO A LAGARTA! APROVEITE O PERÍODO DE ISOLAMENTO PARA 
CONSTRUIR SUAS LINDAS ASAS. Sorria, beba muita água e seja feliz! ALEGRIA, ALEGRIA, é a 

exposição no Riopreto Sho-
pping Center que pode ser 
conferida até o fi nal de agos-
to, com obras dos artistas 
Sérgio Amadeu, Germana Za-
netti, Thadeu Guerra, Cláudia 
Cabral, Jane Ferrari, Sandra 
Antunes, Héstia Tenfuss e 
Regina Cheida. Uma parceria 
com o Núcleo de Economia 
Criativa da Acirp e Riopreto 
Shopiing.

FIQUE SABENDO... No 
próximo dia 2 de setembro, 
o Poupatempo reabrirá. O 
atendimento será feito ape-
nas com agendamento e irá 
priorizar serviços que obrigam 
atendimento presencial, como 
registro geral (RG) ou emis-
são de carteira de habilitação, 
que necessita de biometria.

O WHATSAPP pode estar, 
mais uma vez, dando pistas 
de que, no futuro, o usuário 
possa acessar uma mesma 
conta em mais de um apare-
lho ao mesmo tempo. É o que 
informa um site especializado.

GERADORES DE ARTE. 
O Riopreto Shopping recebe 
a Intervenção escultórica 
“Geradores de arte” da artista 
plástica Norma Vilar. Respei-
tando todas as normas de 
distanciamento e cuidando 
da segurança dos clientes, 
a intervenção conta com 12 
esculturas representando o 
atual momento em que vi-
vemos.  Segundo a artista, 
cada obra levou em média 
seis meses para fi car pronta, 
totalizando cinco anos para a 
conclusão do trabalho. Para 
a intervenção, as esculturas 
receberam uma nova roupa-
gem, trazendo uma refl exão 
atual e necessária.

 MACIEZ À PELE. A BIO-
AGE Rio Preto está lançando 
a Bio-Mask Colágeno – Firma 
e rejuvenesce.  É uma más-
cara fi rmadora composta por 
colágeno hidrolisado, que 
hidrata e proporciona maciez 
à pele.  Associado à ação do 
Collalift 18, ajuda a estimular 
o processo de produção de 
colágeno em todas as cama-
das da derme. Vale a pena 
conferir! Mais detalhes: (17) 
3233-4888.

 NESTE DOMINGO, a partir 
das 19 horas, começa a tem-
porada virtual do espetáculo 
[Histórias encaixotadas] Te-
atro Lambe-lambe, do grupo 
Varanda Teatro, de Rio Preto, 
inspirado em obras de gran-
des artistas plásticos, com a 
disponibilização do vídeo no 
YouTube.

 O GRUPO também fará 
cinco lives no Instagram, 
sendo um bate-papo com as 
criadoras do teatro lambe-
-lambe, Denise Di Santos e 
Ismine Lima, e quatro encon-
tros para mostrar o processo 
de construção das caixas cria-
das nessa técnica. O projeto 
foi contemplado pelo Prêmio 
Nelson Seixas 2020, da Se-
cretaria Municipal de Cultura.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Escondidinho 
Edinho Araújo não para. 
Foi ontem a tarde dar uma 
o lhadinho nas obras em 
construção lá pelos lados da 
região norte, como o novo 
Hospital na Avenida do Linhão. 
Deve cumprir o cronograma 
das obras, mas sem tirar 
fotograf ias.  Ex igência da 
Justiça Eleitoral pra quem 
vai concorrer nas eleições de 
novembro. 

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)

O empresário Willekson Soares Garutti 
com os fi lhos Cecília e Benjamin 

Aguiar Garutti

DiáriodoBob
Silêncio político. Ontem foi o último dia para Edinho Araújo 

entregar obras com oba-oba, segundo critérios da Justiça Eleitoral 
e não correr riscos com a sua candidatura a reeleição. Agora é 
trabalhar para concluí-las. Ontem o prefeito despachou alguns 
decretos com nomes de homenageados e, um deles foi dar nome 
a uma escola para crianças, programada para ser inaugurada em 
janeiro do próximo ano, no bairro Solidariedade. A escola vai se 
chamar Professora Eurides Garcia, genitora do vice-governador 
Rodrigo Garcia. Presentes ao ato simbólico, Paulino Garcia, Lelo 
e Patrícia Garcia, secretários e amigos mais chegados. O vírus 
voa. Pelo menos é o que mostrou uma pesquisa feita na Flórida, 
anunciada ontem, que o “Corona” consegue voar até 5 metros de 
distância numa roda de seus hospedeiros. Posso perguntar? É 
verdade que não vão fabricar mais as velinhas, que são colocadas 
em cima do bolo de aniversário para soprar ao cantar o parabéns 
à você por medida de segurança? No “novo normal”, vamos ter 
que usar o secador de cabelo ou o ventilador? Caba não mundão! 
Limpando a área.  O desembarque do PTB e do Republicanos 
da gestão Edinho Araújo parece que serviu para adiantar os ar-
ranjos partidários para as próximas eleições. O velho ranzinza 
acha que está parecendo clima de fim de feira, com o prefeito 
limpando a área e cuidando da sua banca. Afinal, pra ter espaço 
nas cadeiras da frente, o freguês tem que ter fidelidade. Injeção 
doída. Laís Accorsi, como empreendedora arrojada, quis liderar 
um movimento pela reabertura dos restaurantes na cidade, mas 
o prefeito Edinho Araújo ponderou que o ato poderia dificultar a 
ascensão da região para a fase amarela. É sempre bom lem-
brar que a pandemia não é culpa dos políticos, mas do vírus, 
e, que, seria fácil, se fosse apenas uma questão política em vez 
de a maior crise de saúde do século. Relincho animal. Estou 
pensando em comprar um cavalo. Afinal, se o vírus passar  por 
perto a gente não corre perigo. O Plasma de cavalos dá origem 
a soro 50 vezes mais potente que o vírus. Não percam! Na se-
gunda feira vamos ter o melhor programa Roda Viva dos últimos 
tempos. O entrevistado será Marcelo Adnet, que é o cara das 
LIVES com piadas do cotidiano. Pelo menos vamos morrer de rir 
numa segunda feira pandêmica. Fura fila e cata piolho? Tem 
gente pagando, quem não tem nada pra fazer, pra ficar nas filas 
dos supermercados, padarias, restaurantes, guardando lugares 
pra madames e pra quem não gosta de vida difícil. O dinheiro 
deve estar sobrando!  Ponto e basta!    

Janaina Xavier Nishi, cirurgiã 
dentista, sempre chique. Foto de 

Luizinho Bueno

O empresário Serginho Marão Lourenço e a médica 
Patrícia Dória em pose especial ao pôr-do-sol  

Pecado capital 
O governo federal decidiu 
calcar impostos sobre livros. 
Os dignitários do governo 
concluíram que se trata de 
um artigo de luxo, próprio 
de gente rica. Até parece 
que o povo humilde é um 
bando de analfabetos, que só 
sabem usar o smartphone para 
acessar o aplicativo do auxílio 
emergencial.

Cédulas novas
O BC avisou que vai imprimir 
450 mil novas cédulas de R$ 
200, que terão estampada 
a figura do lobo guará. Em 
termos f inance i ros,  i sso 
equivale a fabricar R$ 90 
b i lhões .  O d inhe i ro  não 
deve entrar em circulação 
de uma vez, mas apenas 
de acordo com o aumento 
de demanda. O BC garante 
que não haverá impacto na 
inflação, pelo contrário. Uma 
das consequências é que o 
Tesouro Nacional terá um 
financiamento mais barato 
em sua dívida já que não paga 
juros sobre moedas emitidas.

Opositores de 
plantão
O governador João Doria e 
sua esposa estão com covid. 
Não sabem onde podem ter 
contraído a doença. Tem a 
turma do contra que está 
achando bem feito, mas a 
maioria está orando pelo seu 
restabelecimento. As polêmicas 
medidas de lockdown tem 
dividido a população, mas o 
governador tem agido com 
responsabilidade, tal como o 
prefeito Edinho Araújo, aqui 
em Rio Preto. 
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CONSELHO MUNICIPAL AFRO-BRASILEIRO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Comunicado de afastamento 001/2020, 14 de agosto de 
2020
O Conselho Municipal Afro-brasileiro, conforme solicitação 
de desincompatibilização, comunica o afastamento temporá-
rio de Elias Viana dos Santos Junior, membro titular repre-
sentante da Secretaria de Comunicação, de suas atribuições 
de Conselheiro e presidente deste conselho a partir do dia 
15 de agosto de 2020, até o prazo eleitoral previsto para a 
realização das eleições 2020.
Como previsto em regimento, assume interinamente as 
funções de presidenta, Juliana dos Santos Costa, Vice-presi-
denta deste Conselho.
Elias Viana dos Santos Junior
Presidente do CMA
Juliana dos Santos Costa
Vice-presidenta do CMA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: P S COMPANY COMERCIO DE ELETRO-
NICOS LTDA
EMPENHO 14363/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do 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
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 13875/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contra-
tada, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreteri-
velmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do 
empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabe-
lecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: CIRURGICA OURO VERDE COMERCIO 
DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI
EMPENHO 13875/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 24 horas, impreterivelmente, a contar do rece-
bimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E RE-
PRESENTACAO LTDA EPP
CONTRATO ATA/0954/19
CONTRATADA: MEGG MOVEIS LTDA
CONTRATO ATA/0385/20
Considerando os princípios da vinculação ao instrumento 
convocatório, da legalidade e da moralidade administrativa, 
DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, 
bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual apli-
car pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, 
a reincidência implicará em rescisão contratual e penalida-
des administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei 
nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  II do contrato, 
aplico-lhe ao descumprimento contratual, MULTA de 1,9% 
do valor referente ao atraso das obrigações contratuais. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa 
ou efetivar a entrega total do item. A inércia e o não cumpri-
mento do contrato poderão implicar no agravo da penaliza-
ção. SMS ALDENIS BORIM.
EXTRATO  
4° Termo Aditivo Contratual  
Pregao eletronico nº 420/18; Contrato: PRE/0174/18 
Contratada: Mara S. Pezinato EPP 
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido  

em aproximadamente 10,6459% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMS. Aldenis A. Borim 
 EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual  
Concorrencia nº 10/19; Contrato: coc/0018/19 
Contratada: Constroeste Const. E Participações Ltda 
Nos termos da cláus. 5ª, item 5.3 do contrato supramencio-
nado, fi ca reajustado em aproximadamente 2,13216% sob 
o saldo apurado pela Sec. Obras, referente ao índice IPCA/
IBGE do período de jul/2019 a jun/2020. SMO. Sergio. A. 
Issas. 
 EXTRATO  
2° Termo Aditivo Contratual  
Pregão eletronico nº 250/19; Contrato: PRE/0244/19 
Contratada: Janaina Fernandes Cazonatto Morales- Eireli 
Fica suspenso pelo prazo de 23 dias de acordo com Interno 
188/2020-SMEL e o art. 78, XIV da  Lei 8.666/93 o contrato 
supramencionado em razão do Dec. Estadual 64881/2020 e 
os Dec. Municipais 18554/20 e 18559/20. SMEL. Clea M.M. 
Bernardelli. 
EXTRATO
 N O T I F I C A Ç Ã O
WEB INDÚSTRIA E COMÉRCIO,CNPJ – 04.075949/0001-
01- T.P. Nº 41/19-Pr.15.403/19 – Cont. TOP/0005/20 - O 
Mun. de S.JRPreto, por sua Sec. Mun. de Meio Ambiente e 
Urb., abaixo assinada, NOTIFICA O REPRES. LEGAL DA 
EMPRESA, para: 1- No Prazo de 5 (cinco) dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a comparecer 
na sede da Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urb., sito à Av. 
Lino José de Seixas, 861, Jardim dos Seixas, S.J.R.Preto – 
SP, para assinatura da Ordem de serviço do e início imediato 
da prest. de serviço objeto do cont. TOP/0005/20. 2-  Ou-
trossim, deixamos registrado que a empresa em questão 
não respondeu ao e-mail, enviado dia 20/07/20, até a pres. 
data, no qual, fi cou de formalizar sobre o questionamento 
sobre alteração do número de eletrobombas, assim, conce-
demos o prazo de  5 (cinco) dias úteis para a empresa, em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. Caso, a empresa não compareça 
e nem apresente justif., fi ca ciente que poderá acarretar 
rescisão contratual, e demais penalidades previstas no cont. 
TOP/005/20, cláus. 6ª, 7ª, e arts. 86, 87, 88 e seus inc. da 
Lei 8666/93, inclusive pena de suspensão de licitar com a 
Adm. Púb..3- Publique-se. Washington C.dos Santos, Chefe 
de Div. Pq da Represa -Kátia Regina P. Casemiro – Sec. M. 
do Meio Ambiente e Urb.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2020
ATA Nº 0612/20
CONTRATADA: FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
ELETRICOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos e de ilumina-
ção pública – Valor Unitário – Item 14 – R$11,20 - SMO – 
Sérgio Astolfo Issas – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2020
ATA Nº 0606/20
CONTRATADA: FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
ELETRICOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos e de ilumina-
ção pública – Valores Unitários – Item 11 – R$380,00; – Item 
12 – R$270,00 - SMO – Sérgio Astolfo Issas – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/2020
ATA Nº 0607/20
CONTRATADA: LIMA GÁS DISTRIBUIDORA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de recarga de gás GLP – Valores 
Unitários – Item 02 – R$55,00; – Item 03 – R$223,00  - Gab. 
Pref. – José Roberto Moreira– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2020
ATA Nº 0608/20
CONTRATADA: GRAFICA E EDITORA W2 RIO PRETO 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais gráfi cos – Valor Unitário 
– Item 01 – R$228.000,00 - SMTTS – Amaury Hernandes– 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/2020
ATA Nº 0609/20
CONTRATADA: INDÚSTRIA DE MOVEIS VV LTDA-ME
OBJETO: Fornecimento de telhas e acessórios – Valores 
Unitários – Item 01 – R$4,00; Item 02 – R$39,90; Item 
03 – R$50,90; Item 05 – R$39,50; Item 07 – R$0,57; Item 
08 – R$1,90; Item 09 – R$36,20 - SME – Sueli Petronilia A. 
Costa– Prazo de vigência: 12 meses.  

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/2020
ATA Nº 0610/20
CONTRATADA: CCF NUTRI EIRELI
OBJETO: Fornecimento de produtos alimentícios – Valores 
Unitários – Item 01 – R$2,14; Item 02 – R$0,72; Item 04 – 
R$2,18 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2020
ATA Nº 0611/20
CONTRATADA: GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FER-
RAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP
OBJETO: Fornecimento de ferramentas diversas – Valores 
Unitários – Item 05 – R$58,00; Item 12 – R$45,30; Item 13 – 
R$72,20; – Item 23 – R$14,00; Item 24 – R$14,76; Item 25 
– R$20,00; – Item 26 – R$21,00; Item 27 – R$15,00; Item 28 
– R$15,90; – Item 33 – R$10,00; Item 34 – R$12,00; Item 35 
– R$14,00; – Item 38 – R$9,90; Item 39 – R$11,90; Item 40 
– R$13,50; – Item 50 – R$180,00; Item 55 – R$50,00; Item 
56 – R$118,40; Item 69- R$350,00– SME – Sueli Petronilia 
A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2020
ATA Nº 0613/20
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/ insumos padroni-
zados na REMUME – Valores Unitários – Item 08 – R$7,390; 
Item 19 – R$8,700; Item 21 – R$1,690- SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 259/2020
ATA Nº 0614/20
CONTRATADA: FZ CASTRO ME
OBJETO: Fornecimento de dispenser para álcool gel – Va-
lor Unitário – Item 01 – R$18,97- SME – Sueli Petronilia A. 
Costa
 – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2020
ATA Nº 0615/20
CONTRATADA: FZ CASTRO ME
OBJETO: Fornecimento de ferramentas diversas – Valores 
Unitários – Item15  – R$22,00 ; Item 16 – R$22,00 ; Item 17 
– R$24,50 ; Item 18 – R$24,50 ; Item 19 – R$25,00 ; Item 20 
– R$26,50 ; Item 30 – R$19,00 ; Item 44 – R$580,00 ; Item 
65 – R$275,00 ; Item 66 – R$780,00 ; Item 70 – R$545,00 
;- SME – Sueli Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 240/2020
ATA Nº 0616/20
CONTRATADA: JOSE HENRIQUE FARIA EPP
OBJETO: Fornecimento de ferramentas diversas – Valores 
Unitários – Item 01  – R$50,00 ; Item 02 – R$80,00 ; Item 
08 – R$38,00 ; Item 09 – R$35,00 ; Item 10 – R$34,00 ; Item 
11 – R$33,00 ; Item 14 – R$40,00 ; Item 21 – R$21,00 ; Item 
22 – R$21,00 ; Item 29 – R$15,00 ; Item 31 – R$15,00; Item 
32 – R$19,00; Item 36 – R$40,00; Item 36 – R$40,00; Item 
37 – R$42,90; Item 41 – R$15,00; Item 42 – R$14,00; Item 
43 – R$17,00 ; Item 46 – R$100,00 ; Item 47 – R$340,00 
; Item 48 – R$140,00 ; Item 49 – R$140,00 ; Item 53 – 
R$100,00 ; Item 57 – R$65,00 ; Item 58 – R$230,00 ; Item 
59 – R$95,00 ; Item 61 – R$70,00 ; Item 71 – R$70,00 ;- 
Item 72– R$800,00 - SME – Sueli Petronilia A. Costa – Pra-
zo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
Tomada de Preços nº 010/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. MONICA I E CE-
BOLINHA (AVENIDA ARNALDO AFFINI, 262, JD. BELO HO-
RIZONTE), CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, 
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DES-
CRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. 
Valor total estimado: R$ 259.902,48 – Prazo de Execução: 
120 dias. Comunicamos aos interessados que realizaram 
a retirada do edital que, após análise de questionamentos 
realizados por empresas interessadas em participar desta 
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licitação, os técnicos da Secretaria Municipal de Educação 
realizaram a correção das planilhas. Em razão dessa corre-
ção o edital foi retifi cado. Para que não se alegue prejuízo à 
elaboração da proposta, comunicamos que foi redesignada a 
data de apresentação dos envelopes e da sessão de aber-
tura do envelope com a documentação de habilitação para: 
Data limite para entrega dos envelopes: Dia  08/SETEM-
BRO/2020 às 17:00 horas - Data sessão pública de abertura 
dos envelopes: Dia 09/SETEMBRO/2020 às 08:30 horas 
- Local da entrega dos envelopes e da sessão da licitação: 
Diretoria de Compras e Contratos, sita a Av. Alberto Andaló, 
3030, 2º andar, Centro.  O edital retifi cado esta a disposição 
para consulta no site http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLi-
citacao/pages/portal/apresentacao.jsp  e fi ca, e desde já, fa-
zendo parte integrante do processo, sendo válido para todos 
os efeitos legais o documento original encartado nos autos, a 
disposição dos interessados. Wanderley Aparecido de Souza 
– Diretor de Compras e Contratos – Presidente da CML   
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
Tomada de Preços nº 007/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. PANTERA COR 
DE ROSA (AV. NOVA GRANADA, 4320), CONFORME 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO 
FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO 
EDITAL – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Valor total estimado: R$ 
190.406,83 – Prazo de Execução: 120 dias. Comunicamos 
aos interessados que realizaram a retirada do edital que, 
após análise de questionamentos realizados por empresas 
interessadas em participar desta licitação, os técnicos da 
Secretaria Municipal de Educação realizaram a correção das 
planilhas. Em razão dessa correção o edital foi retifi cado. 
Para que não se alegue prejuízo à elaboração da proposta, 
comunicamos que foi redesignada a data de apresentação 
dos envelopes e da sessão de abertura do envelope com a 
documentação de habilitação para: Data limite para entrega 
dos envelopes: Dia  01/SETEMBRO/2020 às 17:00 horas 
- Data sessão pública de abertura dos envelopes: Dia 02/
SETEMBRO/2020 às 08:30 horas - Local da entrega dos 
envelopes e da sessão da licitação: Diretoria de Compras e 
Contratos, sita a Av. Alberto Andaló, 3030, 2º andar, Centro.  
O edital retifi cado esta a disposição para consulta no site 
http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/pages/portal/
apresentacao.jsp  e fi ca, e desde já, fazendo parte integran-
te do processo, sendo válido para todos os efeitos legais o 
documento original encartado nos autos, a disposição dos 
interessados. Wanderley Aparecido de Souza – Diretor de 
Compras e Contratos – Presidente da CML 
 AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
Tomada de Preços nº 023/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO DA E.M. DO 
BAIRRO SOLIDARIEDADE (RUA PROJETADA 10, ATUAL 
VINICIUS CESAR AGUIAR, ESQUINA COM A AV. “A” ATUAL 
ESMERALDO CAROLINO), CONFORME PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, 
e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS AO EDITAL – SEC. 
MUN. EDUCAÇÃO. Valor total estimado: R$ 619.608,83 – 
Prazo de Execução: 120 dias. Comunicamos aos interessa-
dos que realizaram a retirada do edital que, após análise de 
questionamentos realizados por empresas interessadas em 
participar desta licitação, os técnicos da Secretaria Munici-
pal de Educação realizaram a correção das planilhas. Em 
razão dessa correção o edital foi retifi cado. Para que não se 
alegue prejuízo à elaboração da proposta, comunicamos que 
foi redesignada a data de apresentação dos envelopes e da 
sessão de abertura do envelope com a documentação de 
habilitação para: Data limite para entrega dos envelopes: Dia  
03/SETEMBRO/2020 às 17:00 horas - Data sessão pública 
de abertura dos envelopes: Dia 04/SETEMBRO/2020 às 
08:30 horas - Local da entrega dos envelopes e da sessão 
da licitação: Diretoria de Compras e Contratos, sita a Av. Al-
berto Andaló, 3030, 2º andar, Centro.  O edital retifi cado esta 
a disposição para consulta no site http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/pages/portal/apresentacao.jsp  e fi ca, e 
desde já, fazendo parte integrante do processo, sendo válido 
para todos os efeitos legais o documento original encartado 
nos autos, a disposição dos interessados. Wanderley Apare-
cido de Souza – Diretor de Compras e Contratos – Presiden-
te da CML   
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 286/2020, PROCESSO 12.469/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de hortifrutícolas para 
atendimento da Secretaria e outros equipamentos públicos. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 28/08/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 266/2020 – Processo n.º 
12.322/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de tubos de aço 
industrial de diversas medidas para fabricação de aparelhos 
de barras para ginástica. Secretaria municipal de Serviços 
Gerais. Sessão pública realizada on-line com inicio dia 
04/08/2020, sendo adjudicado os itens à empresa declarada 
vencedora: INDÚSTRIA DE MÓVEIS V V LTDA ME itens 
1, 2 e 3. Não houve manifestação de intenção de recurso. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras 
–  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Ulisses Ramalho de Almeida 
- Secretário Municipal de Serviços Gerais
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 173/2020 – Processo n.º 
11.669/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de 
cama, mesa e banho. Secretaria municipal de Saúde. Ses-
são pública realizada on-line com inicio dia 05/06/2020, sen-

do adjudicado os itens às empresas declaradas vencedoras: 
AO LICITAÇÕES LTDA item2; COMERCIAL GETRIX LTDA 
itens 1 e 5; F A GOMES item 3; META COMERCIAL EIRELI 
ME item 4. Não houve manifestação de intenção de recurso. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes –  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade: Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
276/2020 – PROCESSO Nº 12.381/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de capuz bala-
clava para proteção do profi ssional no combate ao COVID 
19. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
18/08/2020 às 14:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Celia Candida Faria – Pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 300/2020, PROCESSO 12.676/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de medicamentos para 
atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 28/08/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 294/2020, PROCESSO 12.617/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de medicamentos padro-
nizados na REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 31/08/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.

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 34.462 DE 13 DE AGOSTO DE 2020
DISPENSA, VALDELICE APARECIDA DE SOUZA, da 
Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Depar-
tamento de Pronto Atendimento – UPA – Santo Antonio da 
Secretaria Municipal de Saúde, 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, 
415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 
583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações pos-
teriores, surtindo os efeitos desta a partir de 15 de agosto de 
2020.
PORTARIA N.º 34.463 DE 13 DE AGOSTO DE 2020
DESIGNA, em decorrência da dispensa da Função de 
Chefe de Departamento, publicada pela Portaria nº 34.462 
de 13 de agosto de 2020, respeitadas as diretrizes da Lei 
Complementar Federal nº 173/2020, PAULA CRISTINA 
CUNHA, para exercer a Função de Chefe de Departamento - 
FG.101.6, no Departamento de Pronto Atendimento – UPA – 
Santo Antonio da Secretaria Municipal de Saúde, 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, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 
538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alte-
rações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente, surtindo os efeitos desta a partir de 15 de 
agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.464 DE 14 DE AGOSTO DE 2020
EXONERA, a pedido, ALTAIR PEREIRA DA SILVA, do Cargo 
em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO – CD.101.1, 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, lotado na Divisão de Polí-
ticas Para Mulheres e Pessoa Com Defi ciência da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS PARA 
MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA, 
nomeado pela Portaria n.º 27.941 de 03 de janeiro de 2017, 
surtindo os efeitos desta a partir de 14 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.465 DE 14 DE AGOSTO DE 2020
CONCEDE, ao servidor ELIAS VIANA DOS SANTOS 
JUNIOR, Web Designer, lotado na Secretaria Municipal de 
Comunicação Social, Licença Para Atividade Política, nos 
termos da Lei Complementar n.º 64 de 18 de maio de 1990, 
surtindo os efeitos a partir de 15 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.466 DE 14 DE AGOSTO DE 2020
DESIGNA, em decorrência da exoneração do Subprefeito, 
publicada pela Portaria nº 34.442 de 11 de agosto de 2020, 
o servidor de carreira JACSON DENER MARASCALQUI, 
para responder interinamente pela SUBPREFEITURA DE 
ENGENHEIRO SCHMITT, retroagindo os efeitos desta a 11 
de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.467 DE 14 DE AGOSTO DE 2020
EXONERA, a pedido, JOSÉ ONOFRE DE ARAÚJO, do 
Cargo em Comissão – CHEFE DE GABINETE DO SECRE-
TÁRIO – CD.101.2, 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, 577/2018, 583/2018 e 
598/2019, lotado no Gabinete da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE 
TURISMO, nomeado pela Portaria n.º 28.089 de 19 de janei-
ro de 2017, surtindo os efeitos desta a partir de 15 de agosto 
de 2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.667
DE 14 DE AGOSTO DE 2020.

Altera o Decreto nº 18.281, de 15 de abril de 2019, para 
substituir membro do Conselho Consultivo da Comunidade, 
Órgão Auxiliar do SeMAE – Biênio 2019/2020.
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, item VI da Lei Orgânica 

deste Município;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado para integrar o Conselho Consultivo da 
Comunidade, Órgão Auxiliar do SeMAE, nos termos do artigo 
8º da Lei Complementar nº 130, de 24 de agosto de 2001, 
alterado pela Lei Complementar nº 376, de 21 de janeiro de 
2013, como representante dos Servidores Públicos Muni-
cipais, Fabiano Luís Medeiros Sanches, em substituição a 
Celi Regina da Cruz, nomeada pelo art. 1º, V, do Decreto nº 
18.281, de 15 de abril de 2019.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 14 de agosto de 2020; 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e, pela 
Imprensa local.

LEI Nº 13.587
DE 13 DE AGOSTO DE 2020.

Proíbe, no Município de São José do Rio Preto, a utilização 
de jalecos, aventais, estetoscópios, tocas, e outros equipa-
mentos de proteção individual, fora do ambiente profi ssional.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica proibida, aos profi ssionais da área de saúde que 
atuam em nosso município, a utilização de jalecos, aventais, 
estetoscópios, tocas, e outros equipamentos de proteção 
individual, fora do ambiente profi ssional. 
§ 1º Excetua-se desta restrição a permanência no interior de 
hospitais, clínicas médicas e congêneres, assim regularmen-
te autorizados. 
§ 2º Serão considerados profi ssionais da área de saúde para 
efeitos legais: 
I - Médicos; 
II - Enfermeiros; 
III - Auxiliares ou técnicos de enfermagem;
IV - Odontólogos; 
V - Fisioterapeutas; 
VI - Instrumentistas; 
VII - Biomédicos;
VIII - Radiologistas;
IX – Laboratoristas;
X - Outras profi ssões concernentes ao tema.
§ 3º Estão incluídos nesta proibição todos os demais ser-
vidores, auxiliares, técnicos e acadêmicos das respectivas 
áreas.
Art. 2º Para efeitos desta legislação, compreendem-se como 
equipamentos individuais de segurança da área da Saúde 
todos os descritos na Norma Regulamentadora 32 (NR-32), 
que estabelece as diretrizes básicas para a implementação 
de medidas de proteção à segurança e à saúde dos traba-
lhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que 
exercem atividades de promoção e assistência à saúde em 
geral. 
Art. 3º Todos os estabelecimentos de saúde que têm pro-
fi ssionais que se enquadram na presente norma deverão 
orientar o público interno sobre a presente Lei, bem como 
dos riscos de usar os equipamentos fora do ambiente profi s-
sional.
Art. 4º O não cumprimento ao disposto nesta Lei sujeita o 
infrator a uma multa de 05 (cinco) UFM’s.
Parágrafo único. No caso de reincidência no período de 6 
(seis) meses, o valor da multa será cobrado em dobro.
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará, por ato próprio, 
a presente Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 
sua publicação, estabelecendo, dentre outras questões, a 
penalidade que julgar conveniente, bem como o órgão res-
ponsável pela fi scalização, autuação, imposição e gradação 
das multas de que trata esta Lei, observadas as peculiarida-
des de cada caso e a legislação vigente.
Art. 6º O Poder Executivo regulamentará, também, o ór-
gão responsável por desenvolver campanhas informativas 
direcionadas aos profi ssionais de saúde a fi m de conscien-
tizá-los sobre a indicação e utilização dos equipamentos de 
proteção individual, alertando-os sobre os riscos de contami-
nação quando utilizados fora do ambiente de trabalho.
Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 13 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.
Autógrafo nº 15.010/2020
Projeto de Lei nº 084/2020
Autoria da propositura: Ver. Coronel Jean Charles O. D. 
Serbeto

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto TERMO DE RATI-

FICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106.01.349/2020.55
DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24, XVI; VIII, LEI 8.666/93
Conforme exige o artigo 26, e nos termos do inciso VIII 
c/c XVI, do artigo 24, todos da Lei Federal nº 8.666/93, 
AUTORIZO e RATIFICO a Dispensa de Licitação para a 
contratação da Empresa Municipal de Processamento de 
Dados – EMPRO, voltada à prestação de Serviços Técnicos 
Especializados em Tecnologia da Informação & Comunica-
ções e demais serviços correlatos, nos termos apresentados 
pela EMPRO e pelo parecer jurídico da Diretoria Técnica da 
RioPretoPrev, observadas as formalidades legais.

São José do Rio Preto, 14 de agosto de 2020.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
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JAN 02 a 31 02 a 31

FEV 03 e 26 24 e 25 ** 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 * * ** 27 28 16 80 16

MAR 23 a 31 23 a 31 19 e 20 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 * * * * * * * * * 13 65 29

ABR 01 a 12 01 a 12 10 e 21 * * * * * * * * 13 14 15 16 17 20 * 22 23 24 27 28 29 30 13 65 42

MAI 01 e 25 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 * 26 27 28 29 19 95 61

JUN 02 11 e 12 1 2 3 4 5 8 9 10 * * 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 20 100 81

JUL 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 23 115 104

AGO 04 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 21 105 125

SET 07 1 2 3 4 * 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 21 105 146

OUT 20 15 e 28 1 2 5 6 7 8 9 * 13 14 * 16 19 20 21 22 23 26 27 * 29 30 19 95 165

NOV 13 02 e 13 * 3 4 5 6 9 10 11 12 * 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 19 95 184

DEZ 23 23 23 a 31 24 a 31 08 1 2 3 4 7 * 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 ** * * * * * * 15 75 199
TOTAL 04 04 04 04 60 30 29 16 995 199

Bimestres

1º Bimestre: 04/02 a 29/05   Total: 61 dias
2º Bimestre: 01/06 a 31/07   Total: 43 dias
3º Bimestre: 03/08 a 16/10   Total: 52 dias
4º Bimestre: 19/10 a 22/12   Total: 43 dias

Observações: 
* Suspensão de Atividades / Feriados /Recesso/Férias
**  Planejamento - Reunião Pedagógica - Conselho de Ciclo/Termo
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Anexo I - Escolas Municipais

CALENDÁRIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL e ENSINO FUNDAMENTAL - ANO LETIVO 2020
Fundamento Legal LDB - 9394/96
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FÉRIAS REGULAMENTARES

PELA HOMOLOGAÇÃO HOMOLOGO

______/______/________ ____ / ____ / ____ _____/______/____

Diretor de Escola Supervisor de Ensino Secretário Municipal de Educação

*13/04/2020- Início das atividades de apoio aos estudos em casa com ensino remoto emergencial.  

995 horas / 199 dias

B-3Jornal
São José do Rio Preto, sábado
15 de agosto de 2020

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
39/2020 – PROCESSO SICOM 3181/2020
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de lonas 
impermeáveis.
Sessão pública realizada online no dia 05.08.2020, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora GAMA COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP 
para os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A íntegra da sessão está dis-
ponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 39/2020 – PROCESSO SICOM 3181/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 13.08.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
CONTRATO nº 11/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 
01/2020 – PROC. nº 02/2020
Contratada: CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI.
Objeto: Readequação qualitativa sem acréscimo de valor 
da contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de rastreamento, gerenciamento veicular e de velo-
cidade, abrangendo monitoramento via internet, implemen-
tação de sistema de acompanhamento, controle de acesso, 
localização e imobilização de veículos e prestação de servi-
ços de posicionamento por satélite (GPS) em tempo real e 
ininterrupto para o controle de veículos da frota do SeMAE.
Data da assinatura: 14.08.2020 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 052 de 14/08/2020 – RESOLVE: Dis-
pensar o servidor ELEDIR DE MATOS QUEIROZ, matrícula 
nº 26, da função de Chefe de Divisão de Manutenção Elétri-
ca e Automação, criado pela Tabela “D”, do Anexo I, da Lei 
Complementar nº 266/2008. Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em de 06 
de agosto de 2020.

S. J. Rio Preto 13.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Portaria SEMAS n° 14/2020

14 de agosto de 2020.

Dispõe sobre a prorrogação do regime de jornada por turnos 
de trabalho na Secretaria de Assistência Social e novas de-
terminações de organização dos atendimentos no serviço da 
Secretaria Municipal de Assistência Social frente as atuali-
zações das demandas e ações em medidas de prevenção e 
enfrentamento a pandemia do coronavírus (COVID-19)
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI, Secretária Muni-
cipal de Assistência Social - SEMAS- do Município de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 18.360 de 25 
de julho de 2019,
CONSIDERANDO as normativas no âmbito Federal, Esta-
dual e Municipal, que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO as recomendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), sobre as medidas de prevenção e 
controle de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) e;
CONSIDERANDO, o cenário atual da pandemia com au-
mento do número de contaminação pelo COVID-19, neste 
momento.
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica prorrogado em todos os termos a Portaria 
SEMAS nº 10/20   até o dia 31 de agosto de 2020.
Artigo 2º - Ratifi ca-se em todos os termos e recomenda-se 
informar, esclarecer e orientar a todas as pessoas sobre as 
medidas de prevenção a contaminação, evitando aglome-
rações, conforme determinações dos órgãos de saúde, no 
exercício da função de Proteção Social para com a popula-
ção.
Artigo 3º - Nas dependências da unidade de atendimento, 
deverá ser observada a distância mínima de 1,5 metro entre 
as pessoas, como medida de prevenção ao contágio e dis-
seminação do vírus, e respeitar a marcação física no chão.
Artigo 4º - As determinações dispostas complementam o 
Decreto Municipal nº 18.554 e ratifi cação/retifi cam as Porta-
rias SEMAS nº 02, 03, 06, 08 e 10/2020 e demais legislação 
superveniente, não eximindo a observância e o cumprimento 
de regras específi cas.
Artigo 5º - Esta portaria será publicada no Diário Ofi cial do 
Município, e entra em vigor no dia 15/08/2020, tem vigência 
por tempo determinada até o dia 31/08/20, podendo ser 
revista a qualquer tempo de acordo com a necessidade e as 
medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia.
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Altera a Resolução SME nº 07/2020, que dispõe sobre a 
organização do Calendário Escolar, das atividades pedagó-
gicas e a extensão do teletrabalho, devido à suspensão das 
atividades escolares presenciais, para prevenir o contágio 
pelo coronavírus (COVID-19) e dá providências correlatas.
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atri-
buições, altera a Resolução SME nº 07/2020, publicada no 
Diário Ofi cial do Município de São José do Rio Preto/SP, de 

São José do Rio Preto, 14 de agosto de 2020.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Seguran-

ça
Departamento de Fiscalização

EDITAL SMTTS Nº 41/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 
comunica BAR ATO SJRP BAR E RESTAURANTE LTDA 
CNPJ nº. 32.759.001/0001-00, cujo endereço atual é Aveni-
da Arthur Nonato, 4745  – Jd. do Norte, que fi cou decidido 
por esta Secretaria pela aplicação de penalidade pecuniária 
no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois reais e quarenta 
centavos), sendo lavrado o Auto de Infração e Imposição de 
Multa nº 000088-3, tendo em vista a infração ao disposto no 
Art. 12 da LM 4290/88, conforme Auto de Constatação/No-
tifi cação nº. 16996. Referido valor deverá ser recolhido aos 

13 de maio de 2020, nos seguintes termos:
Alteração 01:
Art. 5º, item “c”, os dias 10 e 13 de julho de 2020, tornar-se-á 
de efetivo trabalho escolar.
Alteração 02:
Art.7º, IV-recesso escolar nos dias de 13, 14 e 16 de outubro 
de 2020, tornar-se-á efetivo trabalho escolar.
Alteração 03:
Anexo I, na coluna “Planejamento/Reunião Pedagógica”, os 
dias 02 e 23 de outubro de 2020, tornar-se-á efetivo trabalho 
escolar em virtude do adiamento do pleito eleitoral municipal. 
Alteração 04
Anexo I, na coluna “Suspensão de Atividades/feriados/Facul-
tativos”, o dia 13 de novembro de 2020, tornar-se-á suspen-
sa as atividades escolares em virtude do Pleito eleitoral (1º 
turno) das eleições Municipais.
Alteração 05
Caso ocorra 2º turno nas eleições municipais, haverá sus-
pensão de efetivo trabalho escolar no dia 27 de novembro de 
2020.

Alteração do Anexo I da Resolução SME nº 07/2020.
A Secretária Municipal da Educação, no uso de suas atri-
buições legais, altera o ANEXO I da Resolução SME nº 
07/2020, publicada no Diário Ofi cial do Município de São 
José do Rio Preto/SP, de 13 de maio de 2020, nos seguintes 
termos:
Alteração 01:
No Calendário Escolar-Educação Infantil e Ensino fundamen-
tal- reorganizado ano letivo 2020, tornar-se-á efetivo trabalho 
escolar os dias 10 e 13 de julho de 2020. No campo segundo 
bimestre, onde se lê 41 dias, leia-se 43 dias.
Alteração 02:
No Calendário Escolar-Educação Infantil e Ensino fundamen-
tal- reorganizado ano letivo 2020, tornar-se-á efetivo traba-
lho escolar os dias 02, 13, 14 e 16 de outubro de 2020. No 
campo terceiro, onde se lê 48 dias, leia-se 52 dias.
Alteração 03
No Calendário Escolar-Educação Infantil e Ensino fundamen-
tal- reorganizado ano letivo 2020, tornar-se-á efetivo trabalho 
escolar os dias 23 de outubro de 2020 e torna suspensão de 
atividades no dia 13 de novembro de 2020, permanecendo o 
quarto bimestre com 43 dias.
Alteração 04
No Calendário Escolar-Educação Infantil e Ensino fundamen-
tal-reorganizado ano letivo 2020, no total mensal (dias), onde 
se lê respectivamente nos meses de 20 dias em julho, 14 
dias em outubro e 20 dias em novembro, leia-se 23 dias em 
julho, 19 dias em outubro e 19 dias em novembro de 2020.
 Alteração 05
No Calendário Escolar-Educação Infantil e Ensino funda-
mental- reorganizado ano letivo 2020, no campo horas de 
atividades escolares mensais e total acumulado (dias), onde 
se lê respectivamente 965 horas e 193 dias, leia-se 995 
horas e 199 dias.
Republicação do Anexo I
Ficam ratifi cadas as demais informações contidas no referido 
Anexo I da Resolução SME nº 07/2020. 

São José do Rio Preto, 14 de agosto de 2020.
Prof.ª Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal da Educação



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
15 de agosto de 2020

cofres públicos, nos termos da legislação vigente.
Atenciosamente,
ANA PAULA MASSA VASQUES
Agente Fiscal de Posturas

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Editais de
PROCLAMAS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO ADMINISTRATIVO 48/2019

TOMADA Nº 05/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRE-
LI
CNPJ sob nº 25.276.950/0001-74
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a 
prorrogação do prazo de vigência da contratação de empre-
sa especializada para execução de obras de implantação 
e modernização de infraestrutura esportiva no parque da 
matinha, conforme especifi cações constantes na Tomada de 
Preços nº 05/2019, Processo Administrativo nº 48/2019, com 
base no Art. 57, §1º, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações.
VIGÊNCIA O prazo de vigência será por 180 dias, contados 
da data de assinatura do presente Termo, fi cando o venci-
mento em 14 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado 
a critério da Administração.

Monte Aprazível, 14 de Junho de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

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. RENAN MICELLI DE AMORIM e MARIELE DE 
SOUZA CARVALHO, sendo ELE residente no 2º subdistrito 
desta cidade, fi lho de ARNALDO DE AMORIM e de MARA 
CRISTINA MICELLI DE AMORIM e ELA fi lha de MARIO AU-
GUSTO DE SOUZA CARVALHO e de CLEIDENIRA APARE-
CIDA BANHARA CARVALHO;

2. FABRICIO ANDRÉ COMAR e ALINE CADENA MA-
RINHO DA CRUZ, sendo ELE fi lho de ODUVALDO COMAR 
e de MARTA DA SILVA COMAR e ELA fi lha de VICTORIO 
CADENA MARINHO DA CRUZ e de MARIA ISABEL COR-
REA DE MACEDO;

3. JORGE AUGUSTO MARCONATO e MARCELLE 
DAIANE ZACCAGNINE, sendo ELE fi lho de ANTONIO 
GERMANO MARCONATO e de CRISTINA DE FÁTIMA FA-
RIA MARCONATO e ELA fi lha de WALLER ZACCAGNINE e 
de MONICA CRISTINA BEGGIORA ZACCAGNINE;

4. DOUGLAS FIDELIS e KESIA CRISTINA CAR-
DOSO DE SOUZA, sendo ELE fi lho de JOSÉ FIDELIS e 
de SONIA REGINA FIDELIS e ELA fi lha de BENEDITO 
OLIMPIO DE SOUZA e de MARIA APARECIDA CARDOSO 
DE SOUZA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartó-
rio (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 13/08/2020.


