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Balcão atinge 
marca de 4,5 mil 
vagas ofertadas
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Divulgação

Lobo Guará foi capturado pela Ambiental e depois devolvido à natureza

Apoio do PP 
ao prefeito é 

irreversível, diz 
presidente

Comércio acumula 783 
autuações na pandemia

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Frente fria chega a partir 
de quinta, afirma previsão

Ibilce abre 
sete vagas 

com salário de 
até R$ 2,2 mil

Câmara 
aprova aula 
online para 

auxílio-atleta

Agentes acham 
celulares e 

drogas no CPP
Pág. A4

A Polícia Ambiental capturou um lobo guará no Jardim Marilú, em 
Mirassol, na segunda-feira (17). O Corpo de Bombeiros também auxiliou 
na ação. O animal estava em um terreno baldio, em meio à vegetação 
rasteira. Bombeiros imobilizaram o lobo guará com a ajuda de sedativos 
aplicados pelo médico veterinário Bernhard Von Schimonski. Pág. A4

Divulgação

Ambiental captura
lobo guará em Mirassol

A Vigilância Sanitária de Rio 
Preto autuou 783 estabele-
cimentos comerciais desde o 
início da pandemia por quebrar 
isolamento social ou infringir 
regras do decreto que determi-
na Lei Seca e fechamento do 
comércio. Desse total, 101 já 
tiveram o processo finalizado e 
resultaram em 81 multas e 20 
advertências. Desde o início da 

A Unesp de Rio Preto anun-
ciou ontem a abertura de 
um concurso público para a 
contratação de professores 
substitutos. São sete vagas 
em quatro departamentos do 
Ibilce. As  inscrições variam 
dependendo da vaga deseja-
da, indo do dia 28 de agosto 
até o dia 4 de setembro. Os 
salários para os contratados 
variam de R$ 1,3 mil a R$ 2,2 
mil por mês.           Pág. A2

Cláudio LAHOS

Rio Preto tem 
duas tentativas 
de homicídio

Pág. A4

pandemia, o órgão lacrou 63 
estabelecimentos, sendo que 
44 ocorreram após a publica-
ção do decreto 18.636, que 
proíbe o funcionamento dos 
supermercados aos sábados e 
domingos e restringe a venda 
de bebidas alcoólicas. Das 783 
autuações, 177 ocorreram 
após o decreto.

   Pág. A5

Ibilce abre sete vagas com salário de até R$ 2,2mil

Sindicato diz 
que 70% 

dos Correios 
estão parados

No primeiro dia de Greve 
dos Correios em Rio Preto a 
adesão chegou a 70% dos tra-
balhadores, afirmou o Sindica-
to dos Trabalhadores da Em-
presa de Correios e Telégrafos.
Segundo Sérgio Luís Pimenta, 
diretor do sindicato, houve 
uma participação efetiva dos 
trabalhadores em especial 
entre o pessoal que está nas 
ruas na entrega. A paralisação 
continua hoje e deve se esten-
der à região.           Pág. A3Pág. A2 Trabalhadores dos Correios parados em greve desde ontem

FestFIM começa hoje com 
85 horas de atividades
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Ibilce vai contratar professor 
substituto por até R$ 2,2 mil

A Unesp de Rio Preto 
anunciou ontem através do 
site da instituição a abertura 
de um concurso público para 
a contratação de professores 
substitutos. São sete vagas 
em quatro departamentos 
do Ibilce. O encerramento do 
período de inscrições varia 
dependendo da vaga deseja-
da, indo do dia 28 de agosto 
até o dia 4 de setembro.

Segundo o edital, os sa-
lários para os contratados 
variam de R$ 1,3 mil a R$ 
2,2 mil por mês.

No departamento de ma-
temática, o professor terá 
que ministrar a disciplina 
de “Matemática do Ensino 
Médio” e “Álgebra Linear L”. 
No departamento de Zoologia 
e Botânica, será “Zoologia 
de Amniota”. Já no depar-
tamento de “Ciências da 
Computação” são quatro 

vagas para ministrar nove 
disciplinas diferentes. Por fim, 
o departamento de Física tam-
bém oferta uma vaga onde o 
professor cuidará de diversas 
disciplinas.

Para algumas vagas é exi-
gido o título de mestre ou 
doutor na disciplina. O regime 
de trabalho será de 12 horas 
semanais, com exceção do 
cargo em Física, onde serão 
24 horas semanais. As infor-
mações sobre os requisitos, 
assim como os respectivos 
editais das vagas podem ser 
conferidos no site do Ibilce.

As inscrições deverão ser 
feitas também pelo site ht-
tps://inscricoes.unesp.br/ e 
possuem uma taxa de R$ 
102. Nos editais há possibili-
dade de redução no valor da 
taxa, desde que o candidato 
esteja matriculado em curso 
de graduação ou pós-gradua-
ção e tenha uma remuneração 
mensal inferior a dois salários 
mínimos.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

UNESP RIO PRETO

Ibilce vai contratar professor substituto pagando até R$ 2,2 mil

Academias têm 
expectativa para 

voltar atendimento

Donos de academias que 
estão sem poder trabalhar 
desde o inicio da quarentena 
no final do mês de março for-
mam junto com o segmento 
de restaurantes outro setor da 
economia que está na expec-
tativa da possível mudança de 
Rio Preto para a fase Amarela 
do Plano São Paulo na próxima 
sexta-feira (21).

Segundo Gustavo Lemes, 
professor de Educação Física, 
diversos profissionais do setor 
estão adequando às acade-
mias conforme os regramentos 
e protocolos sanitários.

Rio Preto possui 186 aca-
demias cadastradas que aten-
diam um público de aproxima-
damente 70 mil pessoas men-
salistas - sem contar pessoas 
que utilizavam as academias 
dentro dos condomínios.

Mobilização – em decor-
rência do fechamento e sem 
previsão para a retoma das 
atividades donos de acade-
mias e professores criou na 
cidade o Movimento União das 
Academias Profissionais de 
Educação Física de Rio Preto 

que realizou diversos protestos 
e mobilizações

Liberados – no começo 
de mês de maio foi liberado 
que os “Personal Trainer” pu-
dessem atender clientes de 
forma individualizada na casa 
dos alunos ou em áreas pú-
blicas de forma individual ou 
para pequenos grupos. Onde 
foi exigido o distanciamento 
e regras de higienização de 
possíveis aparelhos utilizados 
para os exercícios, além do 
uso obrigatório de máscara por 
todos. Em Rio Preto são 2.043 
profissionais que atuam como 
‘Personal’ registrados no Con-
selho Regional de Educação 
Física.

Fase Amarela – Se Rio 
Preto chegando à fase Ama-
rela as academias poderão 
reabrir e terão que cumprir o 
regramento desta fase que 
é: 6 horas de funcionamento 
por dia, 30% da capacidade 
máxima, agendamento prévio 
dos alunos, permitido somente 
aulas ou práticas individuais 
neste primeiro momento. Além 
da adoção dos protocolos sa-
nitários exigidos para o setor.

Sérgio SAMPAIO

Cooperlagos muda para prédio da zona norte

A Cooperlagos (Coopera-
tiva Social de Coleta Seletiva 
Beneficiamento e Transforma-
ção de Materiais Recicláveis) 
de Rio Preto  está de casa 
nova. A cooperativa mudou 
do antigo prédio da avenida 
Cenobelino de Barro Serra, 
1580, no Parque Industrial, 
para um novo prédio na zona 
norte, ao lado do Shopping 
Cidade Norte (avenida Alberto 
Antônio Oliveira, 1841). 

As atividades da unidade 
sede na avenida Lécio Anawa-
te, no Distrito Industrial, per-
manecem inalteradas.

O antigo prédio não ofere-
cia condições de segurança 
estrutural, conforme laudo 
produzido pela Defesa Civil. 
O novo espaço, custeado pelo 

executivo municipal agora 
está em condições de uso 
pela cooperativa.

A Cooperlagos mantém 

continuar o programa de ge-
ração de renda e educação 
para o trabalho, permitindo 
que pessoas em situação 
de vulnerabilidade social 
tornem-se economicamente 
ativas por meio do trabalho 
de coleta seletiva realizado 
no município. 

Os cooperados têm in-
centivo para realizar a coleta 
seletiva na cidade, processar 
os materiais recicláveis e 
gerar renda por meio da co-
mercialização deles.

O Termo estabelece o 
repasse de R$ 516.240,00, 
divididos em parcelas men-
sais ao longo dos 12 meses 
de vigência da colaboração. 
Atualmente, 50 cooperados 
são beneficiados pela cola-
boração.

Da REPORTAGEM

Termo de Colaboração junto 
à Secretaria Municipal do 
Trabalho e do Emprego, uma 
parceria que consiste em 

Cooperlagos está em novo endereço

Cláudio LAHOS

MAIS ESPAÇO

FASE AMARELA
Balcão de Emprego atinge marca de 

4,5 mil vagas ofertadas no ano

A Secretaria do Trabalho 
de Rio Preto, por meio do 
Balcão de Empregos, atingiu 
a marca de 4.538 ofertadas 
desde o início do ano até o 
dia 14 de agosto, quando foi 
feito o último balanço, segun-
do a apuração do DHoje. 

No portal, o munícipe 
pode realizar a elaboração 
do currículo para busca de 
emprego sem custo e mani-
festar interesse pelas vagas 
apresentadas. De acordo 
com a secretaria, não há 
informações sobre o número 
pessoas que tiveram interes-
se e utilizaram a plataforma.

Nesta terça-feira (18), o 
Balcão de Empregos tinha  
403 vagas. As principais 
delas são: vendedor (55), 
açougueiro (18), repositor de 
frutas/legumes (13), limpeza 

(11), operador de caixa (11), 
corretor de seguros (10), cor-
retor de imóveis (10), entre 
outros.

Há também oportunidades 
de estágio para atendimento 
(10), administração (5), re-
dator (2), contabilidade (2), 
designer gráfico (1), departa-
mento pessoal (1), recepção 
(1) e social media (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

Cláudio LAHOS

Cláudio LAHOS

MERCADO

Balcão atingiu marca de 4,5 mil vagas este ano

Cláudio LAHOS



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
19 de agosto de 2020

Aprovada aula online para 
pagamento do auxílio-atleta

Os vereadores apro-
varam por unanimidade 
projeto que possibilita aulas 
on-line ligadas ao setor 
de Esportes do município 
com a utilização de pro-
fissionais que já estavam 
cadastrados na Secretaria 
de Esporte de Rio Preto.

O projeto de autoria 
do vereador José Carlos 
Marinho (Patriota) vai pos-
sibilitar que professores, 
atletas e técnicos que es-
tão há alguns meses sem 
rendimento com o corte do 
pagamento do “auxílio-atle-
ta” porque as aulas não 
estão mais acontecendo 
presencialmente.

As aulas on-line poderão 
se feitas pelas redes sociais 
que seriam fornecidos a 
pessoas já cadastradas que 
participavam das atividades 
antes do início da quaren-
tena, no final do mês de 
março.

Só cadastrados - O 
projeto determina que so-
mente poderão voltar a 

receber o “auxílio-atleta” 
aqueles profissionais que 
já atuavam regulamente 
a serviço da Secretaria de 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Sindicato diz que 70% dos Correios estão parados

No primeiro dia de Greve 
dos Correios em Rio Preto 
a adesão chegou a 70% 
dos trabalhadores, afirmou o 
Sindicato dos Trabalhadores 
da Empresa de Correios e 
Telégrafos.

Segundo Sérgio Luís Pi-
menta, diretor do sindicato, 
houve uma participação efe-
tiva dos trabalhadores em 
especial entre o pessoal que 
está nas ruas na entrega. 
“Vamos continuar o trabalho 
de conversas com a catego-
ria nesta quarta-feira (18) e 
vamos para a região – onde 
já tivemos a adesão em di-
versos municípios”, salientou 
Pimenta.

Na região o sindicalista 
salienta que a adesão no pri-
meiro dia foi de 40%.

Os trabalhadores não acei-
tam a proposta da empresa 
que propõe a retirada de 70 
cláusulas das 79 existentes 
na convenção coletiva. Estes 
benefícios foram conquistados 
ao longo de 30 anos de luta. 
Pimenta salienta que a pro-
posta da Empresa deixaria os 
trabalhadores apenas com o 
salário e sem qualquer outro 

beneficio.

Justiça – Em outubro de 
2019, o Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) manteve todas 
as cláusulas da convenção 
coletiva, com vigência por 24 
meses. Porém, a Empresa 
recorreu ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), que concedeu 
uma liminar que reduziu pra 
12 meses. O recurso da ca-
tegoria ainda corre na justi-
ça, mas desde 31 de julho, 
os trabalhadores estão sem 
cobertura do acordo coletivo.

“Se eles tivessem cumpri-
do a convenção que valeria 
até 2021 não teríamos greve 
nenhuma”, salientou.

Em Rio Preto são aproxi-
madamente 500 trabalhado-
res e outros 1.000 na região.

Empresa – em nota a 
Empresa salienta que a para-
lisação iniciada pelos traba-
lhadores nesta segunda-feira 
(17) em todo país não afetou 
os serviços de atendimento 
da estatal. Levantamento feito 
por eles realizado na manhã 
desta terça-feira (18) mostra 
segundo eles que 83% do 
efetivo está trabalhando nor-
malmente no país.

Sérgio SAMPAIO

Câmara aprovou ontem projeto que permite aula online

UNANIMIDADE

GREVE CONTINUA

Câmara aprova 
Advocacia e 

Contabilidade 
como essenciais

Os vereadores aprovaram 
por unanimidade projeto de 
autoria do vereador Paulo 
Pauléra (Progressistas) que 
transforma em Rio Preto os 
serviços de contabilidade e 
advocacia como essenciais e 
com isso os mesmo poderiam 
funcionar todos os dias con-
forme outros estabelecimentos 
enquadrados neste mesmo 
sentido.

Segundo o autor da pro-
posta esses dois serviços não 
podem continua fechados as 
segundas e terças-feiras como 
vinha acontecendo em Rio 
Preto por conta das restrições 
impostas pelo mini-lockdown. 
Atualmente estes dois setores 
estão enquadrados no setor 
de Serviços e podem funcionar 

apenas de quarta a sábado das 
9 às 15 horas.

Pauléra salienta que os 
escritórios de contabilidade 
têm natureza essencial aos 
serviços em nossa cidade, 
pois são eles que auxiliam na 
administração e contabilidade 
de milhares de empresas e não 
causam aglomerações. Por 
sua vez o setor de advocacia 
tem um papel fundamental na 
defesa do cidadão.

Diversos vereadores usa-
ram a palavra sobre os pedi-
dos que vinham recebendo o 
pessoal destes dois setores, 
e teceram diversas críticas ao 
governo do Estado que não 
flexibilizou estes setores.

“Houve uma falta de sen-
sibilidade do governo Estadual 
com estes profissionais”, fina-
lizou Pauléra.

Sérgio SAMPAIO

Irreversível
O presidente do PP, Paulo Pauléra, disse que está aguar-

dando o prefeito Edinho Araújo (MDB, foto) anunciar que vai 
disputar a reeleição para sacramentar o apoio do partido à sua 
pré-candidatura. “Já recebi aval do deputado Fausto Pinato 
para resolver (essa situação) e vejo como irreversível apoio à 
reeleição do Edinho”, relata. “Pela minha história e respeito ao 
Edinho, a tendência natural é apoiá-lo”, acrescentou. O apoio 
do PP é considerável porque tem tempo no horário gratuito 
na televisão e também uma base forte junto ao eleitorado. O 
prefeito já tem cinco partidos: MDB, PSD, PP, Patriota e Avante.

Intenção
Edinho Araújo (MDB) 

só vai se manifestar sobre 
sua intenção de disputar 
a reeleição no começo de 
setembro. Até lá, sem se 
preocupar com as eleições, 
de acordo com seus as-
sessores, o prefeito está 
empenhado em administrar 
a cidade, principalmente 
no combate à pandemia 
provocada pelo novo coro-
navírus. A pandemia tem 
exigido atenção especial do 
governo, portanto, Edinho 
tem evitado falar no proces-
so eleitoral. Os dirigentes 
de partidos aliados vão ter 
de segurar, inclusive, o grito 
de apoio à sua candidatura.

Malfeitores
Projeto do deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP) aumenta 

a pena para diversos crimes previstos na lei de crimes am-
bientais para coibir o desmatamento ilegal. A proposta inclui 
multa como pena para todos os crimes além de outra pena 
de privação de liberdade. Na lei atual muitas das penas de 
detenção podem ser substituídas por multas. Com a proposta, 
a detenção de um a três anos é cumulativa à multa e vale 
inclusive quando houver corte em desacordo com autorização 
concedida. Agora, não adianta ter lei se os malfeitores não 
forem punidos. Será que ninguém vai ser responsabilizado 
pelo que está acontecendo no Pantanal? E os governadores? 
Todo ano é a mesma coisa e nada acontece!

Dificuldades
O pré-candidato a pre-

feito Paulo Bassan (PRTB) 
disse que está enfrentando 
dificuldades nesta pré-cam-
panha eleitoral por causa 
da pandemia. As reuniões, 
diz ele, estão sendo realiza-
das no sistema remoto. “O 
quadro de pré-candidatos a 
vereador está fechado, com 
muita renovação, mas sem 
grandes novidades”, diz. 
Bassan se filiou ao PRTB 
para disputar as próximas 
eleições, porém, está envol-
vido na formação do Aliança 
pelo Brasil. Assim que for 
oficializado pelo TSE, o par-
tido vai abrigar o presidente 
Jair Bolsonaro.

Protocolo
A pré-candidata a pre-

feita Danila Azevedo (PTC) 
segue o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) e 
defende o uso da cloroqui-
na para tratar a convid-19. 
Segundo ela, alguns muni-
cípios adotaram o protocolo 
defendido pelo Ministério da 
Saúde e tem obtido bons 
resultados no combate à 
doença. “A prevenção é mais 
barata e Sertãozinho adotou 
o protocolo, caiu 50% na pri-
meira semana”, ressaltou. 
“Como bolsonariana, tudo o 
que está acontecendo não é 
culpa do presidente, mas do 
governador e do prefeito”, 
responsabilizou.

Lives
Celi Regina da Cruz, pré-

-candidata a prefeita pelo 
PT, lançou plataforma in-
terativa com o objetivo de 
debater o plano de governo. 
No lançamento, segunda-
-feira, Celi conversou com o 
prefeito de Araraquara, Edi-
nho Silva. A audiência atin-
giu 1,2 mil pessoas. Ontem, 
a live foi com o ex-ministro 
da Saúde, deputado Alexan-
dre Padilha, que abordou a 
saúde pública na pandemia. 
A live de hoje será sobre o 
fomento à leitura e em de-
fesa do livro. Amanhã, a live 
aborda políticas públicas de 
Cultura com representantes 
do PT.

Testagem
Como Sertãozinho foi 

citada por Danila Azevedo, 
a coluna entrou em contato 
com a Prefeitura para obter 
informação. A assessoria 
informou que foi disponibili-
zado o kit com hidroxicloro-
quina/cloroquina, azitromi-
cina e ivermectina, porém, 
só é liberado através de 
receita médica. Segundo a 
assessoria, a Prefeitura tem 
feito testagem, porém, não 
revelou se o kit é eficiente 
ou não. Sobre as declara-
ções da pré-candidata, a 
assessoria do prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) se limitou 
a dizer que não tem “nada a 
declarar”.

Parecer
A Procuradoria-Geral do 

Município vai divulgar hoje 
o parecer se existe ou não 
algum impedimento para 
que a Secretaria da Educa-
ção continue ministrando 
aulas pelo WhatsApp aos 
alunos da rede municipal 
de ensino. A preocupação é 
com a Justiça Eleitoral, por 
isso a equipe do governo 
Edinho Araújo (MDB) pediu 
o parecer com o objetivo de 
esclarecer se as aulas online 
podem ou não caracterizar 
campanha eleitoral anteci-
pada. Pode ser excesso de 
zelo, afinal, a pandemia do 
novo coronavírus não está 
prevista na lei.

NA CÂMARA

Sérgio SAMPAIO

Projeto do vereador Pauléra foi aprovado ontem por 
unanimidade

Esportes de Rio Preto.
Marinho salienta que 

além dos profissionais um 
dos principais beneficiados 

com estas atividades serão 
as pessoas da 3ª Idade que 
poderão ter aulas estando 
em suas casas.

Sérgio SAMPAIO

Sindicato diz que greve paralisa 70% da categoria

Divulgação
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Agentes acham drogas e celulares 
escondidos em parede do CPP

Agentes penitenciários en-
contraram drogas e celulares 
escondidos em um buraco da 
parede de um dos alojamentos 
do Centro de Progressão Peni-
tenciária (CPP) de Rio Preto. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, dois agentes peniten-
ciários faziam inspeção de 
rotina na ala 1, do alojamento 
K, quando encontraram um 
buraco na parede camuflado 
com madeira. No local, foram 
apreendidas 120 porções de 
cocaína e 277 de maconha, 
divididas em pedaços maiores 
e menores, além de 16 celu-
lares, sete carregadores, sete 
fones de ouvido e cinco chips 
avulsos.

Os agentes informaram que 
no local há cerca de 80 presos 
alojados, não sendo possível 
identificar a quem pertencia a 

droga e os aparelhos de tele-
comunicação.

Todos os itens foram en-
caminhados para a Central de 
Flagrantes, onde foi registrada 
a ocorrência. A direção do 
CPP instaurou procedimento 
disciplinar para investigar o 
caso. O caso foi registrado 
como entrada ilegal de apa-
relho móvel de comunicação 
em estabelecimento prisional 
e drogas sem autorização ou 
em desacordo e encaminha-
do para o 3º Distrito Policial, 
responsável pela investigação.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

CPP de Rio Preto 
abriu sindicância 
para apurar o caso

Pai e filho são 
presos com haxixe

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) prendeu pai e filho 
por transportar 24 tabletes 
de haxixe escondidos no 
painel do carro. O flagrante 
aconteceu noite desta segun-
da feira (17), na BR-153, em 
Nova Granada.

Os policiais abordaram 
um veículo Chevrolet Celta, 
placas de Curitiba (PR), no 
quilômetro 31. O carro era 
conduzido por um homem, de 
42 anos, tendo como passa-
geiro o seu filho, de 24 anos.

A suspeita surgiu quando 

os motivos da viagem apre-
sentados pelos dois eram 
conflitantes, além dos dois 
apresentarem extremo ner-
vosismo diante da presença 
policial. Em vistoria no inte-
rior do veículo foram encon-
trados 24 tabletes de haxixe 
escondidos dentro do painel.

Aos policiais, a dupla con-
tou que pegou a droga em 
Foz do Iguaçu (PR) e estava 
transportando para Goiânia 
(GO). Presos por tráfico de 
drogas, eles foram levados 
para a Delegacia de Nova 
Granada.

A estimativa é de que 

Tatiana PIRES

TERESA DE JESUS LEÃO VALENCIO, 
faleceu aos 79 anos de idade. Era viúva e 
deixa os fi lhos Kelly Aparecida e Antonio 
Carlos. Foi sepultada no dia 18/08/2020, às 
11:30, saindo seu féretro do velório direto 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

Lobo guará é 
encontrado em 

bairro de Mirassol

Policiais Militares do 4º 
Batalhão de Polícia Am-
biental capturaram um lobo 
guará no Jardim Marilú, em 
Mirassol, na segunda-feira 
(17). O Corpo de Bombei-
ros também auxiliou na 
ação.

O animal estava em um 
terreno baldio, em meio à 
vegetação rasteira. Utili-
zando o equipamento certo 

para esse tipo de captura, 
os bombeiros imobilizaram 
o lobo guará com a ajuda 
de sedativos aplicados pelo 
médico veterinário Ber-
nhard Von Schimonski, do 
zoológico de Rio Preto.

O lobo guará foi exami-
nado e após a constatação 
de que estava bem foi 
transportado na viatura da 
Polícia Ambiental solto na 
mata ciliar do Rio Turvo, 
município de Guapiaçu.

Tatiana PIRES
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Lobo Guará foi sedado, observado por veterinário e de-
volvido à natureza

Pedreiro e estudante são vítimas de 
tentativa de homicídio em Rio Preto

A polícia registrou em me-
nos de 24 horas duas vítimas 
atingidas por disparo de arma 
de fogo em Rio Preto. O pri-
meiro caso ocorreu com um 
estudante de 18 anos no final 
da tarde de segunda-feira (17),  
na Estância Santa Catarina, em 
Rio Preto.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, por volta das 18 
horas, o jovem estava na rua 
Silvio Ponzai, acompanhado de 
amigos, no momento em que 
percebeu a presença de um ve-
ículo Volkswagen Santana, cor 
prata, que parou na esquina. 
Dois adolescentes  desceram 
do carro e começaram atirar.

A vítima correu para sua 
casa, fechou o portão e deitou 
no chão. Após os disparos, 

o estudante encontrou duas 
cápsulas deflagradas. Os tiros 
acertaram o portão da casa.

À Polícia Militar, o jovem 
disse que não conhece a dupla 
que efetuou os disparos e nem 
o que poderia ter motivado. A 
perícia técnica esteve no local 
e recolheu as cápsulas. Regis-

rua 6, bairro João Paulo II, em 
Rio Preto.

A vítima disse aos policiais 
militares que estava com al-
guns amigos, por volta das 
2h30, quando uma moto ver-
melha passou com dois ocu-
pantes, momento em que 
ouviu dois disparos.

Um dos tiros atingiu a re-
gião do glúteo direito e a bala 
saiu pela perna direita. Ele está 
internado na Santa Casa e o 
estado de saúde é considerado 
estável.

O servente de pedreiro 
afirmou aos policiais que não 
conseguiu identificar os ho-
mens que estavam na moto e 
também não soube informar 
características do veículo. Re-
gistrado como homicídio ten-
tado, o caso será investigado 
pela Polícia Civil.

Tatiana PIRES

trado como homicídio tentado, 
o crime será investigado pela 
Polícia Civil.

O segundo caso foi de um 
servente de pedreiro de 29 
anos que ficou ferido ao ser 
atingido por um tiro durante 
a madrugada de terça-feira 
(18). O crime aconteceu na 

Polícia registra dois casos em menos de 24 horas

Cláudio LAHOS

AMBIENTAL

UM BALEADO

TUDO EM FAMÍLIA

Deic apreende jovem 
com tijolos de maconha

Um adolescente de 16 anos 
foi apreendido na tarde desta 
terça-feira (18) no bairro San-
to Antônio, em Rio Preto, por 
tráfico de drogas.

De acordo com a assesso-
ria da Polícia Civil, os policiais 
do Grupo de Operações Es-
peciais da DEIC foram até o 
bairro verificar uma denúncia 
por tráfico. Após informações 

preliminarmente colhidas nas 
investigações, os policias che-
garam até o adolescente, que 
era suspeito de armazenar e 
subdividir drogas para fins de 
tráfico.

Na residência dele, os po-
liciais localizaram dezenove 
porções de maconha já em-
baladas, três tijolos do mesmo 
narcótico, balança digital e fita 
para acondicionar as drogas 
em porções individuais. 

Vinicius LIMA

PLANTÃO

APPARECIDA DALACK DA SILVA, 
faleceu aos 82 anos de idade. Era viúva 
do Sr. João Rozendo da Silva e deixa 
a filha Regiane. Foi sepultada no dia 
18/08/2020, às 16:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
da Ressurreição.

TRÁFICO
Frentista é preso duas 

vezes em menos de 60 dias

A Polícia Militar de Rio Pre-
to prendeu um frentista, de 
28 anos, flagrado vendendo 
drogas para um casal, nesta 
segunda-feira (17), no Jardim 
das Oliveiras. Essa não é a pri-
meira vez que ele é preso em 
flagrante por tráfico, sendo a 
última delas em 7 de junho. Ele 
havia sido solto 18 dias depois 
da prisão, em 25 de junho.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, os policiais 
faziam patrulhamento de ro-
tina, quando avistaram, três 
pessoas em atitude suspeita, 
no cruzamento das ruas 19 de 
Março e Epídia Candida de Oli-

veira. Em revista aos suspeitos, 
a PM encontrou dois pinos de 
cocaína e R$ 57 no bolso da 
bermuda do frentista.

Já nas mãos do outro ho-
mem, havia um pino da droga. 
Com a mulher nada foi encon-
trado. Em seguida, os policiais 
fizeram buscas, num raio de 
metros do local onde foi feita a 
abordagem, e localizaram uma 
sacola plástica, contendo mais 
32 pinos de cocaína, no pé de 
uma árvore.

Levados à Central de Fla-
grantes, o casal confirmou 
a versão da PM e disse que 
estavam comprando drogas 
do frentista. No entanto, ele 
negou que estava traficando.

Tatiana PIRES

Filho agride pai com tijolada

Um açougueiro de 43 anos 
procurou a Polícia Civil de Rio 
Preto para denunciar que seu 
filho, de 17 anos, o agrediu com 
socos e tijoladas. O pai contou 
também que o jovem estava 
com uma arma e ameaçou 
matá-lo.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, registra-
do na noite desta segunda-feira 

(17), o açougueiro e o filho 
estavam discutindo, quando, 
enfurecido, o jovem partiu para 
cima do pai. A vítima informou 
que sofreu um corte profundo 
no abdome causado por um dos 
tijolos arremessados pelo filho.

O açougueiro acredita que a 
arma que o jovem portava é um 
revólver calibre 38. Registrado 
como ato infracional por amea-
ça e lesão corporal, o caso será 
encaminhado para o 3º Distrito 
Policial.

Tatiana PIRES

a droga pese aproximada-
mente seis quilos. O haxixe 
é obtido a partir da seiva da 
planta da maconha, extraída 
do caule e das folhas. Pos-

sui concentração maior de 
tetrahidrocanabinol (THC), o 
que, de acordo com a polícia, 
aumenta seu valor no merca-
do consumidor.

Divulgação

Divulgação
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Existe um conceito importante na medicina e na fisiologia, 
conhecido como condicionamento. Muitas vezes este termo é 
utilizado de forma aleatória, mas tem um significado extremamente 
relevante quando tratamos de saúde cardiovascular e os benefícios 
da atividade física.

O condicionamento pode ser interpretado como a necessidade 
de preparar algo e como a busca pela adaptação de alguma coisa 
sob determinadas circunstâncias. Explicando melhor, a prepara-
ção do corpo humano para uma rotina de exercícios físicos exige 
treinamento regular, periódico e supervisionado.

Muitas vezes este treinamento consiste em empregar cargas 
de intensidade crescente de acordo com a tolerância e o bom 
desempenho do corpo. O processo de adaptação, por sua vez, 
implica em obter as melhores condições de treinamento, nas quais 
nosso corpo tal como nosso coração efetivamente “desfrutam” dos 
benefícios do exercício físico. Obviamente esta adaptação requer 
tempo, individualização e acompanhamento periódico.

Posto isso, é inevitável não retomar a questão da pandemia 
da Covid-19, com seus inúmeros desdobramentos e ocorrências, 
notadamente a flexibilização das atividades em geral e o retorno da 
prática de exercícios físicos nas academias. Não há dúvida de que 
as pessoas estão ansiosas em poder retornar às academias, par-
ques e praias, para praticar atividades como musculação, natação, 
treinamento funcional, lutas marciais e exercícios de resistência.

No entanto, este retorno das atividades físicas deve ser muito 
cauteloso e programado, não somente para prevenir aglomerações, 
mas principalmente para preparar e condicionar nosso corpo e 
nosso coração.

Não seria exagero afirmar que as pessoas estão tão ansiosas 
por este retorno que poderão querer compensar o tempo perdido 
de forma desordenada, abusando da quantidade de exercícios, 
não se preocupando com uma boa alimentação e hidratação, 
desconhecendo a eventual necessidade de suplementação para 
algumas modalidades de exercício.

Esta volta poderá ser traumática para a saúde se não houver 
bom senso, moderação e adequada orientação de profissionais da 
saúde como médicos, nutricionistas e educadores físicos.

Estamos há cinco meses vivendo de forma restrita, dentro 
das casas, convivendo com muitas sensações desconfortáveis 
como pânico, angústia, depressão, ansiedade e insônia. Esta 
instabilidade emocional muitas vezes direciona para o aumento 
do consumo de calorias e para alguns hábitos perigosos como 
tabagismo e etilismo.

Esta sensação de estar continuamente preso dentro de casa, 
sem um prognóstico concreto, recebendo informações diárias 
alarmantes sobre número de casos e taxa de mortalidade pela 
Covid-19, transforma pessoas saudáveis e criteriosas em pessoas 
compulsivas, que passam a ingerir gorduras, açúcares, massas, re-
frigerantes e bebidas alcoólicas como forma de escape emocional.

Dessa forma, o perfil das pessoas que estará retornando às 
academias, parques e praias não é compatível com a preparação e 
adaptação adequadas. Em geral, este perfil consistirá em pessoas 
que estão acima do peso, com distribuição irregular de líquidos 
pelo corpo, com os músculos relativamente tensos e encurtados 
e com os níveis de pressão arterial, frequência cardíaca e glicemia 
alterados.

Paradoxalmente, estas pessoas, nitidamente despreparadas 
e não adaptadas, estão ansiosas para o retorno imediato aos 
exercícios físicos e daí decorre a preocupação com possíveis 
complicações cardiovasculares que poderão acontecer.

As pessoas que não conservaram seu corpo devidamente 
hidratado nestes últimos cinco meses, por meio da ingesta de 
água, sucos naturais e frutas, poderão apresentar, durante aquelas 
atividades físicas de maior consumo energético e maior grau de 
transpiração, episódios de arritmia cardíaca. Isto porque nosso 
ritmo cardíaco normal depende essencialmente do teor de água 
e de alguns sais minerais como sódio, potássio e cálcio.

Quando transpiramos bastante, naturalmente ocorre a espo-
liação de água e sais minerais, o que pode favorecer a ocorrência 
de mal-estar, tonturas, falta de ar e batedeiras durante o exercício. 
A recomendação seria preparar o corpo antes de realizar os exer-
cícios, ingerindo bastante água e sucos na véspera dos treinos e 
uma quantidade moderada pouco antes e durante os treinos. As 
bebidas isotônicas podem ser úteis durante as atividades físicas 
e logo após o término.

Os benefícios cardiovasculares da atividade física estão relacio-
nados com a intensidade, periodicidade e a frequência cardíaca 
média durante as atividades. A determinação de um intervalo de 
frequência cardíaca adequado, tanto para fins de emagrecimento 
como para condicionamento cardiovascular, exige uma reavalia-
ção cardiológica e nutricional, considerando que neste período 
de cinco meses as pessoas ganharam peso e adotaram hábitos 
alimentares inapropriados.

Não seria prudente reiniciar as atividades físicas com nível de 
carga, intensidade e velocidade compatíveis com período anterior a 
pandemia. Trata-se, portanto, de um cenário de recondicionamento 
cardiorrespiratório, o qual exige reeducação alimentar e retomada 
da qualidade de força e resistência nas atividades físicas.

Não se deve subestimar os limites do corpo humano, prin-
cipalmente da capacidade do coração acompanhar e trabalhar 
adequadamente, sem sobrecargas, durante os exercícios físicos. 
Também não podemos desconsiderar que muitas pessoas já 
convivem com alguns agravos cardiovasculares, como hipertensão 
arterial, história prévia de infarto do coração ou derrame cerebral e 
arritmias cardíacas, e as atividades físicas, se praticadas de forma 
não orientada, podem comprometer a saúde cardiovascular que 
já se encontra relativamente debilitada.

A retomada das atividades físicas deve ser conduzida com mo-
deração por parte das pessoas, tendo o respaldo de profissionais 
de saúde, mantendo os níveis crescentes de intensidade, carga e 
velocidade, tomando cuidado com boa alimentação e hidratação 
e focando principalmente na saúde cardiovascular.

As preocupações com a estética corporal, que muitas vezes 
motiva os exageros e abusos, devem ser secundárias. A pandemia 
da Covid-19 por si só já está causando doenças e muitas mortes; 
não podemos transformar uma oportunidade prazerosa de retomar 
as atividades físicas em mais um fator de desequilíbrio orgânico 
e de risco para a vida.

Procure seu cardiologista antes desta retomada, faça ou refaça 
os exames complementares e, na sequência, discuta com seu 
personal trainer ou professor quais as melhores atividades para 
esta retomada. Os exercícios físicos são e devem sempre ser um 
antídoto contra as doenças cardiovasculares e o envelhecimento 
precoce.

Por Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel – Cardiologista com 
especialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade de 
Medicina da Unilago – www.drgabrielcardio.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

Saúde cardiovascular é ponto 
de atenção na retomada das 

atividades físicas
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INFRAÇÕES SANITÁRIAS

Vigilância já soma 
783 autuações desde 

início da pandemia
A Vigilância Sanitária de 

Rio Preto autuou 783 es-
tabelecimentos comerciais 
desde o início da pandemia 
por quebrar isolamento social 
ou infringir regras do decreto 
que determina Lei Seca e fe-
chamento do comércio.

Desse total, 101 já tive-
ram o processo finalizado e 
resultaram em 81 multas e 
20 advertências. 

Desde o início da pan-
demia, o órgão lacrou 63 
estabelecimentos, sendo que 
44 ocorreram após a publica-
ção do decreto 18.636, que 
proíbe o funcionamento dos 
supermercados aos sábados 
e domingos e restringe a ven-
da de bebidas alcoólicas. Das 
783 autuações, 177 ocorre-
ram após o decreto.

Os comércios interditados 
só poderão voltar a funcionar 
após o fim da quarentena. 
Isso porque, de acordo com 
a prefeitura, as interdições 
são em sua maioria por aglo-
meração. Houve o registro de 
reincidência e os estabeleci-
mentos foram interditados.

O valor arrecadado com as 
multas não foi divulgado. A 
assessoria de imprensa infor-
mou que cada multa recebeu 

um “valor diferente, variando 
de 11 UFESP (Unidade Fiscal 
do Estado de São Paulo) a 
400 UFESP , de acordo com 
do porte da empresa, quan-
tidade de irregularidades e 
reincidência”, diz a nota. Cada 
UFESP equivale R$ 27,61.

De acordo com a Pre-
feitura, esses números se 
referem às fiscalizações feitas 
entre os dias 24 de março e 
ontem (18). São realizadas 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Dos 783 flagrantes 
com autuações, 177 
ocorreram após 
decreto da Lei Seca

Frente fria deve chegar a partir de amanhã 

A Coordenadoria Estadual 
de Proteção e Defesa Civil 
divulgou que todo estado 
passará por uma queda nas 
temperatura durante o fim 
de semana. O motivo é de 
que uma massa de ar frio de 
origem polar avança sobre a 
América do Sul, atingido os 
estados do Sul e São Paulo. 
Em algumas cidades, existe a 
expectativa neve.

Em São José do Rio Pre-
to, a temperatura começa a 
cair a partir de quinta-feira 
(20). O dia com o frio mais 
intenso será no sábado (22), 
podendo atingir a mínima de 
9°. Segundo a previsão, há 
a possibilidade de chuvas 
rápidas e pancadas durante 
a sexta-feira (21) e o sábado 
(22). O município não registra 
chuvas desde de 27 de junho.

De acordo com as previ-

sões do Serviço Copernicus 
Sentinel-2 da Agência Espacial 
Européia-ESA (atualizado a 
cada 6 horas), as concentra-
ções médias de material par-
ticulado MP2,5 vão se manter 
elevadas na região. Essas más 
condições atmosféricas são 
fatores agravantes de doenças 
respiratórias, que tendem a ter 
um aumento de 20% durante 
o período de estiagem segun-
do a Secretaria de Saúde. 
Desde o início da pandemia, 
o município registrou 1.567 
síndromes respiratória aguda 
grave (SRAG).

A Defesa Civil recomenda 
que em dias de baixa umida-
de relativa do ar, as pessoas 
evitem exercícios ao ar livre 
entre 11h e 17h, umidificar 
o ambiente através de vapori-
zantes, permanecer em locais 
protegidos do sol e consumir 
água, mesmo que sem von-
tade.

Vinicius LIMA

FestFIM começa hoje e traz 46 atividades

Começa nesta quarta-feira 
(19) e vai até domingo (23), o 
1º FestFIM - Festival de Artes 
Integradas do Fim do Mundo, 
totalmente online e 100% gra-
tuito. Em cinco dias de evento, 
o Festival traz 85 horas de 
programação, divididas em 46 
atividades artísticas de diversos 
segmentos - dança, teatro, 
artes plásticas, cinema, graffiti, 
literatura, circo, música –, pro-
porcionando ao público uma 
verdadeira maratona cultural.

O 1º FestFIM é uma realiza-
ção da Cia. Apocalíptica, com o 
apoio da Secretaria Municipal 
de Cultura de São José do Rio 
Preto, por meio do Programa 
Cultura para Todos/Prêmio 
Nelson Seixas.

“O festival nasceu da ideia 
de fomentar a cultura em todas 
as suas vertentes, gerar renda 

para os artistas profissionais da 
cidade e ajudar a disseminar a 
arte local para os quatro cantos 
do mundo, por meio das plata-
formas digitais, onde acontece-

cinco aulas da Oficina de dança 
“Corpo: Primeiro Ambiente”, 
ministrada pela arte-educadora 
Sandra Miller. A atividade, que 
acontecerá todos os dias do 
Festival na plataforma Zoom, é 
aberta aos participantes que se 
inscreveram previamente.

Haverá ainda durante o dia 
as atrações “Almoço do Fim 
do Mundo” (12h30), “Tirando 
Histórias do Papel” (16h), “A 
Revolução dos Bichos” (17h), 
“Os desafios da produção audio-
visual fora dos grandes centros” 
(18h), “RemixSirChaplin” (20h), 
“Voar sem Asas” (22h) e “Co-
lóquio sobre o fim do mundo” 
(23h).

Interessados em saber mais 
sobre a programação do 1º 
FestFIM, podem seguir @cia.
apocaliptica nas redes sociais 
e acessar www.ciaapocaliptica.
com/festival.

Vinicius LIMA

rão as apresentações”, contou 
a diretoria de produção do 
evento, Fernanda Missiaggia.

A abertura do FestFIM acon-
tece às 10h30, com uma das 

Festival terá várias atrações totalizando uma maratona 
de 85 horas de espetáculos

Divulgação

CULTURA

TEMPERATURAS

aproximadamente 1.200 fis-
calizações por semana, por 
70 fiscais.

Ao todo, foram registradas 
denúncias, por meio do tele-
fone da Guarda Civil Municipal 
(GCM), o 153. As informações 
são repassadas à Vigilância 
Sanitária, que realiza as fis-
calizações, juntamente com 
agentes de outros órgãos da 
Prefeitura e conta com apoio 
de equipes da GCM.

Rio Preto não registra chuvas desde 27 de junho

Cláudio LAHOS
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ANIVERSÁRIOS

ESSES, OS ANIVERSARIANTES DE HOJE E AMANHÃ: 19, 
quarta-feira: 1981-inauguração do SBT, Dia do Artista de Teatro, 
Dia Mundial da Fotografia, nasceu Gabriele “Coco” Chanel, Bill 
Clinton, Lícia Mansor, Barbara Porto Felício,Marcos Palmeira, 
Walmyr Antônio (Castor) Verdi, Nicole  Truzzi, Luciana Bassitt 
Turco, Cesar Tome Garetti Filho, mágico Vicotr Hugo, Dany Eduarda 
Beolchi. 20, quinta-feira: ex-prefeito Valdomiro Lopes da Silva 
Júnior, José Luiz Balthazar Jacob, Célia Maria Vetorazzo Fauaz, 
Sandra Amelia Imbernom, Ideal Fuscaldo Júnior, Nilva Neves 
Caffagni, Sabrina de Giorgi, José Jacob Parsekian.

São José do Rio Preto, quarta-feira 
19 de agosto de 2020

CICLO DE EXPOSIÇÕES I

A partir deste mês, o Riopreto Shopping e o Núcleo de Economia 
Criativa da Acirp estão realizando um Ciclo de Exposições de Artes 
Plásticas que vai até novembro. Serão seis exposições individuais 
e uma coletiva com artistas de notório reconhecimento no 
cenário criativo de Rio Preto. A primeira exposição “Alegria, 
alegria”, foi inaugurada dia 13, quinta-feira.

      Tirem os casacos do 
armário que a partir de sexta-
feira a temperatura vai cair. 
E no sábado o frio promete 
aumentar com previsão de 2 
graus de mínima. Domingo, 
melhora um pouco.

    Aniversariantes de hoje, a 
decoradora Lícia Mansor, será 
muito festejada pelo marido, 
Paulinho Rossi e os filhos.

    Amanhã é dia de festa 
para o ex-prefeito Valdomiro 
Lopes da Silva Júnior, que 
ganha idade nova. Dra. Eliani 
prepara uma recepção para 
os íntimos de oliveira.

    Recuperando-se de 
problemas de saúde, Walmyr 
Antônio (Castor) Verdi, 
aniversariante de hoje, ganha 
o carinho dos muitos amigos 
de presente no hospital. 
Está para receber alta, mas 
felizmente não foi Covid.

    Desta coluna, as 
condolências à família de 
Lúcia Helena Dalia Issa, que 
faleceu segunda-feira aos 
62 anos. Era casada com 
Alberto Issa. E à família do 
Nezão(Nelson) Menezes, 92 
anos , que era casado com 
Vitória Aranega Menezes  e 
deixou os filhos Silvia, Vera 
Ligia e Nelson.

* 

* 

* 

* 

CHOCANTE 

É chocante saber que 680 mil 
servidores (um grupo social 
que tem praticamente emprego 
garantido) receberam auxilio 
emergencial de forma irregular. 
Isto custou quase R$ 1 bilhão. 
Dinheiro meu, seu, nosso. A 
Polícia Federal está fazendo 
o levantamento completo 
desses nomes, que poderão 
até, perder seus cargos se 
não devolverem até que sejam 
acionados pelas autoridades.

SERTANEJO NAS 
RÁDIOS

A música sertaneja domina há 
tempos as rádios brasileiras, 
mas sua hegemonia nunca 
foi tão marcante. Segundo 
um levantamento inédi to 
da consultoria Crowley, as 
20 primeiras músicas mais 
tocadas são do gênero. Entre 
segunda e sexta-fei ra da 
semana passada, a canção 
mais executada foi de “Asas”, 
de Luan Santana; seguida por 
“A vida é um rio”, de Raffa 
Torres; e “Com ou sem mim”, 
de Gustavo Mioto. A primeira 
música de um gênero diferente 
que aparece na lista da Crowley 
é “Deixa pra amanhã”, do 
sambista Dilsinho.

TRINI LOPEZ I

Trini Lopez morreu na terça-
feira da semana passada, aos 
83 anos, vítima da Covid. Suas 
músicas, eram um irresistível 
convite à dança, conforme 
conta o jornalista carioca Arthur 
Xexéo, nos tempos em que 
a gente se aglomerava para 
celebrar a alegria.Para quem 
está chegando agora, é difícil 
imaginar o impacto que a 
música de Trini Lopez provocou 
no planeta. 

Um foco de luz sobre a escritora, poeta e acadêmica da 
ARLEC, Loreni Fernandes Gutierrez.

O casal de médicos Edilberto Araújo e Beatriz Antunes 
Araújo

TALENTOS I 

Para quem anda cumprindo à risca o lockdown, um programa 
que promete ser cativante na TV Cultura: Miguel Falabella estreou 
sábado no time de jurados do “Talentos” novo reality musical, 
que vai revelar o grande destaque do teatro musical brasileiro. 
Na primeira eliminatória, juntamente com Cleto Baccic, Diego 
Montez e Paula Capovilla, o ator e diretor julgou quatro dos 24 
selecionados do programa.

A CIDADE DAS 
PRAÇAS

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio do Departamento 
de Parques e Jardins da 
Secretaria de Serviços Gerais, 
construiu, reformou, urbanizou 
e revitalizou no período de 
2017 até agosto de 2020, 
mais de 100 praças públicas. 
Dentro do Projeto Viva Praça 
foram revitalizadas 47 praças 
em diversas regiões da cidade 
e outras 14 praças foram 
totalmente construídas pela 
prefeitura. Somente pelo 
sistema PPP – Parceria Público 
Privado - 11 praças foram 
construídas e/ou totalmente 
revitalizadas. O departamento 
de Parques e Jardins também 
urban i zou nesse mesmo 
período, outras 42 áreas 
verdes. 

* 

SOCORRO HUMANITÁRIO I

Começam a surgir em Rio Preto, pelas redes sociais, movimentos 
de socorro humanitário, ajuda fiduciária para a reconstrução do 
Líbano. Se a iniciativa não for encabeçada por descendentes de 
libaneses, poderá parecer oportunismo e fogo de palha, mesmo 
porque os brasileiros, desempregados pela pandemia, também 
estão necessitando de ajuda para sua sobrevivência, muito maior 
do que a dos habitantes da capital libanesa. 

TRINI LOPEZ IV

Nos obituários do artista, 
publicados na semana passada, 
foram destacadas suas versões 
para “If I had a hammer” é uma 
folk song de 1949 lançada pelo 
quarteto vocal The Weavers, 
que parece até outra música 
quando ouvida a versão original 
e “La bamba”, como sabe 
todo mundo que viu o filme 
de mesmo nome em 1987, 
foi lançada por Ritchie Valens 
em 1958. 

AMPLIANDO 

Na contramão da crise, que 
forçou o fechamento de muitos 
bares e restaurantes, a rede 
carioca Belmonte que tem 
oito casas no Rio, ampliará 
seus domínios, famosa entre 
os cariocas, vai abrir um bar 
na boêmia Vila Madalena, em 
São Paulo. 

TRINI LOPEZ III

Trini Lopez não lançava canções. 
Ele as regravava, acrescentando 
o que Wilson Simonal chamaria 
de champignon. Mexia no 
andamento e transformava 
qualquer gênero no gênero 
Trini Lopez. Mas Trini Lopez fez 
antes. O tal disco animador 
de festas era o “Trini Lopez at 
PJ’s”, lançado em 1963. 

NOVO LAR

Até o final de semana, poderá ser confirmado o furo dado aqui: a 
Churrascaria Castellana deixaria o local onde está instalada nos 
altos da Avenida N.S. da Paz e assumiria o local onde existiu o 
restaurante Bambina, na rua Raul Silva, na Redentora.

O REI EM FOCO I 

Se você gosta de futebol e tem Pelé entre seus ídolos, veja 
essa notícia: Há um ano, Gringo Cardia, mago das imagens, 
está mergulhado na vida do maior craque de futebol de todos 
os tempos, Pelé. O Rei completa 80 anos em 23 de outubro e 
vai ganhar uma exposição no Museu do Futebol, em São Paulo, 
assinada pelo premiado cenógrafo, artista gráfico, diretor de 
vídeos e curador de museus.

KING KONG NO BRASIL

A franquia do musical King 
Kong, sucesso na Broadway 
desde 1993, vem ao Brasil 
em 2022 por meio da empresa 
carioca Touché Entretenimento, 
de Renata Borges. O elenco 
será brasileiro, mas o boneco 
do macaco (oito metros e 400 
kg e toda a tecnologia virão dos 
Estados Unidos.

NOVO SUPERMERCADO 

O supermercado Proença 
deverá inaugurar provavelmente 
no final de setembro, mais uma 
unidade. Desta vez, nos altos 
da Avenida N.S. da Paz.

COMENTARISTAS MULHERES

O time do SporTV vai entrar em campo no  Campeonato Brasileiro 
com o reforço de duas mulheres. As comentaristas Renata 
Mendonça e Nadine Basttos estreiam juntas, domingo, na 
partida entre Grêmio e Fluminense, que será transmitido pelo 
SporTV (menos para o Rio Grande do Sul) e o Premiere. Será 
a primeira vez que uma partida de futebol do SporTV terá uma 
dupla feminina nos comentários.  

CICLO DE EXPOSIÇÕES II

Participam da exposição, sob a coordenação de Drica Sanches, 
os artistas plásticos:  Germana Zanetti, Sérgio Amadeu, Thadeu 
Guerra, Cláudia Cabral, Jane Ferrari, Sandra Antunes, Héstia 
Tenfuss e Regina Cheida. As obras ficarão em cartaz até o dia 
31 de agosto, com visitação aberta ao público .

O REI EM FOCO II

A mostra será toda em audiovisual, com muitos vídeos, 
depoimentos de personalidades e um filme de 30 minutos só 
com fotos, em movimento, da vida e da carreira do ídolo, que 
marcou o recorde mundial de 1.281 gols. “É uma linguagem pop, 
de videogame, para a juventude”, diz Gringo, de 63 anos. “Quero 
que os jovens saibam a importância desse cara, que só os pais 
e os avós deles conhecem. Que ele se transforme também em 
um ícone para essa juventude. A gente não valoriza os nossos 
heróis, é triste”, lamenta o gaúcho. 

TRINI LOPEZ II

O cantor texano gravou um 
disco que, por algum tempo 
(e não foi pouco), animou a 
totalidade das festas caseiras 
organizadas na década de 60 
do século passado. Se a festa 
estivesse desanimada, era só 
tocar o tal disco que o salão 
ficava cheio. E todo mundo, 
além de dançar, cantava junto 
com o cantor. Trini Lopez era 
um irresistível convite à dança.

A médica Beth Liso aproveitando a pandemia para 
respirar ares rurais em sua fazenda

TALENTOS II 

Apresentado por Jarbas Homem de Mello, o programa vai ao 
ar sempre a partir das 20 horas. Jarbas abriu o “Talentos” 
encenando um trecho do famoso musical Cantando na Chuva. 
Nesta primeira eliminatória, os jurados tiveram a missão de 
avaliar  quatro concorrentes. Dois irão para a semifinal, um 
para a repescagem e o outro foi eliminado. A nova atração da 
TV Cultura vai ao ar aos sábados e a grande final está prevista 
para o dia 31 de outubro.

TALENTOS III

Sábado foram escolhidas as vencedoras da primeira eliminatória  
Para os jurados, as melhores apresentações foram de Mericia 
Cassiano (22 anos, fluminense de São Gonçalo), com a canção 
Listen, do filme Dreamgirls e de Stacy Locatelli (22 anos, 
paulistana, neta da saudosa atriz de tevê Márcia de Windson), 
interpretando Astonishing, do musical Little Women. O candidato 
Thiago Lemmos foi para a repescagem e ainda tem chances de 
avançar no programa. Talentos vai ao ar aos sábados, a partir 
das 20 horas, com reapresentação às quintas-feiras a partir 
das 23h45. 

SOCORRO HUMANITÁRIO II

Beirute precisa de 8 bilhões de dólares (R$ 26,5 bilhões). Se a 
iniciativa não partir dos governos, que têm bala na agulha para 
uma ajuda significativa, qualquer ajuda parecerá um espirro. 
Aliás, mais de 30 países ofereceram ajuda ao Líbano- cerca de 
US$ 300 milhões (R$ 1,6 bilhão) - mas sob condições. 

SOCORRO HUMANITÁRIO III

A mesma desconfiança da população no governo recai sobre 
os doadores: a de que o dinheiro realmente chegará a seus 
destinatários. Diante da falência do sistema estatal, líderes 
mundiais alertaram que a ajuda para reconstruir Beirute só será 
liberada quando as autoridades se comprometerem com reformas 
políticas e econômicas. Mas o governo está ruindo.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 
EPP
EMPENHO 12923/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento 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 que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
PROC. 11.310/2019; PE 132/2019
CONTRATADA: CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFAL-
TO E ENGENHARIA LTDA
O Município de São José do Rio Preto, através de seu Ilmo. 
Secretário Municipal de Serviços Gerais em atendimento ao 
requerimento de realinhamento de preços protocolado pela 
empresa supramencionada, decide, nos seguintes termos 
INDEFERIR o pedido. SMSG Ulisses Ramalho de Almeida
DESPACHO 
Despacho Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade Nº 11/20
Contratada: Newtesc Tecnologia e Comercio Eireli
Objeto: Prestação de serviços de conserto de equipamentos 
para serem utilizados em semáforos. Fundamento: Art. 25, I 
da L.F 8.666/93. SMTTS. Amaury Hernandes.
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 02/18; Contrato: PRE/0126/18
Contratada: Staff´s Recursos Humanos Ltda
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS 
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 25/18; Contrato: DIL/0013/18
Contratada: Fischer Administração de Bens Ltda
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMAS – Patricia L. R. Bernussi
ERRATA
Publicação do dia 15.08.2020 ref. ATA 0606/20 
Onde se lê: CONTRATADA FORTLUZ DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
Leia-se: CONTRATADA ANDERSON ALBERTO ROSATI ME
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2020
ATA Nº 0620/20
CONTRATADA: MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE 
ARTIGOS ODONTOLOGICOS-EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valo-
res Unitários – Item 15 – R$0,330; Item 16 – R$0,350; Item 
17
 – R$6,250; Item 18 – R$3,890; Item 22 – R$2,000 – SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2020
ATA Nº 0621/20
CONTRATADA: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATE-
RIAIS ELETRICOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de lâmpadas e reatores – Valores 
Unitários – Item 01 – R$36,50; Item 03 – R$26,50; Item 08
 – R$36,00; Item 09 – R$40,00; Item 10 – R$57,70 - SMO – 
Sérgio Astolfo Issas– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2020
ATA Nº 0622/20
CONTRATADA: GUSTAVO NICOLINO EPP
OBJETO: Fornecimento de matérias odontológicos – Valores 
Unitários – Item 08 – R$1,220; Item 09 – R$1,220; Item 13
 – R$1,000; Item 19 – R$0,860 – SMS – Prazo de vigência: 
12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBSF DO 
BAIRRO SOLIDARIEDADE (RUA ADRIELLE CAROLINE 
AMARAL ESQ. AV. PEDRO PERLE), CONFORME PLANI-
LHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINAN-
CEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS AO EDITAL – 
SEC. MUN. SAÚDE. Informamos que foram disponibilizados 
esclarecimentos relativos a este procedimento licitatório no 
seguinte endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLi-
citacao/Visitante.action   e fi ca, desde já, fazendo parte inte-
grante do instrumento convocatório, sendo válido para todos 
os efeitos legais o documento original encartado nos autos, 
a disposição dos interessados. Wanderley Ap. de Souza – 
Diretor de Compras e Contratos – Presidente da C.M.L. 
  AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBSF 
JOÃO PAULO II (RUA BECHARA JORGE HAGE ESQ. RUA 
NILSON CASADO), CONFORME PLANILHAS ORÇAMEN-
TÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e ME-
MORIAL DESCRITIVO ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. 
SAÚDE. Informamos que foram disponibilizados esclareci-
mentos relativos a este procedimento licitatório no seguinte 
endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action   e fi ca, desde já, fazendo parte integrante do 
instrumento convocatório, sendo válido para todos os efeitos 
legais o documento original encartado nos autos, a disposi-
ção dos interessados. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de 
Compras e Contratos – Presidente da C.M.L. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
134/2020 – PROCESSO Nº 11374/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de cadeiras e lon-
garinas para a Secretaria Municipal de Saude. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 20/08/2020 às 09:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
260/2020 – PROCESSO Nº 12277/2020 
Objeto registro de preços para aquisição de equipamentos 
de informática para a Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 20/08/2020 às 14:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 275/2020 – Processo n.º 
12.366/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de tapetes sani-
tizantes paras as unidades escolares. Secretaria municipal 
de Educaçao. Sessão pública realizada on-line com inicio dia 
07/08/2020, sendo adjudicado os itens às empresas declara-
das vencedoras: JORGE KHURY ATACADISTA EIRELI item 
1; TERESINHA CAMARGO ME item 2. Não houve mani-
festação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras –  Eloísa Sestini da Cunha- 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade: Sueli Petronilia A Costa - Secretária 
Municipal de Educação
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 258/2020 – Processo n.º 
12.275/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de borrifadores e 
capachos paras as unidades escolares. Secretaria municipal 
de Educação. Sessão pública realizada on-line com inicio dia 
07/08/2020, sendo adjudicado os itens às empresas declara-
das vencedoras: DANIELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES ME 
item 1;  JORGE H KHURY JUNIOR ME item 3; LOTUS CO-
MÉRCIO DE MERCADORIAS LTDA EPP item 2. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras –  Eloísa Sestini da 
Cunha- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade: Sueli Petronilia A Costa - Secretária 
Municipal de Educação
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 261/2020 – Processo n.º 
12.279/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de peças param 
manutenção corretiva e preventiva em centrais de alarmes. 
Secretaria municipal de Saúde. Sessão pública realizada 
on-line com inicio dia 04/08/2020, sendo adjudicado os itens 
às empresas declaradas vencedoras: ALCEU DE OLIVEIRA 
itens 4 e 18; CARLA VANESSA DOS SANTOS itens 9, 10, 
11, 13, 22, 23, 25, 27; CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES 
itens 1, 3, 5,  19, 20, 21 e 24; COMMANDO SEGURANÇA 
ELETRÔNICA LTDA tens 17 e 26;  R.D VELANI ELÉTRICA 
ME itens 2, 8, 14, 15  e 28. Os itens 6, 7, 12 e 16 foram fra-
cassados. 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: aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 225/2020 – Processo n.º 
12.020/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de aparelhos 
de profi laxia odontológica. Secretaria municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line com inicio dia 23/07/2020, 
sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: 
CARLOS EDUARDO PONTES VIALLE item 1. 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: aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 219/2020 – Processo 
11.989/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de agulhas para 
instrumento de biópsia. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on line com início dia 07/07/2020, 
sendo declarada vencedora a empresa UNIT IND, COM, 
IMPORTAÇÃO E EXORTAÇAO LTDA EPP item 1. Houve 
manifestação de intenção de recurso pela empresa UNIT 
IND, COM, IMPORTAÇÃO E EXORTAÇAO LTDA EPP 
referente ao item 2. A pregoeira retifi cou  a decisão prolatada 
na sessão do Pregão. O processo foi encaminhado ao Sr. 
Secretário Municipal de Saúde que ratifi cou a decisão da 
pregoeira, dando provimento ao recurso. Mariana Correa 
Pedroso Fernandes-Pregoeira.
ADJUDICO os itens 01 e 02 à empresa UNIT IND, COM, IM-
PORTAÇÃO E EXORTAÇAO LTDA EPP  conforme proposta 
declarada vencedora e HOMOLOGO este procedimento lici-
tatório por não vislumbrar qualquer irregularidade. Aldenis A. 
Borim - Secretário Municipal de Saúde. O inteiro teor encon-
tra-se a disposição dos interessados no Portal de Compras e 
nos autos do processo.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
280/2020 – PROCESSO Nº 12407/2020 
Objeto Registro de preços para aquisição de câmaras de va-
cinas para a Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 20/08/2020 às 14:00hs para continuidade dos trabalhos. 
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° 301/2020, PROCESSO 12.677/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais hospitalares. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 01/09/2020, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 302/2020, PROCESSO 12.678/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de desfribilador/cardiover-
sor. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 01/09/2020, às 14:0h. e abertura a 
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partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 305/2020, PROCESSO 12.691/2020, objeti-
vando o registro de preços para aquisição de marmitex pra 
a distribuição nas unidades de Pronto Atendimento (UPAS). 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 01/09/2020, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 309/2020, PROCESSO 12.732/2020, 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 01/09/2020, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 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° 295/2020, PROCESSO 12.642/2020, objetivando o 
registro de preços para prestação de serviços de sinalização 
horizontal com fornecimento de materiais e equipamentos na 
aplicação de tinta à base de água refl etorizada. Secretaria 
Municipal de Trânsito Transportes e Segurança. O rece-
bimento das propostas dar-se-á até o dia 02/09/2020, 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° 308/2020, PROCESSO 12.731/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de equipamentos médico 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 02/09/2020, às 14:00h. e 
abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
EXTRATO 
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 276/2020 – Processo n.º 
12.381/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de capuz balacla-
va para proteção do profi ssional no combate ao COVID 19. 
Secretaria Municipal de Saúde.
O pregão eletrônico restou fracassado uma vez que os valo-
res fi nais alcançados fi caram acima da estimativa do edital. 
Celia Candida Faria- pregoeira

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 34.468 DE 17 DE AGOSTO DE 2020
DISPENSA, DIEGO MAHFOUZ FARIA LIMA, da Função de 
Assistente Técnico - FG.102.1, na Coordenadoria do Centro 
Educacional de Esportes e Cultura "Aristides dos Santos" da 
Secretaria Municipal de Educação, 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 
posteriores, retroagindo os efeitos desta a 15 de agosto de 
2020.
PORTARIA N.º 34.469 DE 17 DE AGOSTO DE 2020
DESIGNA, em decorrência da dispensa da Função de 
Assistente Técnico, publicada pela Portaria nº 34.468 de 17 
de agosto de 2020, respeitadas as diretrizes da Lei Com-
plementar Federal nº 173/2020, RUBENS CARUSO NETO, 
para exercer a Função de Assistente Técnico - FG.102.1, 
na Coordenadoria Administrativa da Secretaria Municipal 
de Educação, constante do Anexo I da Lei Complemen-
tar n.º 346/2011, alterada pelas 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 alterações posteriores, 
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, 
retroagindo os efeitos desta a 15 de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.470 DE 17 DE AGOSTO DE 2020
NOMEIA, em decorrência da exoneração do Chefe de 
Divisão, publicada pela Portaria nº 34.453 de 13 de agosto 
de 2020,  FERDINANDO RAMOS DA SILVA, para ocupar 
o Cargo em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, 
lotado na Divisão de Gestão de Riscos e Gerenciamento 
de Desastres - Diretoria da Defesa Civil do GABINETE 
DO PREFEITO, constante do Anexo I da Lei Complemen-
tar 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, surtindo os efeitos desta a partir de 17 
de agosto de 2020.
PORTARIA N.º 34.471 DE 17 DE AGOSTO DE 2020
RETIFICA, a Portaria n.º 34.467 de 14 de agosto de 2020: 
onde se lê: “EXONERA, a pedido, JOSÉ ONOFRE DE 
ARAÚJO, do Cargo em Comissão – CHEFE DE GABINETE 
DO SECRETÁRIO – CD.101.2, (...) nomeado pela Portaria 
nº 28.089 de 19 de janeiro de 2017 ” leia-se: “EXONERA, a 
pedido, JOSÉ ONOFRE DE ARAÚJO, do Cargo em Comis-
são – ASSESSOR DE SECRETARIA – CA.102.4, (...) nome-
ado pela Portaria nº 30.168 de 08 de março de 2018”
PORTARIA N.º 34.475 DE 18 DE AGOSTO DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) ARNAL-
DO ALMENDROS MELLO, Médico Plantonista, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 
da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta a 
partir de 19 de agosto de 2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/2020
COMPRA DIRETA nº 3215/2020
Contratada: C. C. CALEJON DOS SANTOS ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de assistência técnica e manutenção 
preventiva e corretiva, incluso o serviço de substituição de 
peças para as catracas, portão de acesso cadeirante e termi-
nais de controle de acesso do SeMAE.
Valor total: R$ 6.000,00             Prazo: 12 meses.   Data da 
assinatura:  14.08.2020
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 18.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

  Pelo presente instrumento, o Município de 
São José do Rio Preto – S.P., e a servidora municipal SAMI-
RA SOUZA DA SILVA, resolvem em comum acordo, prorro-
gar a permissão de uso de imóvel público municipal, outor-
gado pelo Decreto n.º 17.858 de 26 de setembro de 2017, 
do imóvel situado na Rua Major João Batista França, nº 100, 
Vila Curti, casa 1, nesta Cidade, pelo prazo de 12 (doze) me-
ses, a contar de 26 de setembro de 2020, conforme previsto 
em sua cláusula décima terceira.
Ratifi cam-se as demais cláusulas contratuais, lavrando-se o 
presente termo para produção dos devidos efeitos jurídicos.
São José do Rio Preto, 04 de agosto de 2020.
SUELI PETRONÍLIA AMÂNCIO COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SAMIRA SOUZA DA SILVA
SERVIDORA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Portaria n° 006/2020

Regulamenta o procedimento para expedição de certidões 
para identifi cação de lote pela Secretaria Municipal de 
Habitação para fi ns de Regularização Fundiária Urbana 
(REURB).
A Secretária Municipal de Habitação, nos termos dos arti-
gos 18 e 35 da Lei Complementar 346/2011 no uso de suas 
atribuições legais, e
Considerando a Lei Federal 13.465/2017 e o Decreto Fe-
deral  9.310/2018 e as Normas dos Serviços Extrajudiciais 
expedidas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 
São Paulo;
Considerando a competência legal da Secretaria Municipal 
de Habitação prevista na Lei Municipal n°10.547/ 2009; 
Resolve:
Artigo 1°. Por determinação do Secretário Municipal de Ha-
bitação, por requerimento específi co do interessado ou ato 
de Cadastro de Imóvel Urbano de REURB, será expedida 
Certidão de Identifi cação de Lote pela Secretaria Municipal 
de Habitação, após o registro da regularização fundiária de 
núcleo urbano.
Parágrafo Primeiro: No ato do Cadastro de Imóvel Urbano 
de REURB o ocupante deverá apresentar cópias dos docu-
mentos pessoais em caso de pessoa física, e em caso de 
pessoa jurídica documentos de constituição da empresa, 
documentação de comprovação de propriedade ou posse do 
imóvel e demais documentos necessários para efetivação do 
cadastro, conforme especifi cidade.
Parágrafo Segundo: Para os casos de requerimento especí-
fi co, interessado deverá realizar Cadastro de Imóvel Urbano 
de REURB, ou, caso já haja cadastro realizado, deverá atua-
lizar dados e complementar a documentação necessária.
Parágrafo Terceiro: Após o registro da Rerub, o Secretário 
de Habitação poderá determinar  providências para procedi-
mento de emissão da Certidão de Identifi cação de Lote para 
os imóveis com cadastro efetivado e com identifi cação de 
ocupante.
Artigo 2°. O procedimento para emissão da Certidão de 
Identifi cação de Lote pela Secretaria Municipal de Habitação 
deverá atender os requisitos defi nidos nesta portaria.
Parágrafo Primeiro: O procedimento deverá seguir o seguin-
te rito:
I. A documentação deverá ser autuada para análise 
documental.
II. Após, o chefe do Setor de Cadastros e Informações 
Fundiárias encaminhará o expediente à Inspetoria Fiscal de 
Posturas.
III. O Chefe da Inspetoria Fiscal de Posturas, designará 
Agente Fiscal, para diligenciar e identifi car o ocupante ou 
requerente no lote indicado, observando os seguintes proce-
dimentos:
a) Em caso de lote com edifi cação, o Agente Fiscal de 
Posturas irá agendar vistoria, indicando data e local para 
promover a identifi cação.  No ato da vistoria cientifi cará o 
interessado para retirada da certidão em 30 dias.
b) Em caso de lote vago, o Agente Fiscal de Posturas 
fará uma diligência ao local para verifi car se existem indícios 
sufi cientes para a identifi cação do lote e, em caso positivo, 
será feito contato para o agendamento da vistoria ao lote 
indicado.
c) Identifi cado o ocupante ou requerente do referido 
lote pelo Agente Fiscal de Posturas, a informação será de-
vidamente registrada no SIHab (Sistema de Informação da 
Habitação), e retornará os autos submetendo o relatório para 
considerações ao Chefe da Inspetoria Fiscal de Posturas.
d) Não localizado o requerente no lote indicado na 
primeira diligência agendada, o Agente Fiscal de Posturas 
fará novo contato telefônico e agendará data e hora para a 
segunda diligência.
e) Restando infrutífera as diligências do Agente Fiscal 
de Posturas, a informação será devidamente registrada no 
SIHab (Sistema de Informação da Habitação), e retornará os 
autos submetendo o relatório e considerações ao Chefe da 
Inspetoria Fiscal de Posturas.
f) O Chefe da Inspetoria Fiscal de Posturas encami-
nhará despacho via Sigm informando o relatório e com as 
considerações da diligência para demais encaminhamentos 
ao chefe do Setor de Cadastros e Informações Fundiárias.
IV. O chefe do Setor de Cadastros e Informações Fundi-
árias após a devolutiva da Inspetoria Fiscal de Posturas fará 
os encaminhamentos conforme informações da diligência e 

constatação. 
Parágrafo Segundo: Em caso de não identifi cação do reque-
rente, será emitido despacho de indeferimento pelo chefe do 
Setor de Cadastros e Informações Fundiárias.
Parágrafo Terceiro: Em núcleos onde a Inspetoria Fiscal 
de Posturas durante o processo de regularização fundiária, 
identifi cou e relatou em vistoria de campo o ocupante, o 
Setor de Cadastros e Informações Fundiárias poderá emitir a 
Certidão, a partir das informações registradas pela Inspetoria 
e a análise da documentação apresentada pelo interessado 
no ato do Cadastro.
Parágrafo Quarto: Após sanado o procedimento de identifi -
cação, será emitida a  Certidão e deverá ser observado:
I. A certidão será lavrada em duas vias e subscrita, 
que encaminhará para arquivo e entrega;
II. A assinatura de certidões deverá ser emitida e assi-
nada por servidor devidamente nomeado, por decreto, para 
emissão e assinatura de certidões;
III. Na certidão deverá constar obrigatoriamente:
a. Nome do núcleo urbano regularizado
b. Quadra e Lote
c. Nome do requerente
d. Classifi cação do núcleo
e. Número da matrícula objeto de REURB
f. Se especialização, informar o registro
g. Com a seguinte expressão “Que a emissão da Cer-
tidão é gratuita e que o documento não representa forma de 
reconhecimento público de propriedade”
Artigo 3° O prazo para manifestação referente ao Protocolo 
objeto de requerimento específi co será de 30 dias, sendo 
esse prazo prorrogável por mais 30 dias.
Artigo 4° Caberá ao Secretário de Habitação os encaminha-
mentos para questões confl itantes ou omissas não previstas 
nesta portaria.
Artigo 5°. Esta portaria revoga a Portaria nº 001/2020, e 
entra em vigor na data de sua assinatura.
São José do Rio Preto, 18 de agosto de 2020.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS 
PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E 

ETNIA
Portaria SMM n° 03/2020
19 de agosto de 2020.
Dispõe sobre regime de jornada por turnos de e novas deter-
minações de organização dos atendimentos nos serviços da 
Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, 
Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia frente às atualizações 
das demandas e ações em medidas de prevenção e enfren-
tamento à pandemia do coronavírus (COVID19).
CONSIDERANDO as normativas no âmbito Federal, Esta-
dual e Municipal, que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento de 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); 
CONSIDERANDO, o cenário atual da pandemia com au-
mento do número de contaminação pelo COVID-19, neste 
momento.
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica facultado à Secretária Municipal dos Direitos 
e Políticas para Mulheres, Pessoa com Defi ciência, Raça 
e Etnia, a utilização de regime de jornada de trabalho por 
turnos de 4h30 diária entre os servidores e agentes públicos 
municipais lotados nos Departamentos da SMM, de forma 
que se mantenham garantidas: a execução do serviço pre-
ferencialmente remoto e o atendimento presencial, quando 
imprescindível, sem prejuízo à população, até o dia 30 de 
setembro de 2020.
Parágrafo único – Os servidores e agentes públicos muni-
cipais do cargo agente administrativo realizarão jornada de 
trabalho em dias alternados com escala de revezamento, 
conforme já estabelecido.
Artigo 2º - O sistema de jornada por turnos de 4h30 es-
tabelecido na SMM, a fi m de reduzir a permanência do 
servidor(a) e agente público, intercalando a jornada dos 
trabalhadores de modo a manter os atendimentos e funções 
essenciais no local de trabalho.
Parágrafo primeiro – No horário inverso do turno estabeleci-
do, o servidor e agente público devem cumprir o restante de 
sua jornada em teletrabalho, permanecendo à disposição da 
chefi a da unidade a qual pertence.
Parágrafo segundo – Em ações e ou atividades específi cas, 
quando necessário e convocado pelas respectivas chefi as 
imediatas a jornada de trabalho poderá ser realizada na sua 
integralidade.
Artigo 3º - Caberá à chefi a imediata dos Departamentos or-
ganizar o sistema de jornada por turnos 4h30 entre os profi s-
sionais em períodos, mediante apresentação de escala, bem 
como qualquer alteração, ao chefe de departamento, com 
cópia para o Gabinete da Secretaria, conforme necessidade 
de manutenção dos atendimentos da população.
Parágrafo único – Fica a cargo da Chefe de Gabinete a 
organização do sistema de revezamento em dias alternados 
dos agentes administrativos.
Artigo 4º - Fica vedada a realização de horas extras para o 
cumprimento da escala de serviço da Unidade.
Artigo 5º - Ratifi ca-se em todos os termos e recomenda-se 
informar, esclarecer e orientar a todas as pessoas sobre as 
medidas de prevenção à contaminação, evitando aglomera-
ções, conforme determinam os órgãos de saúde.
Artigo 6º - 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.
Artigo 7º - As determinações dispostas complementam o 
Decreto Municipal nº 18.554 e ratifi cam/retifi cam as Portarias 
SMM nº 01 e 02/2020 e demais legislação superveniente, 
não eximindo a observância e o cumprimento de regras 
específi cas.
Artigo 8º - Esta portaria será publicada no Diário Ofi cial do 
Município, e entra em vigor no dia 19/08/2020, tem vigência 
por tempo determinado até o dia 30/09/2020, podendo ser 
revista, a qualquer tempo, de acordo com a necessidade e 
as medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia.
MAUREEN DE ALMEIDA LEÃO CURY
SECRETÁRIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS 
PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E 
ETNIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPRE-
GO

EXTRATO DO 1.ª ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 
001/2019: que entre si celebram a Secretaria Municipal 
do Trabalho e do Emprego e Cooperativa de Trabalho de 
Produção em Panifi cações e afi ns de São José do Rio Preto 
doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL - OSC, inscrita no CNPJ sob n.º 32.597.631/0001-26 
com sede na Rua Maximiano Mendes, 269, Bairro Santa 
Cruz, em São José do Rio Preto-SP, representado neste ato 
por seu dirigente, Luciana Ferrari Ferreira, RG nº 279439179 
SSP/SP, CPF nº 265.254.288-58, em conformidade com a 
Lei Federal nº13.019 31 de julho de 2014, e com Decreto 
Municipal nº17.708 de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo 
Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017 e alterações 
pelo Decreto n.º 17.800 de 29 de junho de 2017,  fi rmados 
nos autos do processo de chamamento público n.º 001/2019, 
celebram o aditivo de prorrogação de 04 meses do termo 
001/2019.
OBJETO: Fomento para Cooperativa de Panifi cação com 
objetivo de qualifi car profi ssionalmente munícipes de São 
José do Rio Preto e inclusão na cooperativa de qualifi cados, 
com consequente geração de renda.
VALOR DA PARCERIA: R$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Re-
ais)
PRAZO DE EXECUÇÃO:  04 MESES
DATA DA ASSINATURA: 13 de agosto de 2020
DATA DA VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01 DE SETEMBRO DE 
2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.
O termo de colaboração em sua versão completa, contendo 
os respectivos anexos, está disponível no portal da Transpa-
rência desse município www.riopreto.sp.gov.br
Edemilson Aparecido Favaron
SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPRE-
GO

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPRE-
GO

EXTRATO DO 1.ª ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 
002/2019: que entre si celebram a Secretaria Municipal 
do Trabalho e do Emprego e Cooperativa de Trabalho na 
Produção de Vestuário de São José do Rio Preto doravan-
te denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
- OSC, inscrita no CNPJ sob n.º 32.206.098/0001-24 com 
sede na Rua Euclides de Lima, 351, Bairro Romano Calil, 
em São José do Rio Preto-SP, representado neste ato por 
seu dirigente, Maria Cecília Galvão Nunes Batista , RG nº 
176219730 SSP/SP, CPF nº 050.925.218-48, em confor-
midade com a Lei Federal nº13.019 31 de julho de 2014, 
e com Decreto Municipal nº17.708 de 07 de fevereiro de 
2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 
2017 e alterações pelo Decreto n.º 17.800 de 29 de junho 
de 2017,  fi rmados nos autos do processo de chamamento 
público n.º 002/2019, celebram o aditivo de prorrogação de 
04 meses do termo 002/2019.
OBJETO: Fomento para Cooperativa Têxtil com objetivo de 
qualifi car profi ssionalmente munícipes de São José do Rio 
Preto e inclusão na cooperativa de qualifi cados, com conse-
quente geração de renda.
VALOR DA PARCERIA: R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO:  04 MESES
DATA DA ASSINATURA: 13 DE AGOSTO DE 2020
DATA DA VIGÊNCIA: 01 DE SETEMBRO DE 2020 A 31 DE 
DEZEMBRO DE 2020.
O termo de colaboração em sua versão completa, contendo 
os respectivos anexos, está disponível no portal da Transpa-
rência desse município www.riopreto.sp.gov.br
Edemilson Aparecido Favaron
SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPRE-
GO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

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

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

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

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

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

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

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

BIGA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 3676800 
CONSTRUTORA & INSTALADORA RM LTDA 3725560 
TCTEC TECNOLOGIA E CONHECIMENTO LTDA 3057190 

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

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 

Secretaria Municipal de Habitação 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 

Edital 
Dá conhecimento da Demarcação Urbanística referente a regularização fundiária urbana do 
loteamento SÃO MIGUEL ARCANJO II. 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumprimento de suas atribuições legais, 
FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, principalmente 
aos titulares de domínio, confrontantes, ou terceiros interessados, sobre a re-ratificação de 
Demarcação Urbanística do núcleo urbano informal auto denominado SÃO MIGUEL 
ARCANJO II, consolidado sobre o imóvel matriculado sob nº 72.695 do 1º Oficial de Registro 
de Imóveis de São José do Rio Preto, confrontantes matriculados sob N.os 21.191, 77.615, 
85.072, 85,073, 85.743, 99.356, 139.684, 139.920, 139.921 do 1º Oficial de Registro de 
Imóveis de São José do Rio Preto, cientificando a todos que, querendo, apresentem 
impugnação à demarcação urbanística, no prazo comum de trinta (30) dias, nos termos do 
art.20, § 1º e 2º da Lei Federal nº.13.465/2017. 

 

Desenho simplificado da área demarca 
Em São José do Rio Preto, aos 17 dias do mês de agosto de 2020. 

Fabiana Zanquetta de Azevedo 
Secretária Municipal de Habitação 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 14 de Agosto de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 
2020146178 JST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
2020179828 ALINE BRUSSI 
2020169806 ESPAÇO BRONZE ESTÉTICA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS EIRELI 
2020171889 MARIA DO SANTOS LERIM 
2020168504 RAQUEL BARBOSA MARTINS DA SILVA 
2020173398 SANDRO RENATO BARBOZA DE OLIVEIRA  
2020175061 SUSMAN CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA EPP 
2020173360 ADRIANA VASCONCELOS DE ABREU 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 14 de Agosto de 2020. 

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

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
2020145305   BRUNA MARIA DA SILVA RODRIGUES 
2020141132   LUAN FERREIRA DE SOUZA 
2020146335   LUCI RAIA 
2020144422   PAULO BARROS DE OLIVEIRA 
2020154258   THIAGO TRINDADE ZANETO FRANÇA 
2020167260   WILSON JOLANDO OJEDA 
2020164683   TIAGO PRATES MORAIS 
2020164717   ANA PAULA SILVA SOUZA 
2020155715   ROBSON MARQUES DA CRUZ 
2020171704   NAYARA ROBERTA COSTA BENA 
2020161529   SIGMAR LUCAS DE OLIVEIRA DE ANDRADE 
2020163324   JOICE FERNANDA SILVA VENTURINI 
2020159029   LESLY NOGUEIRA FERREIRA ALVES 
2020149553   DENIS LUCAS DE BRITO 
2020152825   LIANA CLAUDIA MASAKI HESPANHA 
2020156579   RHAYONE MULLER FREITAS DANTAS 
2020164644   ANGELICA MARIA IUGA 
2020154241   LUZIMAR SOARES PEREIRA 
2020149687   CELL BENS INCORPORADORA LTDA EPP 
2020158989   ISAC RODRIGUES DA SILVA 
2020155762   TATIANA DELACORTE ALVARENGA 
2020141214   ANDERSON HENRIQUE GALUCCI 
2020125170   CRISTINA HELENA MULLER 
2020147126   GERVASIO PEREIRA DOS SANTOS 
2020147981   ELY JOAQUIM DO NASCIMENTO 
2020161678   JANDERSON SOUSA DE ANDRADE 
2020164622   ANGELA MARIA PEREIRA 
2020159066   EDIO CARNEIRO DA SILVA 
2020161630   ANA CRISTINA CARNEIRO VILLANOVA VIDAL 
202047424   FLORIANO WANDERLEY JUNIOR 

 2020142417 20202142415 FABRICIO MARCHI TIAGO 
 2020167434 2020167436 MICHELE FERNANDES FERRARI 
 2020165039  PATRICIA SIMIONI 
 2020163417  PAULO AUGUSTO ZERATI MONTEIRO 
 2020170774  SONIA CRISTINE NUNES 
 2020158064  JOÃO CARLOS MALTA 
 2020126518 2020126519 RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A 
  2020125185 ANDRE CORREA DA ROCHA 
  2020143200 ALESSANDRO JOJEMIR ROZANI 
  2020141371 PALADIUM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 
  2020173389 DIOGO DEL NERO BARBOSA 
  2020172802 EDER OLIVEIRA DA COSTA 
  2020171840 LEONARDO ALVARES MACHADO 
  2020175156 TUANNY TANATTIELY GILABET PINTO 

2020107386   ROGERIO FROTA MELZI 
2020168500 2020168503  RAQUEL BARBOSA MARTINS DA SILVA 
2020178327   ROBERTO CAFFAGNI 
2020147260 2020147263  JOÃO LUIZ FURLAN 
202026216  202026220 MEIRE MARLY SCARANO SANGALETI 
2020144601 2020142142  TELMA SILVA 
2020168202   ELOISA ANTONIA RABITO 
2020160665   PAULO BARROS DE OLIVEIRA 
2020164670   DIOGO HENRIQUE ROSSETO DE PAULA 
2020164543   SONIA CRISTINA ROSA DA SILVA 
2020158074   ULISSES RAMALHO DE ALMEIDA 

2020160708   GUSTAVO DOS REIS RODRIGUES 
2020150705   HELIO GONÇALVES XAVIER 
2020150640   FERNANDA DE SOUZA CAIRES 
2020147171   EDILSON LUCIANO DE JESUS BERTO 
2020123531   MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO 
2020123544   MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO 
2020165935   BRUNO LEMOS QUEIROZ 
2020169048   MANUEL MELO DOS SANTOS FILHO 

2020148842   JUNQUEIRA & CHIDEROLI 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

2020147042   MARCELO DE LELIS BRASILEIRO 
2020163334   FERNANDO XAVIER JORDANI 
2020168348   RAFAEL BENVINDO MACIEL 
2020168219   LUISA BLANCO LIMACHI 
2020163743   ADENILSON BERNARDES AGUIAR 
2020171635   RENATO EUZEBIO 

 2020159088  GLEITON ROGERIO VIEIRA 
 2020154517 2020154515 RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A 
 202010365 2020104406 CESALTINO SILVA JUNIOR 
  202011695 CESALTINO SILVA JUNIOR 
 2020169927  ADEMILSON DO CARMO SOUZA 
 2020137441  ROSIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA 
 2020108355  NILSON CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR 

 2020150896  FERNANDO DOTOLI GONÇALVES DE 
SOUSA 

 2020172546  CARLOS CASAGRANDE NETO 
 2020165097  PAULO CESAR NEUBER DELIGI 
 2020167280  BRUNA LETICIA MARTINS SBRISSA 
 2020126371  MARCIA REGINA MAGAGNATO 
 2020162520  NATHALIA MILANI MORA 
  2020177268 ALESSANDRO APARECIDO MOREIRA 

  2020171857 JAFA RAMIREZ ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA 

  2020181006 LUIS FERNANDO FAVA 
  2020181430 VALDENIR MUNHOZ 

2020161437   EDVALDO ARAUJO SANTOS 
2020151791   MARIO DOS SANTOS DIAS 
2020128891   BRUNO CONDI DE PAULA 
2020164592   GUSTAVO LUIS SILVA 
2020174079   PAULO GUSTAVO DE ANDRADE PROVAZZI 
2020170001   MATHEUS AURÉLIO PALHARES GUIMARÃES  
2020163723   CRISTINA VALDEREZ PELICER 

2020160653   ETERNO DE FREITAS MACEDO E SANDRA 
MARA DOS SANTOS MACEDO  

2020167350   LUCIANO JONATHAN OVIDIO 
2020156984   JONAS MARQUES SOARES  
2020152757   ROSIANE APARECIDA MAINO 
2020169812   ADRIANO DIAS FILHO 
2020146233   JOÃO CORREA DO NASCIMENTOS JUNIOR 

2020169883   MARCIEL DA SILVEIRA E SILVANE 
CARVALHO DA SILVEIRA 

2020161725   RAPHAEL CERUTI MENDES 
2020162477   MARIANA MORENO AMARAL PONTES 
2020167248   DENIS GUILHERME DE OLIVEIRA  
2020164705   LUIZ HENRIQUE DA CUNHA  

2020149648   JOSIEL OLIVEIRA DOS SANTOS E SUZILEI 
RIBEIRO GOMES SANTOS 

 2020135212  JESSICA CRISTINA CICONE 
 2020169105  RODRIGO DE BIASI 
 2020152635  JOSE ADOLFO DA SILVA 

 2019417047  GENI SATOMI CUNRATH 
 2020138418  TATIANE ZAMPIERI FERMINO 
 2020135204  BENEDITO ALVES DE SOUSA FILHO 
 2020124400  WALACI ALVES FERNANDES 
 2020170136  EVELTON SANDOVAL MOREIRA 
 2020164804  MARIA APARECIDA DE SOUZA CASTRO 
 2020148096  VILMAR LOURENÇO DA SILVA 
 2020164789  FELIPE TEIXEIRA VALENCA 
 2020170960  RICARDO FERREIRA VALVERDE 

2020150641   TATIANE DE OLIVEIRA FERNANDES DA 
SILVA 

2020168308   BRASILINO FELICIO DE GODOY 
2020170105   ELAINE CRISTINA DE MORAES ARRUDA 

2020170628   GISLAINE PATRICIA CAVALCANTE 
ZOPPELLARI 

2020150616   CLAUDIO MOREIRA SILVA  
2020168479   ANDRE LUIS DE SOUZA 
2020126748   PAULO CESAR CAETANO CASTRO 
2020150733   NESTOR DUARTE DE OLIVEIRA  
2020150643   SERGIO LUIZ MACHADO 

2020174860   J 1 EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO 
DE IMÓVEIS PROPRIOS LTDA 

2020159139   JOÃO BATISTA MIGUEL E TEREZINHA 
APARECIDA BUSSOLA MIGUEL 

2020150699   SUZANA APARECIDA TOME E PAULO 
SÉRGIO ANDRADE  

202054049   ISAC MEDINA DA SILVEIRA 
202054087   ISAC MEDINA DA SILVEIRA 
202054099   ISAC MEDINA DA SILVEIRA 
2020165921   LUIZ HENRIQUE BARBOSA  
2020159067 2020159072  PEDRO SILVESTRE FERREIRA 

202068414   BERNARDO HENRIQUE CARNIATO 
GODINHO 

2020128984   TANIA REGINA NOVAES 
2020121898  2020178417 ALDO LUCIANO MACRI 
2020169884 2020169889  APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS 
2020162545 2020162548 2020162549 NATALINO GERALDO PASCUTTI 
2020164908 2020123129 2020177251 ALDIR MENESES DA SILVA  
2020149619   CICERA DE MELO LIMA  
2020113403   VALERIANO MARTINS DOS REIS  
2020161751   NILSON ROGERIO DOS SANTOS 
2020159117   JOSÉ AILTON PEREIRA SANTANA  
2020141362   VINICIO ALBERTO SANTANA 
2020170636   ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA  
2020165936   FLAVIO MAURICIO PATINI 
2020146367   VALDIR KEBLERIS 
2020150759   DEBORA LUISA SIQUEIRA DOS SANTOS 
2020137470   GILDIVAN DOS SANTOS SOBREIRA  

2020154552  

 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 
LOTEAMENTO CONDOMÍNIO VILLAGE LA 
MONTAGNE E MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 

2020174065   DEBORA PATRICIA DA SILVA 
2020162453   CLAUDIO PERPETUO CANDIDO 
2020169825   ANA PAULA PARDO MANTOVANI OROSZ 

 202062456  RESSOLAGEM RIO PRETO LTDA 
 2020163387  ZELIA CRISTINA REGIS  
 2020168495  REGINALDO LOPES DE ANDRADE  
 2020155735  ANTONIO DOS SANTOS  
 2020145173  MANOEL MALAQUIAS SAMPAIO  
 2020145158  FLAVIA BIGOTO HELENA 

  2020171722 BRENO FIRMO ARCURIO 
  2020174178 BRUNO SOARES OLIVEIRA E OLIVEIRA 
  2020171798 ELIZEU GOMES DA CRUZ E CIA LTDA ME  
  2020172826 JOSÉ ROBERTO OLIVA 
  2020109944 IGREJA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
  2020109942 IGREJA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
  2020182940 JOSÉ LUIZ ZILLI 
  2020181739 ARLETE APARECIDA GARUTTI POSTIGO 
 2020174145  MARCELO RICARDO DA SILVA 
 2020158051  DANIELA ANTONIO MARQUES DOS SANTOS 
 202062780  ALEX JUNIO DE FREITAS 
  2020171773 CLARICE ANA PERINE MACHADO 
  2020181516 LAZARO AMBROZIO DOS SANTOS 

202086942   LOG SJRP I INCORPORAÇÕES SPE LTDA 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 14 de Agosto de 2020. 

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

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
2020170659   AUREO ALMEIDA DA SILVA 
2020138444   CARLOS ROBERTO LESSE 
2020165911   HELIO PAULA DA SILVA 
2020157131   PAULO SERGIO BATISTA 

 2020160745 2020160748 GISLAINE GONÇALVES AGUIAR 
 2020172041  JESSIKA ARAUJO DE ALMEIDA 
 2020175048 2020175054 MARIA SOLANGE DIAS PEREIRA 

RODRIGUES 
 2020174231  ROSANA RODRIGUES DA COSTA 

2020175072   Maria de Lourdes Salvador Gonçalves 
2020122020 
2020122024 

  MARCOS AURÉLIO DE BIASE CHALELA 

 2020173446  BRUNO LUIS ARCARO 
 2020173413  LUIS FERNANDO PACCO 
 2020176553  EURÍPEDES JOSÉ MONTEIRO JUNIOR 
 2020174267  JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA  
 2020173574 

2020173576 
 MARCOS ROGÉRIO LEAL 

2020174940   DANIELE PRATA DE CARLI FERREIRA 
2020174214   ZENAIDE CLEMENTE SALES 
2020171593   FLÁVIO PINEDA RAMIRES 
2020164724   CELINA MARIA RODRIGUES PEREIRA 

SCAMARDI 
2020126011   JOÃO VITOR DOS SANTOS FAGUNDES  
2020129935   JOSINEY FERREIRA DE LIMA 
2020129809   LUANA COSTA AMADO 
2020119318   MAISA FERNANDES DA COSTA 

 2020144147  BSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
R1 LTDA 

 2020146494  SIMONY RODRIGUES BARBOZA MACHADO 
 2020149028  ADEMIR FERREIRA DA SILVA 

2020159126  2020159128 RUI PAGLIONI 
 2020171796  DAVID TORRES 
 2020178462  IZILDINHA APARECIDA DE SOUZA 
 2020178458  PAULO SERGIO SOARES PEREIRA 
  2020172640 PAULO MIGUEL BENFATI THOME 
  2019343337 FALOPPA ENGENHARIA LTDA 
    
    

Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000139572 00643/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/ SP  

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

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

SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000049412 00495/20 CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 
SJRP LTDA 

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO Nº 
1902 

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



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
19 de agosto de 2020

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 – PROCESSO Nº 
7373/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFRAESTRU-
TURA (ELETRODUTOS E CURVAS), DESTINADOS AO 
ENCAMINHAMENTO DE CABOS DE REDE LÓGICA, 
UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE 
DE DADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRE-
TO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CON-
DIÇÕES DE EXECUÇÃO CONTIDAS NESTE EDITAL E 
SEUS ANEXOS.
Sessão pública realizada online no dia 12/08/2020, sendo 
adjudicado o objeto à empresa: K9 Automação Industrial 
Ltda.

A íntegra da Sessão está disponível no Portal de Compras. 
Fernando Geromel Prette– Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
011/2020 – PROCESSO Nº 7373/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto, 18 de agosto de 2020 – João Perei-
ra Curado Junior – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a 
realização do Pregão Presencial nº 065/2020, objeto do Processo Licitatório nº 073/2020. TIPO: Menor preço 
global por lote. OBJETO: A presente licitação tem como objeto contratação de empresa para prestação de 
serviços de confecção de material gráfico para campanhas do Departamento de Saúde e Assistência Social 
da Prefeitura Municipal de Guapiaçu/SP, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo 
ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 03 de setembro de 2020, às 09:00 horas, 
na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 19/08/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site 
oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com 
sede na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 
18/08/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ nº 59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que dispõe o art. 13, parágrafo 

único, da Lei 9656/98, e item 4.1, da Súmula 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, notifica os consumidores abaixo 

relacionados, para regularizarem seus débitos, no prazo de 10 dias, a contar desta data, no setor de atendimento ao cliente, localizado 1º andar

do nosso prédio na Avenida Murchid Homsi, 1275 - Vila Diniz - CEP: 15070-650 São José do Rio Preto – SP:

CPF: 159.367.318; contrato nº 24607, valor devido: R$ 932,07, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de 

mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 219.192.618; contrato nº 31479, valor devido: R$ 850,14, referente às competências de 05/2020,

06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 169.716.578; contrato nº 38421, valor devido: R$ 1.731,40,

referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 157. CPF: 120.007.158; 

contrato nº 41649, valor devido: R$ 358,04, referente às competências de 04/2020, 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 208. CPF: 259.074.368; contrato nº 44925, valor devido: R$ 295,87, referente às competências de 06/2020, incluídos, juros e 

multas de mora; Número de dias em atraso: 63. CPF: 290.161.358; contrato nº 46795, valor devido: R$ 574,46, referente às competências de 

05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 216.851.218; contrato nº 47159, valor devido: R$

560,96, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 157. CPF: 

018.742.998; contrato nº 60197, valor devido: R$ 1.807,03, referente às competências de 03/2020, 04/2020, 05/2020, incluídos, juros e 

multas de mora; Número de dias em atraso: 373. CPF: 417.263.038; contrato nº 61517, valor devido: R$ 307,92, referente às competências 

de 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 58. CPF: 463.202.728; contrato nº 64462, valor devido: R$ 398,15,

referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 157. CPF: 005.209.638; 

contrato nº 68669, valor devido: R$ 2.934,68, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 140. CPF: 202.762.638; contrato nº 69800, valor devido: R$ 624,18, referente às competências de 04/2020, 05/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 228. CPF: 481.048.498; contrato nº 70912, valor devido: R$ 319,78, referente 

às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 157. CPF: 551.399.408; contrato nº 

75383, valor devido: R$ 208,76, referente às competências de 04/2020, 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 228. CPF: 506.014.698; contrato nº 77359, valor devido: R$ 922,24, referente às competências de 01/2020, 02/2020, 03/2020, 

04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 573. CPF: 040.754.445; contrato nº 78397, valor devido: R$ 191,49, 

referente às competências de 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 53. CPF: 434.446.088; contrato nº 

78513, valor devido: R$ 433,11, referente às competências de 04/2020, 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 218. CPF: 428.031.418; contrato nº 80101, valor devido: R$ 404,57, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros 

e multas de mora; Número de dias em atraso: 137. CPF: 473.483.528; contrato nº 80598, valor devido: R$ 154,07, referente às competências 

de 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 84. CPF: 453.233.188; contrato nº 81045, valor devido: R$ 282,94,

referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 442.957.428; 

contrato nº 81387, valor devido: R$ 402,73, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 147. CPF: 509.171.638; contrato nº 81413, valor devido: R$ 402,73, referente às competências de 05/2020, 06/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 437.723.468; contrato nº 82035, valor devido: R$ 100,56, referente 

às competências de 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 53. CPF: 500.416.978; contrato nº 82222, valor 

devido: R$ 521,61, referente às competências de 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 436. CPF: 479.716.518; contrato nº 84711, valor devido: R$ 425,50, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros 

e multas de mora; Número de dias em atraso: 135. CPF: 256.298.008; contrato nº 85739, valor devido: R$ 283,23, referente às competências 

de 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 99. CPF: 109.372.908; contrato nº 87301, valor devido: R$ 635,62,

referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 352.775.778; 

contrato nº 88328, valor devido: R$ 916,72, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 147. CPF: 449.719.738; contrato nº 89192, valor devido: R$ 202,10, referente às competências de 05/2020, 06/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 327.632.568; contrato nº 89615, valor devido: R$ 182,86, referente 

às competências de 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 58. CPF: 535.327.558; contrato nº 91581, valor 

devido: R$ 226,95, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 

288.608.828; contrato nº 92649, valor devido: R$ 461,14, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; 

Número de dias em atraso: 147. CPF: 134.205.218; contrato nº 94606, valor devido: R$ 1.495,02, referente às competências de 05/2020, 

06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 370.919.918; contrato nº 94929, valor devido: R$ 176,64, 

referente às competências de 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 58. CPF: 459.519.538; contrato nº 

94958, valor devido: R$ 208,65, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 147. CPF: 557.306.978; contrato nº 96210, valor devido: R$ 425,36, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros 

e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 436.201.608; contrato nº 96290, valor devido: R$ 340,50, referente às competências 

de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 442.969.718; contrato nº 97192, valor devido: 

R$ 218,64, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 

553.429.488; contrato nº 97290, valor devido: R$ 194,31, referente às competências de 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número 

de dias em atraso: 89. CPF: 771.736.278; contrato nº 97516, valor devido: R$ 1.410,53, referente às competências de 05/2020, 06/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 174. CPF: 559.067.148; contrato nº 97602, valor devido: R$ 248,65, referente 

às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 536.998.928; contrato nº 

97603, valor devido: R$ 259,54, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 147. CPF: 454.284.108; contrato nº 97955, valor devido: R$ 227,80, referente às competências de 06/2020, incluídos, juros e multas 

de mora; Número de dias em atraso: 58. CPF: 181.459.168; contrato nº 98075, valor devido: R$ 606,88, referente às competências de 

05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 167. CPF: 170.304.848; contrato nº 98156, valor devido: R$

600,90, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 

547.665.948; contrato nº 98311, valor devido: R$ 238,78, referente às competências de 04/2020, 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; 

Número de dias em atraso: 208. CPF: 119.591.576; contrato nº 99607, valor devido: R$ 373,56, referente às competências de 05/2020, 

06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 167. CPF: 434.142.398; contrato nº 99609, valor devido: R$ 238,68, 

referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 562.110.658; 

contrato nº 99845, valor devido: R$ 229,53, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 147. CPF: 478.937.748; contrato nº 100548, valor devido: R$ 307,59, referente às competências de 04/2020, 05/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 208. CPF: 509.895.148; contrato nº 100714, valor devido: R$ 330,02, referente 

às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 118.139.078; contrato nº 

101302, valor devido: R$ 566,33, referente às competências de 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 99. 

CPF: 557.070.138; contrato nº 101544, valor devido: R$ 116,39, referente às competências de 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; 

Número de dias em atraso: 89. CPF: 068.033.075; contrato nº 101600, valor devido: R$ 388,60, referente às competências de 05/2020, 

06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 157. CPF: 508.285.728; contrato nº 102348, valor devido: R$ 238,78, 

referente às competências de 04/2020, 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 208. CPF: 390.398.268; 

contrato nº 102774, valor devido: R$ 192,24, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 167. CPF: 980.168.818; contrato nº 102827, valor devido: R$ 1.378,12, referente às competências de 05/2020, 06/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 157. CPF: 217.165.228; contrato nº 103142, valor devido: R$ 445,77, referente 

às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 269. CPF: 566.410.598; contrato nº 

103375, valor devido: R$ 222,40, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 167. CPF: 279.997.608; contrato nº 103729, valor devido: R$ 524,90, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros

e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 514.878.488; contrato nº 103899, valor devido: R$ 398,70, referente às 

competências de 04/2020, 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 208. CPF: 568.797.918; contrato nº 

104386, valor devido: R$ 110,65, referente às competências de 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 63. 

CPF: 025.853.708; contrato nº 104547, valor devido: R$ 1.364,62, referente às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas 

de mora; Número de dias em atraso: 269. CPF: 503.922.098; contrato nº 104637, valor devido: R$ 231,75, referente às competências de 

04/2020, 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 228. CPF: 480.279.938; contrato nº 104983, valor devido: 

R$ 238,68, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 

577.657.898; contrato nº 104999, valor devido: R$ 328,50, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora;

Número de dias em atraso: 147. CPF: 533.733.518; contrato nº 105275, valor devido: R$ 249,01, referente às competências de 05/2020, 

06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 489.501.368; contrato nº 105447, valor devido: R$ 555,05, 

referente às competências de 04/2020, 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 233. CPF: 391.580.368; 

contrato nº 105461, valor devido: R$ 1.093,74, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de

dias em atraso: 147. CPF: 251.184.268; contrato nº 105716, valor devido: R$ 471,39, referente às competências de 05/2020, 06/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 362.503.888; contrato nº 106001, valor devido: R$ 196,25, referente 

às competências de 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 89. CPF: 488.006.078; contrato nº 106009, valor 

devido: R$ 160,85, referente às competências de 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 119. CPF: 

489.069.748; contrato nº 106049, valor devido: R$ 229,64, referente às competências de 04/2020, 05/2020, incluídos, juros e multas de mora;

Número de dias em atraso: 208. CPF: 451.719.158; contrato nº 106287, valor devido: R$ 634,46, referente às competências de 01/2020, 

02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 758. CPF: 339.037.148; contrato nº 

106307, valor devido: R$ 216,48, referente às competências de 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 94. 

CPF: 525.912.068; contrato nº 106325, valor devido: R$ 425,50, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de 

mora; Número de dias em atraso: 157. CPF: 581.503.308; contrato nº 106328, valor devido: R$ 425,50, referente às competências de 

05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 157. CPF: 047.956.915; contrato nº 106356, valor devido: 

R$ 924,51, referente às competências de 04/2020, 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 218. CPF: 

380.843.998; contrato nº 106386, valor devido: R$ 2.083,29, referente às competências de 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 738. CPF: 497.711.278; contrato nº 106451, valor devido: R$ 720,97, referente 

às competências de 03/2020, 04/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 260. CPF: 576.153.748; contrato nº 

106529, valor devido: R$ 660,54, referente às competências de 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, incluídos, juros e multas de 

mora; Número de dias em atraso: 745. CPF: 581.552.088; contrato nº 106613, valor devido: R$ 238,68, referente às competências de 

05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 218.197.058; contrato nº 106774, valor devido: 

R$ 703,71, referente às competências de 04/2020, 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 208. CPF: 

558.955.108; contrato nº 106834, valor devido: R$ 259,58, referente às competências de 04/2020, 05/2020, incluídos, juros e multas de mora;

Número de dias em atraso: 208. CPF: 477.536.348; contrato nº 106881, valor devido: R$ 171,93, referente às competências de 04/2020, 

incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 129. CPF: 325.314.208; contrato nº 106900, valor devido: R$ 420,48, referente 

às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 167. CPF: 572.376.958; contrato nº 

106927, valor devido: R$ 446,22, referente às competências de 04/2020, 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 218. CPF: 402.929.148; contrato nº 106957, valor devido: R$ 427,80, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros

e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 449.612.458; contrato nº 106994, valor devido: R$ 399,01, referente às 

competências de 04/2020, 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 208. CPF: 579.114.658; contrato nº 

107019, valor devido: R$ 238,68, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 147. CPF: 533.678.528; contrato nº 107024, valor devido: R$ 249,01, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros

e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 360.150.108; contrato nº 107142, valor devido: R$ 433,95, referente às 

competências de 04/2020, 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 221. CPF: 459.159.298; contrato nº 

107212, valor devido: R$ 352,52, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 167. CPF: 574.947.608; contrato nº 107278, valor devido: R$ 238,78, referente às competências de 04/2020, 05/2020, incluídos, juros

e multas de mora; Número de dias em atraso: 228. CPF: 580.400.828; contrato nº 107325, valor devido: R$ 271,03, referente às 

competências de 04/2020, 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 199. CPF: 535.666.488; contrato nº 

107336, valor devido: R$ 249,01, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 147. CPF: 471.268.488; contrato nº 107378, valor devido: R$ 239,05, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros

e multas de mora; Número de dias em atraso: 159. CPF: 436.314.498; contrato nº 107440, valor devido: R$ 548,60, referente às 

competências de 04/2020, 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 269. CPF: 133.408.728; contrato 

nº 107441, valor devido: R$ 709,31, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 

atraso: 147. CPF: 435.588.408; contrato nº 107484, valor devido: R$ 384,23, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros

e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 445.311.968; contrato nº 107675, valor devido: R$ 420,41, referente às 

competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 557.518.998; contrato nº 

107760, valor devido: R$ 140,76, referente às competências de 05/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 83. 

CPF: 483.184.648; contrato nº 107788, valor devido: R$ 433,28, referente às competências de 05/2020, 06/2020, 07/2020, incluídos, juros e 

multas de mora; Número de dias em atraso: 190. CPF: 403.768.078; contrato nº 186176, valor devido: R$ 363,56, referente às competências 

de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 167. CPF: 424.031.728; contrato nº 969999, valor 

devido: R$ 344,04, referente às competências de 05/2020, 06/2020, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 157. 

Em caso de não comparecimento do consumidor no prazo indicado acima, o contrato em referência estará rescindido de pleno 

direito conforme cláusula contratual em face do atraso no pagamento da taxa de mensal de manutenção, além da cobrança da dívida

judicial ou extrajudicialmente e da inclusão do seu nome nos cadastros do SCPC.

Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, ligue (17) 3203-1418.

 
 
 
CANCELAMENTO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 13ª ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA 
 
Prezados Senhores: 

Na qualidade de Diretor Presidente desta Associação, sirvo-me da presente para 
informar vossas senhorias a respeito do CANCELAMENTO da Assembleia Geral 
Ordinária, que relizar-se-ia no próximo dia 26 de agosto de 2020, no Centro de Convívio 
da Associação parque Residencial Damha VI, às 19h00min em primeira convocação, 
contando com a presença de pelo menos a metade dos votos totais, ou às 19h30mim 
em segunda e última chamada, com qualquer número de presentes, marcada para a 
discussão e aprovação dos 
seguintes tópicos: 

A) eleição dos novos membros do conselho fiscal; 

B) eleição dos novos membros da diretoria. 
 
 
   
 
 
São José do Rio Preto, SP, 18 de agosto de 2020.   
  
 
 
__________________________________________ 
Associação Parque Residencial Damha VI 
Bruno Haddad Galvão – Diretor Presidente 
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