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A expectativa é que 
até o começo de 
setembro todas as 
doses tenham sido 
aplicadas

Cláudio LAHOS

Governo espera 
progressão de 
Rio Preto para 
fase Amarela 

Acidentes fatais 
de trânsito caem 
49% neste ano

EM RIO PRETO

Deic revela 
detalhes de 

roubo a 
prédio de luxo
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O município de Rio Preto teve queda de 49% nos acidentes fatais de trânsito de janeiro a julho, em 
comparação ao mesmo péríodo do ano passado. Foram 20 casos, contra 39. Os dados são do Infosiga-SP, 
divulgados na tarde desta quinta-feira, e mostram um raio-x das mortes ocorridas na cidade e região.
“São vários fatores que contribuíram para essa queda, mas o principal deles foi a pandemia, que diminuiu 
o fluxo e veículos na via”, afirma o secretário de Trânsito, Amaury Hernandes.                      Pág. A2

Recuperados somam 78% 
dos casos de Covid-19

Aplicativo 
RG Digital já 
emitiu 83 mil 
documentos

Vacina teste 
aplica segunda 
dose hoje em 

Rio Preto 
A Famerp começa aplicar 

hoje (21) a segunda dose da 
CoronaVac no Centro de Pes-
quisas Clínicas da Vila Toni-
nho. Os primeiros testes foram 
realizados no dia 7 de agosto. 
Na ocasião, o médico-chefe 
do laboratório de infectologia 
da Famerp, Mauricio Noguei-
ra, afirmou que a segunda 
dose seria aplicada 14 dias 
após a primeira.      Pág. A5

Donos de academias e profes-
sores de Educação Física estão 
com expectativa positiva no que 
diz respeito à possível ida de Rio 

Academias querem 
reabrir já na 

próxima semana
Preto para a fase Amarela do 
Plano São Paulo hoje (21) na 
reclassificação que será anun-
ciado pelo governo.   Pág. A3
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Trânsito de Rio Preto registra menos acidentes fatais este ano

Donos de academias se preparam para voltar atender na próxima semana

Divulgação

Cláudio LAHOS
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Cão farejador 
encontra 

cocaína em 
matagal
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Jovens usam 
oficina de 

fachada para 
o tráfico
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Rio Preto tem queda de 49% 
nos acidentes fatais de trânsito

O município de Rio Preto 
teve queda de 49% nos aci-
dentes fatais de trânsito de 
janeiro a julho, em compara-
ção ao mesmo período do ano 
passado. Foram 20 casos, 
contra 39. Os dados são do 
Infosiga-SP, divulgados na tarde 
desta quinta-feira, e mostram 
um raio-x das mortes ocorridas 
na cidade e região.

“São vários fatores que 
contribuíram para essa que-
da, mas o principal deles foi a 
pandemia, que diminuiu o fluxo 
e veículos na via”, afirma o 
secretário de Trânsito, Amaury 
Hernandes.

Segundo ele, a maioria dos 
acidentes graves com vítimas é 
causada por imprudência dos 
próprios motoristas.

Por outro lado o levanta-
mento mostra que o município 
registrou um aumento de 25% 
dos acidentes fatais no trân-
sito em julho, comparado ao 
mesmo mês do ano passado. 
Foram quatro mortes em 2019 
e cinco, agora.

Administrativa - O Infosiga 
retrata ainda toda região admi-
nistrativa de Rio Preto, que tem 
população aproximada de 1,5 
milhão de pessoas. Os dados 
mostram uma redução de 32% 
nas fatalidades de trânsito. 
De janeiro a julho foram 80 
casos a menos, comparados 
os períodos.

Entre as regiões admi-
nistrativas do estado, de 12 
áreas, oito tiveram redução 
de mortes e quatro aumento 
durante o mês de julho. Rio 
Preto teve alta de 10% em 
relação ao mesmo período do 
ano passado. É a terceira maior 
alta, perdendo para Santos e 
Franca. 

Catanduva, a segunda 
maior cidade da região ad-
ministrativa de Rio Preto, não 
registrou variação durante o 
primeiro semestre, mas teve 
um aumento de 100% em 
julho. 

Estadual - No âmbito es-
tadual, foram registrados 402 

óbitos em vias urbanas e ro-
dovias, o que representa uma 
queda de 16,6% na compa-
ração o mesmo período de 
2019 (482 ocorrências). No 
ano, a redução é de 11,4% 
nas fatalidades (2.726 contra 
3.078 nos primeiros sete me-
ses de 2019). Acidentes com 
vítimas tiveram redução de 6% 
em julho (14,1 mil ocorrências 
contra 15,1 mil).

De acordo com o Infosi-
ga-SP, 55,5% as ocorrências 
fatais aconteceram durante a 
noite. Mais de 87% das víti-
mas eram homens e 24,6% 
tinham entre 18 e 29 anos. 
“Os jovens, principalmente do 
sexo masculino, dirigem de 
forma mais agressiva, por isso 
que acabam se envolvendo 
em mais acidentes. A reco-
mendação é para que sempre 
pratiquem a direção defensiva 
e obedeçam todas as sinali-
zações e regas do trânsito”, 
comentou Hernandes.

As estatísticas também 
mostram que os motociclistas 
lideram o número de óbitos. 
Foram 139 neste ano, mes-
mo número do ano passado. 
Apesar da queda expressiva 
nos índices, ocupantes de au-
tomóveis passaram a ocupar o 
segundo lugar, ultrapassando 
os pedestres. No mês passado, 
foram registradas 108 fatali-
dades contra 142 em 2019, 
redução de 23,9%. Entre os 
ciclistas, as fatalidades recu-
aram 12,8% (34 casos contra 
39 no ano anterior).

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Transito de Rio Preto 
está matando 
menos, diz 
levantamento do 
Infosiga

Cláudio LAHOS

SEGURANÇA

São 286 vagas disponibilizadas em quatro cursos

VAGAS ABERTAS

São vários fatores 
que contribuíram 
para essa queda, 
mas o principal 

deles foi a 
pandemia, que 

diminuiu o fluxo e 
veículos na via

“

”

Centro de Ensino de 
Línguas abre inscrições 
para cursos de idiomas

O Centro de Línguas do 
Ibilce/Unesp de Rio Preto está 
com inscrições abertas para 
os cursos de Inglês, Francês, 
Espanhol e Italiano. São 286 
vagas disponibilizadas, com 
aulas totalmente online, tendo 
uma carga horária de 30 horas/
aula. O período de inscrições 
vai até o dia 26 de agosto e o 
inicio das atividades das aulas 
é no dia 31 de agosto.

Para se inscrever, é ne-
cessário ter mais de 16 anos, 
pagar uma taxa no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) para 
os membros da comunidade 
externa e de R$ 50,00 (cinquen-
ta reais) para os membros da 
comunidade interna, para cada 
curso. Os interessados deverão 
primeiramente fazer a primeira 
etapa da inscrição online, para 
reserva de vaga, pela plataforma 
Sympla. As orientações sobre 
documentos a serem enviados e 
pagamento por meio de depósito 
em conta do Banco do Brasil 
serão fornecidas ao interessado 
após efetivação da reserva e 
confirmação da vaga.

As vagas para as turmas 
iniciantes, nível A1.1, estão 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

abertas sem pré-requisitos. 
Já as vagas das turmas mais 
avançadas (nível A1.2 ou acima) 
somente poderão ser preenchi-
das por ex-alunos do Centro de 
Línguas, que comprovem terem 
cursado o nível anterior àquele 
em que desejam se inscrever, 
no CLDP-IBILCE. Não serão ofe-
recidos testes de nivelamento.

Para se inscrever, os inte-
ressados deverão acessar o site 
https://www.ibilce.unesp.br/#!/
centro-de-linguas-1/ e clicar no 
link correspondente ao curso e 
turma desejada. Na plataforma 
Sympla, que abrirá em nova 
tela, à direita, no quadro “Ins-

crição”, basta clicar no símbolo 
de mais (+) e, depois, em con-
tinuar. Após isso, o candidato 
deverá preencher o formulário 
e finalizar.

Confirmando-se a reserva 
de sua vaga, o interessado irá 
receber um e-mail do Centro de 
Línguas com as instruções para 
finalizar sua matrícula e realizar 
o pagamento da inscrição. O 
pagamento de cada inscrição 
deverá ser feito por meio de de-
pósito separado para cada alu-
no, pois o comprovante desse 
pagamento deverá ser anexado 
ao contato com o CLDP-IBILCE, 
quando a vaga for confirmada.

Cláudio LAHOS
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Esperança
A expectativa é se o governo do estado vai incluir hoje Rio 

Preto e a região na fase amarela, que permitiria ampliar as 
atividades econômicas. Para mostrar que a pandemia está 
sob controle, Edinho Araújo (MDB) autorizou a reabertura dos 
supermercados aos sábados e domingos, a partir deste fim 
de semana. O número de novas infecções pelo vírus conti-
nua em patamar elevado, porém, não significa que a equipe 
liderada pelo secretário da Saúde, Aldenis Borim (foto), não 
se empenhou para a estabilização da doença. Fato: a maioria 
da população não colabora...

Famílias de peso
A próxima campanha 

eleitoral vai mostrar mem-
bros de famílias conhecidas 
da população que vão entrar 
na disputa por cadeiras na 
Câmara. O advogado Mar-
cel Lelis vai concorrer pelo 
PSDB, com o apoio do pai 
Marcos Lelis, conhecido 
promotor de Justiça que 
atua na área criminal em Rio 
Preto. O neotucano Luciano 
Pupo também vai concorrer 
a uma vaga no Legislativo. 
Irmão do pré-candidato a 
prefeito, vereador Renato 
Pupo (PSDB), ambos são 
filhos do saudoso promotor 
de Justiça Paulo Norberto 
Arruda de Paula. A conferir...

Viva o Caprio
O número de lives promovidas pelos pré-candidatos 

a prefeito chega a ser estratosféricas. O foco é o voto 
do eleitor, inclusive, abordando assuntos que não 
correspondem à realidade econômica do município, 
afinal, o dinheiro é curto e os problemas não têm li-
mites. Até agora não se tem notícia que usaram lives 
para orientar a população que Rio Preto já registrou, 
até ontem à tarde, 14.552 infectados pelos vírus e 
359 mortes por covid-19. Como o meio ambiente 
é importante para todos, queimadas na região, no 
Pantanal e a destruição da selva amazônica, nada. Aí 
entra Leonardo de Caprio!

Pesquisa
A direção estadual do 

PSB encomendou pesquisa 
eleitoral nas principais cida-
des do estado de São Paulo. 
O levantamento, portanto, 
também está sendo realiza-
do em Rio Preto. Mesmo se 
Valdomiro Lopes aparecer 
bem na sondagem eleitoral, 
dificilmente ele vai disputar 
as próximas eleições para 
prefeito, segundo interlocu-
tores que mantêm contatos 
com o ex-prefeito. Caso 
algum deputado da sua co-
ligação de 2018 seja eleito 
prefeito, Valdomiro aguarda 
vaga na Câmara Federal. A 
pesquisa eleitoral está sen-
do feita pela Paeco.

Irrestrito
Se depender de apoio 

Aléx Carvalho (PSDB) estará 
muito bem amparado na 
campanha eleitoral para ten-
tar uma cadeira na Câmara. 
O ex-presidente da Emurb 
conta com o apoio irrestrito 
do seu ‘padrinho’ político 
ex-prefeito Valdomiro Lopes 
(PSB). A chapa tucana conta 
ainda com o ex-vereador 
César Gelsi (ficou duas vezes 
de fora devido ao quociente 
eleitoral), André Fachinetti 
e Camila Fogaça, esta foi 
assessoria do ex-vereador 
Márcio Larranhaga (PP). O 
jogador de baquete sobre 
rodas Jatobá também está 
na chapa tucana.

Era hora
Valdomiro Lopes (PSB) 

comemorou aniversário on-
tem e os mais ligados ao 
ex-prefeito informaram que 
ele chegou a série do fusca 
66. Será que algum pré-
-candidato a prefeito ligou 
para desejar parabéns a 
ele? Se não ligou perdeu 
a oportunidade de desejar 
parabéns e no embalo pedir 
o apoio dele na campanha 
eleitoral. Aliás, até o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) pode-
ria ter embarcado na onda 
‘parabéns pra você’ com 
o objetivo de conquistar o 
apoio do ex-prefeito. Afinal, 
ele agrega força e o PSB tem 
um tempão na TV.

Empenhado
Carlos Alexandre (PCdoB) 

disse que está empenhado 
na sua pré-candidatura para 
prefeito. Informou que está 
obtendo boa audiência nas 
lives promovidas, a fim de 
colher informações junto à 
população para elaborar o 
plano de governo. “Estou 
entusiasmado com o núme-
ro de pessoas que tem se 
juntado a nós para ajudar 
no desenho do plano de 
governo que em breve va-
mos apresentar”, ponderou. 
Diante das suas colocações, 
Alexandre não vai desistir 
da disputa para se aliar ao 
PSOL, como almeja o pré-
-candidato Marco Rillo.

Interpartidário
O presidente do Patriota, 

Ulisses Ramalho, disse que 
tem divulgado evento inter-
partidário para apresentar a 
chapa de pré-candidatos a 
vereador. O programa, se-
gundo ele, é divulgado pelas 
redes sociais e tem o propó-
sito de veicular as principais 
propostas de cada pré-can-
didato, antes da convenção 
do partido que acontece até 
16 de setembro. Ramalho 
diz que é uma forma de 
preparar os postulantes a 
uma cadeira. O partido quer, 
portanto, caso algum seja 
eleito, chegue preparado 
para desempenhar a função 
de vereador.

HOJE DEFINE

Academias têm 
expectativa de reabrir 
já na próxima semana

Donos de academias e 
professores de Educação Fí-
sica estão com expectativa 
positiva no que diz respeito à 
possível ida de Rio Preto para 
a fase Amarela do Plano São 
Paulo nesta sexta-feira (21) na 
reclassificação que será anun-
ciado pelo governo do Estado.

O setor está fechado desde 
o final do mês de março quan-
do teve inicio a quarentena na 
cidade. Eles têm esperança de 
uma possível volta das ativida-
des na próxima semana.

Nesta quinta-feira (20) em-
presários do setor se reuniram 
com representantes do Comitê 
Gestor de Enfrentamento ao 
Coronavírus para receber orien-
tações gerais sobre distancia-
mento, higienização, restrição 
do número de alunos e outros 
detalhamentos específicos que 
irão constar no novo regramen-
to que será publicado quando a 
região for enquadrada na fase 
Amarela.

O vereador Zé da Academia 
(Patriota) salientou que a reu-
nião foi positiva onde os donos 
de academias e professores 
puderam tomar ciência das 
providencias que terão que 
tomar quando puderem voltar 
a funcionar. “Se for para a 
fase Amarela nesta sexta (21) 
um novo decreto vai regular a 
abertura”, disse o vereador.

A reunião foi coordenada 
pelo secretário da Saúde, 
Aldenis Borim e teve a partici-
pação da gerente da Vigilância 
Sanitária, Mirian Wowk.

Funcionamento – com a 
mudança definida esta semana 
pelo Governo do Estado de São 
Paulo as academias também 
poderão funcionar 8 horas 
a partir do momento que a 
região for classificada na fase 
Amarela.

As academias também 
poderão ou não ter atendi-
mento fracionado durante do 
dia – segundo informações do 
Comitê a decisão ficará a cargo 
da categoria.

“O horário de funcionamen-
to exato será adotado confor-
me decisão da categoria, que 
foi ouvida hoje pela manhã, 
mas ainda não definiram o 
horário mais conveniente”, 
esclareceu nota.

Existe uma proposta que 
está sendo discutida entre os 
representantes de academias 
que seria a abertura de 4 horas 
no período da manhã e outras 
4 horas entre o período da 
tarde e inicio da noite.

Exigências – fazem par-
te do regramento do fun-
cionamento das academias 
nesta nova realidade o uso 
obrigatório de máscaras por 
todos (alunos, professores e 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

APP RG Digital já emitiu 83 mil
Desde que o aplicativo 

RG Digital foi lançado, no 
dia 11 deste mês, a Polícia 
Civil já emitiu mais de 83 mil 
documentos. A identidade 
virtual é disponibilizada pela 
internet, com tecnologia de 
reconhecimento facial, por 
meio de um aplicativo de 
celular. Para saber mais so-
bre o aplicativo e como usar, 
clique neste link.

Em razão do fechamento 
dos postos Poupatempo 
e de pontos do Instituto 
de Identificação Ricardo 
Gumbleton Daunt (IIRGD) 
devido à pandemia, a Polí-
cia Civil criou a plataforma 
para auxiliar os necessitam 
do documento, por motivos 

perda, rasura, entre outros.
Já foram feitos cerca 

de 266 mil downloads do 
aplicativo e, até a última se-
gunda-feira (17), 83.415 já 
haviam armazenado o Regis-
tro Geral (RG) em aparelho 
celular, de forma gratuita. 
Além disso, também foram 
expedidos 12.341 docu-
mentos em 2ª via.

Mais de 35 milhões de 
pessoas em São Paulo estão 
habilitadas para utilização 
da plataforma, já que emiti-
ram RG a partir de fevereiro 
de 2014 e já estão nos 
prontuários biométricos da 
instituição. Cerca de 12 mil 
pessoas que aguardavam 
nas filas tiveram os atendi-
mentos realizados.

Da REDAÇÃO

Acquaroni, na sua academia: expectativa de receber 
alunos na próxima semana

REABERTURA

FACILIDADE

Apenas uma pessoa por família 
poderá entrar nos supermercados

A Prefeitura de Rio Preto libe-
rou a abertura de supermercados 
e hipermercados aos finais de 
semana na cidade já a partir des-
te sábado (22). Mas para tentar 
combater as aglomerações de-
finiu-se que haverá a proibição 
da entrada com acompanhantes 
nestes estabelecimentos a partir 
de agora.

Segundo Mirian Wowk, ge-
rente da Vigilância Sanitária, os 
estabelecimentos poderão volta 
a funcionar nos seus horários 
de funcionamento habituais. A 
medida de restringir a entrada 
de uma pessoa por família tem 
como objetivo continuar com-
batendo aglomerações nestes 
locais.

Atualmente cada estabele-
cimento já tem quantidade de 
capacidade limitada a 30% e a 
nova regra tem como foco que 
todas mais pessoas possam ter 
acesso aos locais, mas restrin-
gindo uma pessoa por família.

Resultado – Tanto a gerente 
da Vigilância como o secretário 
de Saúde, Aldenis Borim, afir-
maram que o fechamento dos 
supermercados e hipermercados 
aos finais de semana trouxe 

resultados positivos para a dimi-
nuição do número de casos da 
Covid-19 em Rio Preto.

Vigilância - O novo regra-
mento da Lei Seca em Rio Preto 
passa a valer a partir desta sex-
ta-feira (21) quando será publi-
cado o novo decreto trazendo as 
mudanças feitas pela Prefeitura 
de Rio Preto.

A novidade é que foi liberada 
a venda de bebidas alcoólicas 
sem refrigeração (quentes) tam-
bém nos horários e dias limitados 
de venda destes produtos – com 
isso de segunda a sexta-feira das 
20h às 6h fica proibida em todos 
os estabelecimentos à venda 
de bebidas alcoólicas geladas 
o mesmo vale para as 24 horas 
dos sábados e domingos.

Segundo Mirian Wowk, ge-
rente da Vigilância Sanitária, a 
fiscalização continuará sendo 
feita com o objetivo princi-
pal de coibir qualquer tipo de 
aglomeração próximo a estes 
estabelecimentos. “Se houver 
aglomerações próximas ao es-
tabelecimento ele será penali-
zado”, salientou Mirian.

Delivery – uma outro novi-
dade é que a venda delivery das 
bebidas alcoólicas geladas ficam 
permitidas. 

Sérgio SAMPAIO

Cláudio LAHOS

Supermercados voltam abrir neste sábado e domingo

funcionários), disponibilização 
de Álcool em Gel 70%, limpeza 
dos equipamentos após o uso 
de cada aluno – a cada 2 horas 
deve acontecer à higienização 
de todo o local, distanciamento 
de 1,5 m.

“A maioria nós já estamos 
cientes que teríamos que fazer 

e a novidade é que ao invés de 
6 horas como é no comércio vai 
para 8 horas por dia. Tem algu-
mas coisas a serem definidas, 
mas foi isso que eles (Comitê) 
nos passaram”, disse Thiago 
Polisseni Acquaroni, proprietário 
de academia, que participou da 
reunião.

Sérgio SAMPAIO

Divulgação
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ROBERTO ASSIS DE SOUZA, faleceu 
aos 53 anos de idade. Era casado com a 
Sra. Nadir Massuia Assis de Souza. Foi 
sepultado no dia 20/08/2020, às 15:00, 
saindo seu féretro do velório da Ercília para 
o cemitério São João Batista.

IZAEL MIGUEL DOS SANTOS, faleceu 
aos 72 anos de idade. Era casado com a 
Sra. Nilza Aparecida Calisto dos Santos e 
deixa os fi lhos Valdenir, Valdecir, Valcenir, 
Débora e Ezequiel. Foi sepultado no dia 
20/08/2020, às 16:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
São João Batista.

  FALECIMENTOS

Deic de Rio Preto 
identificou sete 
integrantes da quadrilha. 
A maioria dos envolvidos 
foi presa em Santos, 
litoral paulista

Cláudio LAHOS

Polícia revela detalhes de roubo 
a prédio de luxo em Rio Preto

A quadrilha que assaltou 
um prédio de luxo em 3 de 
julho, se hospedou três dias 
antes em um hotel de Rio Preto 
e também alugou um aparta-
mento, pagando adiantado, no 
mesmo edifício. Para o aluguel 
foi utilizada uma identidade 
falsa, em que o bandido se 
identificou como um executivo 
da Petrobrás.

As informações foram divul-
gadas pelo delegado Paulo Bu-
chala Junior, responsável pela 
investigação, durante coletiva 
na manhã desta quinta-feira 
(20), na sede da Deic (Divisão 
Especializada de Investigações 
Criminais).

Após alugar o apartamento 
no edifício Ulisses Jamil Cury, 
localizado no bairro Santos 
Dumont, os criminosos usa-
ram a desculpa de que havia 
problemas na parte elétrica 
ou encanamento e que para o 
reparo chamariam profissionais 
de sua confiança.

A presença deles no prédio 
era para observar o comporta-
mento e rotina dos moradores, 
afim de definir o melhor mo-
mento para o ataque.

De acordo com o delegado, 
cada um integrante da qua-
drilha exercia uma função. “O 
mentor escolhia os edificios, 
através de anúncios de loca-
ção de imóveis de alto padrão. 
Tinha o papeleiro, responsável 
por produzir a documantação 
falsa, quem intermediava a ne-
gociação com o proprietário do 
imóvel e o chaveiro para abrir 

os apartamentos que seriam 
roubados”, explicou.

A Deic de Rio Preto identi-
ficou sete integrantes da qua-
drilha. A maioria dos envolvidos 
foi presa em Santos, litoral 
paulista, na semana passada. 
Com a prisão, parte dos obje-
tos roubados foram recupera-
dos e serão devolvidos às duas 
famílias vítimas dos roubo.

A investigação teve início 
há dois meses e apontou que 
nesse período o grupo realizou 
mais cinco assaltos. A Polícia 
Civil acredita que há mais in-
tegrantes e, por isso, seguirá 
com a investigação. A atuação 
da quadrilha era na baixada 
santista, grande São Paulo 
e interior do estado, desde 
2018.

Os bandidos estão presos 
no CDP (|Centro de Detenção 
Provisória) na baixada santista.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

GCM prende dupla após 
assaltar idosa no centro

A Guarda Civil Municipal 
de Rio Preto prendeu dois 
homens, de 20 e 38 anos, 
acusados de roubar uma  dona 
de casa, de 60 anos. O fla-
grante ocorreu na noite desta 
quarta-feira (19), na região 
central de Rio Preto.

Durante patrulhamento 
de rotina, os guardas foram 
informados por duas pessoas 
que presenciaram o crime. 

Um deles indicou a casa onde 
os ladrões entraram após o 
roubo.

Os guardas localizaram o 
imóvel, que estava fechado, 
e avistaram os suspeitos. Em 
revista pessoal, nada de ilícito 
foi encontrado, no entanto, 
havia documentos de uma 
mulher no bolso de um dos 
suspeitos.

O outro homem levava 
consigo uma bolsa, contendo 
carteira, relógio, dois anéis, 

Tatiana PIRES um celular e R$ 64. Em se-
guida, o celular tocou e um 
homem se identificou como 
cunhado da vítima.

A dupla foi levada para a 
Central de Flagrantes e pre-
sa por roubo e permanece à 
disposição da Justiça. A dona 
de casa foi até a delegacia 
e reconheceu os bandidos, 
através de uma sala própria 
para que eles não a vissem. 
Os objetos roubados foram 
devolvidos à vítima.

Divulgação

Material apreendido com 
os suspeitos durante 
abordagem

COVARDIA

PM prende três por tráfico 
após denúncia anônima

Dois flagrantes de tráfico 
resultaram na prisão de três 
homens na tarde de quarta-fei-
ra (19), em Rio Preto. Foram 
apreendidas porções de coca-
ína, crack e maconha.

O primeiro ocorreu por volta 
das 12h45. A Polícia Militar 
fazia patrulhamento de rotina 
pelo no bairro Santo Antônio, 
quando recebeu uma denún-
cia anônima indicando uma 
casa, localizada no Parque da 
Cidadania, na qual um homem 
estaria guardando drogas. Ao 
chegar à residência, um apo-
sentado de 29 anos permitiu a 
entrada dos policiais e negou 
que havia entorpecente.

Em revista ao imóvel, em 
um dos quartos, PM localizou 
uma pequena bolsa contendo 
127 porções de cocaína e uma 
de maconha, além de uma 
balança de precisão e um rolo 
de plástico usado para embalar 
drogas. O aposentado disse 
desconhecer que a droga esta-
va ali e alegou que pertencia a 

seu cunhado, de 27 anos, que 
apesar de morar na casa não 
estava naquele momento. Logo 
em seguida, o cunhado chegou 
e admitiu que guardava drogas 
para uma terceira pessoa e 
recebia R$ 500 para isso.

Levados a Central de Fla-
grantes, o homem de 27 anos 
foi ouvido e liberado, já o cunha-
do dele, que possui antece-
dentes criminais também por 
tráfico, foi preso em flagrante.

A segunda prisão também 
aconteceu após a PM receber 
uma denúncia anônima, por 
volta das 14h50, enquanto fazia 
patrulhamento. O informante 
disse que um homem estava 
vendendo drogas em sua casa, 
no Parque Estoril, mas que a 
maior parte do entorpecente 
estaria na residência de um 
alcoólatra.

A polícia então foi até o 
local e avistou o ilustrador, de 
46 anos, em frente a residên-
cia. Ele já era conhecido nos 
meios policiais por tráfico. Ao 
notar a presença da viatura, 
ele arremessou um pacote para 

Tatiana PIRES

Cão farejador encontra cocaína em matagal
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DROGANA CADEIA

Cão farejador encontra 
cocaína em matagal

Um homem foi preso 
por tráfico de drogas, nes-
ta quinta-feira (20), ao ser 
flagrado pela Polícia Militar 
de Rio Preto, em atitude 
suspeita, trafegando na 

rua próximo a um matagal.
Foi solicitado o apoio 

do Canil e as buscas com 
a cadela Dara resultaram 
na localização de duas 
“peças” de cocaína escon-
didas no meio do mato.

Aos policiais, o homem 

Tatiana PIRES

CASA CAIU

dentro do seu quintal. A Polícia 
o encontrou e verificou se tratar 
de uma pedra grande de crack e 
outra menor da mesma droga. 
Em seguida, a PM foi até a casa 
do outro suspeito, um joalheiro, 
de 55 anos, que admitiu que 
guardava entorpecente para o 
ilustrador e em troca recebia 
pedras de crack para consu-
mo própio já que é usuário de 
drogas.

O próprio joalheiro indicou 
um baú onde guardava 9 pedras 
grandes de crack e uma balança 
de precisão. Com o auxílio de 
um cão farejador, outra pedra 
da mesma droga foi encontrada 
na cozinha.

O cão farejador também 
localizou um buraco na parede 
da casa do ilustrador, onde es-
tava escondidas mais pedras de 
crack. Ele confessou á PM ser 
o dono de toda a droga e que 
parte era guardada na casa do 
joalheiro.

Encaminhada a Central de 
Flagrantes, a dupla foi presa 
por tráfico e associação e per-
manece à disposição da Justiça.

Jovens usavam 
oficina de fachada 

para o tráfico

Policiais civis da Deic (Di-
visão Especializada de Investi-
gações Criminais) de Rio Preto 
prenderam três jovens, 18, 19 
e 21 anos, que estavam sendo 
investigados por utilizarem o 
local de trabalho, uma oficina 
mecânica, no Parque das Amo-
ras, para vender drogas.

A investigação foi iniciada 
pelo Goe (Grupo de Operações 
Especiais) e nesta quarta-feira 
(19) foi realizada a aborda-
gem. Na oficina, os policiais 
encontraram drogas em vários 

esconderijos, como furos nas 
paredes.

Com o apoio do Canil da 
Polícia Militar, foram localizados 
mais entorpecentes escondidos 
em um terreno nos fundos da 
oficina. Aos policiais civis, os 
jovens confessaram que de fato 
vendiam drogas naquele local. 
Eles foram presos em flagrante 
por tráfico e associação ao 
tráfico.

Ao todo, foram apreendidas 
quase 200 porções de cocaína, 
dezenas de porções de maco-
nha em tamanhos diversos, vá-
rias porções de crack e dinheiro 
proveniente do tráfico.

Tatiana PIRES

Droga apreendida na oficina que jovens usavam de fachada para o tráfico
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assumiu que recebera o 
entorpecente e que en-
tregaria a outro indivíduo 
desconhecido. Ele foi en-
caminhado à Central de 
Flagrantes, onde perma-
neceu preso e a droga foi 
apreendida.
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A transferência embrionária é o processo por meio 
do qual o embrião é transferido para o útero que irá 
gerá-lo. É a etapa final da técnica de fertilização in 
vitro (FIV) e é o momento de maior expectativa para 
os casais.

Depois que os gametas (óvulos e espermatozoides) 
são colhidos e fecundados em laboratório, os embriões 
gerados são analisados e, os de melhor qualidade, 
transferidos para o útero da futura gestante.

A transferência embrionária guiada por ultrasso-
nografia transabdominal ocorre por meio de cateter, 
que auxiliam a implantação dos embriões na cavidade 
uterina. A transferência, na maioria das vezes, é sim-
ples, indolor e sem uso de anestesia. O desconforto 
sentido é similar ao exame Papanicolau.

O número de embriões transferidos depende de 
diversos fatores, sendo os principais a idade da mu-
lher e a receptividades do endométrio. Segundo as 
recomendações do Conselho Federal de Medicina no 
Brasil, o número máximo deve ser quatro, já que o 
maior número de embriões transferidos não significa 
a maior probabilidade de a gestação acontecer. Uma 
das maiores preocupações é em relação à gravidez 
múltipla, que pode gerar riscos tanto para os bebês 
quanto para a mãe. 

Até os 35 anos de idade, recomenda-se a transfe-
rência de um a dois embriões, dos 35 aos 37 anos, 
dois embriões; até os 40, no máximo três; e a partir 
daí, até quatro. É fundamental esclarecer que este 
é um limite máximo em cada faixa de idade, mas a 
decisão final do número de embriões (respeitados 
estes limites) é do casal, após orientação da equipe 
médica sobre a qualidade dos embriões,  chances de 
implantação e riscos de gravidez múltipla.

Determinado o número de embriões a ser trans-
ferido, o próximo passo é escolher estes embriões. 
Quase sempre, a escolha recai sobre os embriões de 
melhor qualidade. Esta qualidade é avaliada segundo 
as características de cada embrião: número de células 
em relação ao dia de cultivo, simetria das células, e 
presença/ausência de fragmentação. Assim os embri-
ões são classificados em tipo A, B, C ou D. Os de tipo 
A são os de melhor qualidade, e, portanto, com maior 
capacidade de implantar no útero. Porém, a chance 
de implantação dos embriões tipo B também é muito 
boa. Embriões de tipo C e D em geral têm células 
assimétricas ou fragmentação elevada: as chances 
de implantação são menores, mas existem, e não é 
incomum nos depararmos com gravidezes normais 
advindas de embriões com esta classificação.

Após a transferência embrionária, a mulher pode 
seguir tranquilamente sua rotina, trabalhar, estudar e 
se dedicar às atividades cotidianas, pois a implanta-
ção do embrião no útero é similar a de uma gravidez 
natural. 

A fertilização in vitro (FIV) é um dos tratamentos 
mais efetivos para auxiliar na busca da maternidade. 
Trata-se de um dos tratamentos mais procurados por 
ser a técnica de reprodução assistida mais efetiva na 
prática clínica. Desde o nascimento do primeiro bebê 
de proveta, milhões de casais concretizam o sonho 
de ter um bebê.

Para entendermos possíveis motivos da falha de 
uma FIV, é necessário relembrarmos das limitações 
biológicas. As alterações genéticas no embrião são os 
principais fatores relacionados a esta limitação.

A FIV oferece pelo menos duas vezes mais chances 
para alcançar a gestação em relação às tentativas 
espontâneas. Entretanto, a alta tecnologia e conheci-
mento científico ainda não permitem uma efetividade 
maior porque a FIV não modifica patrimônio genético, 
motivo pelo qual o tratamento falha em algumas vezes.

Estima-se que 80% das falhas estejam relacionadas 
ao embrião e 20% a alterações endometriais. 

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gineco-
logista e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana
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CORONAVAC

Números foram apresentados na tradicional live de ontem

Teste com vacina em 
Rio Preto entra na 
segunda fase hoje

A Famerp começará a 
aplicar nesta sexta-feira (21) 
a segunda dose da Corona-
Vac no Centro de Pesquisas 
Clínicas da Vila Toninho. Os 
primeiros testes foram reali-
zados no dia 7 de agosto. Na 
ocasião, o médico-chefe do 
laboratório de infectologia da 
Famerp, Mauricio Nogueira, 
afirmou que a segunda dose 
seria aplicada 14 dias após a 
primeira.

“Após receber uma dose, 
o voluntário recebe um diário, 
um termômetro, onde ela vai 
medir temperatura e anotar 
tudo que ela sente. Depois 
desses 14 dias, ela recebe 
um novo diário e a segunda 
dose. Esse acompanhamen-
to seguirá sendo feito pelo 
período de um ano”, explicou 
Nogueira.

A expectativa é que até o 
começo de setembro todas as 
doses tenham sido aplicadas.

A Famerp é um dos 12 
centros de pesquisa do Brasil 
que está participando dos es-
tudos, que são coordenados 
pelo Instituto Butantan.  A 
CoronaVac foi desenvolvida 
pelo laboratório chinês Sino-

vac Biotech. A empresa afir-
mou que os testes realizados 
indicaram que 90% das pes-
soas produziram anticorpos 
contra a doença após duas 
semanas da aplicação e não 
foram identificados efeitos 
colaterais.

Ao todo serão 9 mil volun-
tários testados, sendo todos 
eles profissionais da saúde. 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br
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Mirassol registra 
mais 26 novos casos; 

15 em mulheres

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio da Vigilância Epide-
miológica do Departamento 
de Saúde, informa que foram 
confirmados 26 novos casos 
positivos por Covid-19 no 
município nesta quinta-feira 
(20).

Destes casos, 15 foram 
diagnosticados em mulheres 
e 9 em homens, com idades 
que variam de 18 a 80 anos. 
Dois casos foram confir-
mados em crianças, sendo 
uma de 6 anos e outra de 
14. Atualmente, o município 
conta com quatro pacientes 
internados, sendo dois na 
enfermaria e dois na UTI, to-
dos no Hospital de Base. Os 
demais cumprem quarentena 
em suas respectivas casas.

O município contabiliza 
4.479 notificações, 893 
positivos, 3.136 negativos e 

450 aguardando resultado. 
Do total de positivos, há 
738 curados, 111 em qua-
rentena, 24 internados e 20 
óbitos.

Vinicius LIMA 

Recuperação chega a 78% e óbitos a 2,4% dos casos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou na manhã 
desta quinta-feira (20) mais 
383 casos positivos do novo 
coronavírus, somando 14.552 
infectados e mais sete mor-
tes, subindo para 359 óbitos, 
que significa 2,4%. Também 
foi anunciada, durante a live, 
que 11.492 pacientes estão 
recuperados da doença, que 
representa 78% dos casos.

A transmissão dos dados, 
que estava sendo realizada 
pelo secretário de Saúde, 
Aldenis Borim, foi interrompi-
da por problemas técnicos e 
retomada.

De acordo com a Secre-
taria de Saúde, o total de 
atendimento de pessoas com 
estado gripal é de 67.040. 
Nesse grupo, 55.518 foram 
testados, oque correspon-
de a 82% e 40.966 deram 
negativo para a doença. Do 

total de infectados, 1.607 
são profissionais da saúde, 
ou seja, 11%.

O coeficiente de incidência 
é de 3.158 casos positivos a 
cada 100 mil habitantes.

O secretário Aldenis exibiu 
a curva de achatamento dos 

descendência, começaram 
a cair os casos e continuam 
caindo. Isso não quer dizer 
relaxamento das normas e 
recomendações da Secretaria 
porque obviamente essa curva 
pode voltar a crescer se vier 
a acontecer aglomerações e 
falta de uso de máscaras.”

Atualmente, 389 pessoas 
estão internadas com sin-
tomas de SRAG (Síndrome 
Respiratória Aguda Grave), 
incluindo casos suspeitos e 
confirmados de Covid-19, 
sendo 144 em leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
e 245 em enfermaria.

O levantamento divulgado 
pela Secretaria de Saúde de 
Rio Preto é referente aos pa-
cientes que moram na cidade. 
Moradores de outras cidades 
que fazem tratamento em Rio 
Preto entram na contagem de 
casos e óbitos de seus respec-
tivos municípios.

Tatiana PIRES

casos confirmados o novo 
coronavírus e destacou que 
essa era a proposta do Comitê 
Gestor de Enfrentamento ao 
Coronavírus, instituído em 
março. Ele afirmou que a ci-
dade passou da fase de pico 
e platô. “Estramos na fase de 

Teste com 
vacina em Rio 
Preto entra na 
segunda fase hoje
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COVID-19

Em Rio Preto, foram selecio-
nadas cerca de 400 pacien-
tes para o estudo. Durante o 
teste, metade dos candidatos 
receberá uma dose e outra 
receberá o placebo.

“Nós vamos acompanha-
-los muito proximamente para 
ver quem ficou doente. Como 
é um estudo de eficácia, eu 
preciso que uma parte dos 

voluntários contraia a doença. 
Só saberemos se a vacina 
funciona se o número de casos 
de quem tomou placebo for 
maior do que quem tomou a 
vacina. Se eu testar em uma 
população que não tenha ris-
co, vai demorar muito tempo 
para saber se o medicamento 
funciona ou não”, afirmou 
Nogueira.

Município de Mirassol já tem 20 óbitos por causa da Covid
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4.479 
Números

notificações

893
positivos

3.136 
negativos

450
aguardando resultado
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CENTRO DE COMPRAS I

A reforma do Calçadão, que dará ao centro de Rio Preto um 
vizoo moderno e bonito, anda assanhando investidores, que 
querem aproveitar o remake da área – que  por conta desse 
embelezamento, deverá atrair consumidores de toda a cidade 
e da região – para instalar lojas. A Galeria João Bassitt, um dos 
prédios mais emblemáticos do centro de Rio Preto, na esquina 
da Marechal Deodoro com Bernardino de Campos, em frente 
ao Forum, poderá ter sua sobreloja transformada numa galeria 
de lojas. 

“LIVES”

Se você gosta de lives, veja 
algumas sugestões da coluna 
para este f inde: Carl inhos 
Brown (Live Kids) faz uma live 
amanhã às 16 horas (YouTube). 
Também no sábado, a livre de 
Fernanda Abreu , mas às 19 
horasYouTube). E a de Jota 
Quest, às 20 (YouTube). A 
de Eduardo Costa será às 21 
(YouTube). No domingo, anote 
aí, tem Diogo Nogueira ao 
meio-dia (YouTube). O Fundo de 
Quintal  faz a sua às 14 horas 
(YouTube); e a de Fernando e 
Sorocaba, às 16h30 (YouTube).

ANIVERSÁRIOS

ESSES, OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 21, sexta-feira: Ricardo Eládio Di Lorenzo Arroyo, 
Danilo Galleazzi Neto, Fábio Mazoni Merenda, Flávio Costantini Maluli, ator Murilo Rosa, Ramiro Ali 
Murad, João Flavio Pessoa, Alexandre Mansur Bíscaro, Paulo Eduardo Mugayar. 22, sábado: Dia 
do Folclore, Steffano Centola, Henrique de Oliveira Queiroz, Ludovico Pockel, ator Rodrigo Santoro, 
Patricia Vaz, Sérgio Frota. 1976 - morreu Juscelino Kubitsheck de Oliveira. 23, domingo: Luiz Carlos 
Casseb, Fabiana Ribeiro Funes Cury, Anira Finimundi Verdi, Waldemar Verdi Neto, Pedrinho Milian, 
Suzana Cavalcante, José Luis Franzoti, Vereador Maurin Alves Ribeiro, Rita Pardo, Renata Zancaner, 
Glória Pires, Nelson Rubens,atriz Susana Vieira, Maria Inês Dobbert. 24, segunda-feira: Dia da 
Infância, Dia dos Artistas, José Oscar Cícero, José Carlos Stefanini, Veridiana Cherubini Soares 
Bassan, Edmur Oliveira, Mestre Boca (José Cunha), Cezar Olimpio Golin, escritor Paulo Coelho;1954 
- suicidou-se Getúlio Vargas, 1961 - renúncia de Jânio Quadros, 1991-renúncia de Mikhail Gorbachev 
à Secretaria Geral do Partido Comunista Soviético. 25, terça-feira: Aniversário de Barretos, Data 
Nacional do Uruguai, Dia do Exército Brasileiro, Dia do Feirante, Dia do Soldado-nasceu Duque de 
Caxias, patrono do Exército brasileiro; Luiz Carlos Tarraf, Maria Helena Soubhia Tarraf, Ivani Mendes 
Nonato, Neide Oliveira Lima Bdini, Nelson Pulice, Zezé Madlun, acadêmico Aguinaldo Gonçalves, da 
Arlec; Teka Mastrocola, cantor Leonardo, ator Sean Connery, ator Tony Ramos, Alexandre Cury Junior, 
Eliana Oger Pagliusi, Carolina Prata Cunha Buchala, Mafalda Mussi Naffah. 26, quarta-feira: Dia 
da Declaração dos Direitos do Homem, ex-prefeito Roberto Lopes da Silva, Maria Nizia Guimarães, 
Adalberto Menezes Lorga, Cláudia Telles, Cristina Cal, Dori Caymmi, Nair Marques Alves. 27, quinta-
feira: Dia do Corretor de Imóveis, Dia do Fisioterapeuta, Dia do Psicólogo, Vera Lígia Vetorasso, João 
Antonio Dosualdo, promotor de Justiça, Sergio Clementino; Merce Meire Jammal Caran, Theóphilo 
Geraldo Mansur Júnior, Rosa Semedo, Marcello Pinhel, Marianita Cione, Pricilla Garcia Ribeiro, Ceres 
Lourdes Martins, Rosaly Mano Ramos Júnia, cantora Sandra de Sá, cantor Pepino de Capri, 1974 - 
morreu o compositor Lupiscínio Rodrigues; nasceu em 1910 em Esópia, na Macedônia, Anjezë Gonxhe 
Bojaxhiu, conhecida como Madre Teresa de Calcutá ou Santa Teresa de Calcutá, religiosa católica de 
etnia albanesa naturalizada indiana, fundadora da congregação das Missionárias da Caridade. Morreu 
em Calcutá em 1997, aos 87 anos.

A bonita e elegante Karina Porto Costa, esposa do
 advogado João Porto Costa, curtindo o isolamento

 social na Fazenda Boa Vista

Vamos juntos #LutarContraACrise

“BARRETOS PRA 
SEMPRE” II 

O cantor Gusttavo Lima já havia 
sido confirmado e receberá 
a participação especial dos 
sertanejos no show que será 
transmitido de seu canal no 
Youtube. O evento virtual, que 
marca o mês que aconteceria 
a  f e s t a ,  s e r á  r e a l i z a do 
também dia 30 de agosto, 
com a participação de grandes 
competidores. A transmissão do 
rodeio acontecerá pelo Youtube 
/ f e s t adopeaodeba r r e t o s . 
Toda estrutura de palco e de 
rodeio já está sendo montada, 
respeitando os protocolos de 
segurança para prevenção do 
novo coronavírus. EM DOMICÍLIO

Começou a operar no Rio 
o aplicativo Fígaro —numa 
alusão ao personagem da 
ópera bufa “Le nozze di Figaro” 
(As Bodas de Fígaro) composta 
entre 1785 e 1786, por 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
que faz barba, cabelo e bigode 
em domicílio. Aliás, é uma 
boa ideia para poder ajudar os 
profissionais do setor de beleza 
que andam desesperados e as 
economias em frangalhos, com 
os salões de coiffure fechados 
há cinco meses. Fígaro, vocês 
sabem, é barbeiro.

MARCO HISTÓRICO 

A final da Liga dos Campeões 
a ser disputada entre Bayern 
de Munique e Paris Saint-
Germain reserva um marco 
histórico para o Brasil. Não 
só pela chance de título, mas 
por ser a primeira vez onde 
dois atletas de nacionalidade 
brasileira vestirão as camisas 
10 das duas equipes que 
lutarão pelo maior título do 
continente europeu. Neste 
caso, Neymar e Phillippe 
Coutinho.

NO DOMINGÃO 

A dupla sertaneja rio-pretense 
Zé Neto & Cristiano será a única 
atração musical do programa 
Domingão do Faustão neste 
domingo.

“BARRETOS PRA 
SEMPRE” I 

Bar re tos  comemora  seu 
aniversário na próxima terça-
feira, dia 25. Pela primeira 
vez, desde sua criação, há 
65 anos, não estará sendo 
realizada a sua Festa do Peão, 
adiada por causa da pandemia. 
Mas a organização do evento, 
confirmou  a “live” que será 
realizada em dois dias, com 
rodeio e a participação das 
duplas Rionegro & Solimões, 
M a t o g r o s s o  &  M a t h i a s 
e Edson & Hudson e do 
cantor Felipe Araújo. A “live” 
#BarretosPraSempre, será 
realizada no dia 29 de agosto, 
sábado vindouro, diretamente 
do Parque do Peão. 

São José do Rio Preto, sexta-feira
21 de agosto de 2020

PORCO E CHOPE 

A rede Porks – Porco & Chope, 
de or igem cur i t ibana, vai 
iniciar as operações de sua 
segunda unidade paulistana 
neste final de semana. Com 
chope artesanal e dezenas 
de preparos com carne suína 
em seu cardápio a preços 
acessíveis, a nova casa instala-
se na Rua Augusta, 1292.

A-6

CENTRO DE COMPRAS II

Os proprietários, propositadamente, estão mantendo as lojas 
vazias à espera de um investidor que se interesse em realizar 
ali, um empreendimento globalizado Têm, inclusive, no projeto, 
a instalação de um elevador próximo das escadas espirais.

TÁ CHOVENDO AÍ? 

Se você andava saudoso de 
uma chuvinha e está com 
a  ga rgan ta  seca ,  o l hos 
ardendo por causa do longo 
estio de 52 dias, e com a 
roupa empapuçada pelo suor 
desses dias de calor, apesar do 
inverno, tem o que comemorar. 
Nes ta  se x ta ,  p repa re  o 
chocolate quente, a feijoada, 
um capeletti ou ministrone, 
um bom vinho, porque vem 
chuva aí- chuvas rápidas, nada 
de tempestades - segundo 
a previsão da Meteorologia, 
com a chegada de uma 
massa polar que vai derrubar 
as temperaturas. Pancadas 
de chuva mais significativas 
podem ocorrer no sábado, 
22. As temperaturas máximas 
devem ficar em 24 graus na 
sexta-feira, 22 no sábado e 26 
no domingo. As temperaturas 
mínimas devem ficar em 12, 
9 e 11 graus respectivamente.   

LIGA DOS CAMPEÕES I

Com essa temperatura baixa, 
pouco usual para nós r io-
pretenses, um bom programinha 
é grudar o olho na tevê e 
continuar usufruindo do conforto 
de casa. Se você é fã de futebol, 
neste domingo, tem a decisão da 
Liga dos Campeões, às 16 horas 
(horário de Brasília). 

LIGA DOS CAMPEÕES II

Dono do melhor ataque e da 
melhor campanha de um finalista 
da história da Liga dos Campeões, 
o Bayern é considerado favorito 
ao título que já conquistou em 
cinco oportunidades (1973–74, 
1974–75, 1975–76, 2000–01 e 
2012–13). Do elenco da última 
conquista, apenas o goleiro 
Manuel Neuer segue presente. 
Curr ículo não falta, mas o 
rolo compressor alemão teve 
dificuldades para garantir vaga 
na decisão desta temporada. 

VENDAS

As vendas no varejo físico e 
online cresceram 8,1% em julho 
em relação ao mês anterior. 
Em junho, o crescimento em 
relação a maio já havia sido 
de 6,3%. Os dados foram 
apurados em uma pesquisa 
inédita da IGet, realizada pelo 
Departamento Econômico do 
Santander e da Getnet.Os 
segmentos que registraram 
aumento mais acentuado 
f o r a m :  l i v r o s  ( 5 9 , 3 % ) , 
supermercados (9,6%), móveis 
e eletrodomésticos (9,6%) 
e materiais para escritório 
(6,7%).

“BARRETOS PRA 
SEMPRE” III 

V e j a  o  S c h e d u l e  d e 
#BarretosPraSempre - Dias 
29 e 30 de agosto: Dia 29 – 
18 horas-Rodeio - youtube.
com/festadopeaodebarretos. 
Show Gusttavo Lima com a 
participação de Matogrosso 
& Mathias, Fel ipe Araújo, 
Edson & Hudson e Rionegro 
& Solimões - uoutube.com/
gusttavolimaoficial. Dia 30 – 17 
horas- Rodeio - youtube.com/
festadopeaodebarretos 

‘DANÇA DOS 
FAMOSOS’ 

A Globo fretará um avião toda 
semana para levar os participantes 
da “Dança dos famosos” do Rio 
para São Paulo, onde acontecerão 
as apresentações. Os testes de 
Covid serão regulares. O júri, 
no estúdio, ficará separado por 
placas de acrílico. A ideia é 
apresentar o elenco no próximo 
dia 30.



Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira

21 de agosto de 2020

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: GRALL ENGENHARIA E CONSTRUCAO 
LTDA ME
CONTRATO TOP/0024/19
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-
ridade fi scal do licitante em seu Título V, item 5.2.4.2, bem 
como previsão contratual em sua Cláus. 8ª, Item 8.4. Fica o 
representante legal da empresa supramencionada NOTIFI-
CADO para apresentar a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉ-
BITOS MOBILIÁRIOS MUNICIPAIS DE RIBEIRÃO PRETO 
nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados do 
recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao 
processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação 
das penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar 
na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 
05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. - 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: GUSTAVO NICOLINO EPP
EMPENHOS 12123/20
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
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 182/16; Contrato: PRE/0150/16
Contratada: AI Systems Research 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 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
E.M. JOANA CASAGRANDE VINHA (RUA JOAQUIM RO-
DRIGUES JUNIOR S/Nº, TALHADOS) – SEC. MUN. EDU-
CAÇÃO. Tendo em vista solicitação oriunda da Secretaria 
Municipal de Educação, a Comissão Municipal de Licitações 
comunica a todos os interessados a suspensão “sine die” 
do processo supra mencionado. A retomada do processo, 
quando autorizada pela Secretaria Municipal de Educação, 
será comunicada através de publicação na imprensa ofi cial. 
Publique-se, por extrato, para ciência dos interessados. 
Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras e Contratos 
– Presidente da C.M.L. 
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS N.º 027/2020
Tendo em vista questionamento lançado e, em razão de soli-
citação oriunda da Secretaria Municipal de Saúde, a Comis-
são Municipal de Licitações comunica a todos os interessa-
dos a suspensão “sine die” do processo supra mencionado. 
A retomada do processo, quando autorizada pela Secretaria 
Municipal de Saúde, será comunicada através de publicação 
na imprensa ofi cial. Publique-se, por extrato, para ciência 
dos interessados. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de 
Compras e Contratos – Presidente da C.M.L. 
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
TOMADA DE PREÇOS N.º 029/2020
Tendo em vista questionamento lançado e, em razão de soli-
citação oriunda da Secretaria Municipal de Saúde, a Comis-
são Municipal de Licitações comunica a todos os interessa-
dos a suspensão “sine die” do processo supra mencionado. 
A retomada do processo, quando autorizada pela Secretaria 
Municipal de Saúde, será comunicada através de publicação 
na imprensa ofi cial. Publique-se, por extrato, para ciência 
dos interessados. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de 
Compras e Contratos – Presidente da C.M.L. 

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 Saúde. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 24/08/2020 às 09:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
260/2020 – PROCESSO Nº 12.277/2020 
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 24/08/2020 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira
AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 293/2020 - Processo 
12.598/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de Tvs Led e 
suportes para Tv. Secretaria Municipal de Saúde. Informa-
mos que em razão de questionamento, foram retifi cadas 
as especifi cações dos itens 1 e 2 no item I.2 - Termo de 
Referência Retifi cado (elaborado pela Secretaria Municipal 
de Saúde) do Anexo I do Edital. Fica redesignada a data de 
processamento do pregão conforme segue: O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 03/09/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital retifi cado e a retifi cação 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposi-
ção dos interessados, no “Portal de Compras”.  Celia Candi-
da Faria – Pregoeira
AVISO 
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO, RETIFICAÇÃO DE EDITAL E 
PRORROGAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.° 273/2020, PRO-
CESSO 12.354/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos 
de suporte a vida para Secretaria Municipal de Saúde. 
Declaro improcedente a impugnação lançada pela empresa 
INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA. 
Em virtude de questionamento lançado, fi ca retifi cado as 
especifi cações do Termo de Referência elaborado pela S. 
M. Saúde ( item 4 : MONITOR CARDÍACO ), constantes do 
Anexo I do edital. Está disponibilizado o edital retifi cado no 
sistema “Portal de Compras” link “Edital Completo e Anexos” 
à disposição dos interessados. Fica redesignada a data de 
processamento do pregão da seguinte forma: O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 03/09/2020, às 08h30min e 
abertura a partir das 08h32min. Adriana Tápparo – Pregoeira 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 237/2020 – 
PROCESSO N.º 12.134/2020
Objeto: Aquisição de notebooks em atendimento as Unida-
des Escolares. Secretaria Municipal de Educação. Sessão 
pública realizada on-line com inicio dia 21/07/2020, sendo 
adjudicado os itens à empresa declarada vencedora: MBM 
TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA ( 
itens 1 e 2). Houve manifestação de intenção de recurso pela 
empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 
EPP, a empresa MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE 
INFORMÁTICA LTDA apresentou as contrarrazões. A prego-
eira manteve a decisão prolatada na sessão, submetendo à 
autoridade superior, Sra. Secretária Municipal de Educação, 
que ratifi cou as decisões da pregoeira e negou provimento 
a intenção de recurso da empresa. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. Adriana Tápparo – prego-
eira.
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 194/2020 – Processo n.º 
11.819/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de lanches para 
a  Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada 
on-line com inicio dia 23/06/2020, sendo adjudicados os itens 
às empresas declaradas vencedoras: AMANDA DA FON-
SECA MORAES BATISTA ME (item 1), COOPERATIVA DE 
TRABALHO DE PRODUÇÃO EM PANIFICAÇÃO  E AFINS 
DE S. J. DO RIO PRETO – COOPÃO (itens 2 e 4) e EUNI-
CE GARCIA DA SILVA ME ( item 3). O item 5 : Fracassado. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 

da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana 
Tápparo -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 220/2020 – Processo n.º 
11.998/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais 
odontológicos para a  Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line com inicio dia 09/07/2020, 
sendo adjudicados os itens às empresas declaradas vence-
doras: E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI EPP (itens 
2, 7 e 33) e R DE F TORRES MOLITERNO EIRELI (itens 1, 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 e 35). Não hou-
ve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Adriana Tápparo 
-  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 168/2020 – Processo n.º 
11.652/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de insumos 
hospitalares diversos para a  Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line com inicio dia 01/06/2020, 
sendo adjudicados os itens às empresas declaradas vence-
doras: CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI (item 2), CIRÚRGICA 
SÃO JOSÉ LTDA ( itens 3 e 4), DIMEBRÁS COMERCIAL 
HOSPITALAR LTDA ( itens 1 e 5), DOCTORMED COMER-
CIAL LTDA ( item 6 ). Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Adriana Tápparo -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.

DECRETO Nº 18.669
DE 20 DE AGOSTO DE 2020.

Revoga os Decretos nº. 18.636/20, art. 2º do Decreto nº 
18.648/20 e Decreto nº 18.659/20 e dá outras providências.
 PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município, e
CONSIDERANDO a situação epidemiológica no Município;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica revogado o Decreto n. 18.636, de 15 de julho de 
2020.
Art. 2º Fica revogado o artigo 2º do Decreto n. 18.648, de 29 
de julho de 2020.
Art. 3º Fica revogado o Decreto n. 18.659, de 07 de agosto 
de 2020.
Art. 4º Fica proibida a venda e o consumo de bebidas alcoó-
licas refrigeradas em todos os estabelecimentos comerciais, 
de qualquer natureza, sem exceção, das 20 horas às 6 
horas, de segundas às sextas-feiras, e durante 24 horas aos 
sábados e domingos, excetuado o sistema “delivery”.
Art. 5º Os supermercados e hipermercados funcionarão nos 
dias e horários habituais e previstos em Lei, respeitando o 
regulamento previsto no Anexo I deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 20 de agosto de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local.

ANEXO I
REGULAMENTO PARA SUPERMERCADOS E HIPERMER-
CADOS
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São José do Rio Preto, sexta-feira
21 de agosto de 2020

1. CONDIÇÕES GERAIS
1.1. Afi xar informações visíveis ao público na entrada do 
estabelecimento sobre as condutas a serem adotadas em 
relação às medidas de prevenção do COVID-19.
1.2. Implantar sistema de informação visível ao público 
sobre a capacidade máxima permitida de público e o número 
de pessoas existentes no momento.

2. PROIBIÇÕES 
2.1. Acesso de clientes, funcionários e colaboradores 
com qualquer sintoma gripal às dependências dos estabele-
cimentos, sendo o obrigatório o monitoramento de tempera-
tura diariamente dos funcionários, colaboradores e clientes.
2.2. Aglomerações nas entradas.
2.3. Auto serviço (self-service) 
2.4. Disponibilização de alimento para degustação. 
2.5. Qualquer evento, propaganda, publicidade ou pro-
moção que estimulem a aglomeração de pessoas;

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES
3.1. Implantação nos corredores de acesso e circulação 
de pessoas mão de direção para circulação de pessoas, 
propiciando o distanciamento de 1,5 metro.
3.2. Restrição do uso da área de estacionamento para 
clientes, quando houver, limitando a área à mesma capaci-
dade defi nida para atendimento ao público.
3.3. Proibição de acesso de qualquer acompanhante, 
inclusive crianças.
3.4. Priorização de sistema de entrega (Delivery) no 
endereço do solicitante;

4. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSO-
AS
4.1. Realização de controle de distanciamento de fi las, 
inclusive externas (de acesso ao local) por meio de demar-
cação em piso ou outro sistema efi caz.
4.1.1. Distanciamento mínimo de 1,5 metros entre cada 
pessoa em todas as direções
4.2.  Alerta constante aos clientes sobre a necessidade 
de distanciamento.
4.3. Alternar horários de uso dos locais de alimentação 
dos funcionários, viabilizando o distanciamento mínimo.
4.4. Distanciamento mínimo de 1,5 metros entre funcio-
nários e clientes.
4.4.1. Quando não for possível durante o atendimento a 
manutenção do distanciamento deverá ser providenciado 
anteparo de proteção (fi xo nos balcões de atendimento).

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA
5.1.1. Garantir uso obrigatório de máscara de proteção 
respiratória com cobertura total do nariz e boca para os fun-
cionários, sem espaços laterais;
5.1.1.1. A troca deve ser realizada a cada 3 horas ou sempre 
que esta se apresentar úmida ou com sujidades;
5.1.1.2. Cada funcionário deve possuir quantidade sufi ciente 
para utilização a cada dia.; 
5.2. Garantia de entrada de clientes com uso de máscara 
de proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca;

6. GARANTIA DE VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES
6.1. Garantir a renovação de ar (entrada de ar externo e 
saída do ar interno – troca de ar) inclusive quando instalado 
equipamento de climatização (ar condicionado) pois este 
equipamento não cumpre esta função (não realiza troca de 
ar);
6.2. Manter sistemas mecânicos de ventilação e de 
climatização limpos, implantando Plano de Manutenção, 
Operação e Controle, registrando os procedimentos realiza-
dos:

7. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL
7.1. Manutenção de Kit completo de higiene de mãos em 
todos os sanitários e lavatórios de mãos disponíveis (devem 
estar devidamente instalados, providos de água corrente), 
contendo sabonete líquido, álcool em gel 70% e toalhas de 
papel não reciclado.
7.2. Exigência da assepsia de mãos dos clientes na en-
trada do estabelecimento e dos funcionários e colaboradores 
periodicamente.
7.3. Disponibilização na entrada e em lugares estratégi-
cos de fácil acesso, álcool em gel 70% para a assepsia de 
mãos de funcionários, colaboradores, clientes.

8. GARANTIA DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, 
OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL 
SANITIZANTE OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE 
APROPRIADO.
8.1. Higienização das superfícies de toque, antes do 
início das atividades e após cada uso.
8.2. Higienização dos pisos e banheiros com produto 
desinfetante no início das atividades e a cada intervalo de no 
máximo 3 (três) horas.
8.3. Higienização de todos os objetos, equipamentos, 
utensílios e materiais utilizados (entre um uso e outro).

DECRETO Nº 18.670
DE 20 DE AGOSTO DE 2020.

Permite o uso de imóvel público municipal em favor da em-
presa COPLAN Construtora Planalto Ltda., para implantação 
de canteiro de obras do Contrato COC/013/2019.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica outorgado o uso, sob a forma de permissão, nos 
termos do disposto no artigo 111, § 3º da Lei Orgânica deste 
Município, do imóvel público municipal, objeto da matrícula 
nº 97.476 do 1º ORI, em favor da empresa COPLAN Cons-
trutora Planalto Ltda., para implantação de canteiro de obras 
(Contrato COC/013/2019), conforme abaixo descrito:
“Começa no encontro da área Verde com a avenida Marginal 
à rodovia Washington Luiz (SP-310), segue pela menciona-
da avenida na distância de 21,00 metros até um ponto, daí 
defl ete à esquerda e mede 7,40 metros até um ponto, daí 
defl ete à direita e mede 221,84 metros até um ponto, daí 
defl ete à esquerda e mede 12,89 metros, confrontando com 
a avenida marginal à Rodovia Washington Luiz (sp-310) até 
um ponto, daí segue 12,78 metros em curva, confrontando 
com a área destinada à abertura da avenida projetada até 
um ponto, daí segue 27,68 metros em curva confrontando 
com a área destinada à abertura da avenida projetada, até 

um ponto, daí segue 60,51 metros em curva, confrontando 
com a área destinada à abertura da avenida projetada até 
um ponto, daí segue 108,35 metros em curva, confrontando 
com a área destinada à abertura da avenida projetada até 
um ponto, daí segue 43,82 metros confrontando com a área 
destinada à abertura da avenida projetada até um ponto, 
daí segue 6,42 metros em curva, confrontando com a área 
destinada à avenida Projetada até um ponto, e depois defl ete 
à esquerda e segue dividindo com a área Verde na distância 
de 191,65 metros até encontrar a avenida marginal à rodovia 
Washington Luiz (SP-310) onde começou esta descrição.”
Art. 2º A presente Permissão de Uso é concedida ao PER-
MISSIONÁRIO em caráter eminentemente precário, por pra-
zo indeterminado, sendo que, as condições de uso do referi-
do imóvel fi cam estabelecidas no Termo de Outorga próprio, 
integrante deste Decreto, sem prejuízo de outras condições 
que o Município possa vir a estabelecer unilateralmente. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal "Dr. Lotf João Bassitt", 20 de agosto de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no livro de Decretos e em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e, pela 
Imprensa local.

EXTRATO: TERMO DE OUTORGA DE USO SOB A FORMA 
DE PERMISSÃO DE IMÓVEL MUNICIPAL QUE SE CELE-
BRA ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRE-
TO E A EMPRESA COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO 
LTDA.

OBJETO: OUTORGA DE USO SOB FORMA DE PERMIS-
SÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 111, § 3º 
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, DO IMÓVEL CONSTI-
TUÍDO PELA ÁREA REFERENTE A MATRÍCULA Nº 97.476 
DO 1º ORI, EM FAVOR DA EMPRESA COPLAN CONSTRU-
TORA PLANALTO LTDA., PARA IMPLANTAÇÃO DE CAN-
TEIRO DE OBRAS DO CONTRATO COC/013/2019.

PRAZO: INDETERMINADO.

BASE LEGAL: DECRETO Nº 18.670, DE 20 DE AGOSTO 
DE 2020.

DATA DE ASSINATURA: 20 DE AGOSTO DE 2020.

LEI Nº 13.611
DE 19 DE AGOSTO DE 2020.

Dispõe sobre a criação do Fundo de Desenvolvimento Eco-
nômico de São José do Rio Preto, e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído e vinculado à Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo o 
Fundo de Desenvolvimento Econômico de São José do Rio 
Preto, denominado pela sigla FDE, que tem como objeti-
vo viabilizar e gerir os recursos dos programas, projetos e 
ações de fomento e apoio ao desenvolvimento econômico 
sustentável no Município.
Art. 2º O FDE será gerido pelo Secretário Municipal de De-
senvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, auxiliado 
pelo Comitê de Apoio à Gestão do Fundo de Desenvolvi-
mento Econômico e o COMUDE - Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, obedecendo as seguintes 
atribuições:
I – Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Negócios de Turismo gestor do Fundo de Desenvolvimento 
Econômico, proponente do plano de aplicação dos recursos 
do FDE, contendo os programas, projetos e ações necessá-
rias para a gestão da pasta e ordenador das despesas;
II – Comitê de Apoio à Gestão do Fundo de Desenvolvimento 
Econômico – de caráter deliberativo, composto pelos Secre-
tários titulares das pastas do Desenvolvimento Econômico e 
Negócios de Turismo, Fazenda, Meio Ambiente e Urbanismo 
e Planejamento Estratégico, responsáveis pela aprovação do 
plano de aplicação dos recursos do FDE;
III – Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – 
COMUDE de caráter consultivo, atuando como orientador na 
elaboração do plano de aplicação dos recursos do FDE. 
Parágrafo único. Os recursos do FDE só poderão ser empe-
nhados pelo Secretário gestor, após aprovado pelo Comitê 
de Apoio à Gestão do Fundo de Desenvolvimento Econômi-
co. 
Art. 3º O FDE será constituído das seguintes receitas:
I – créditos adicionais estabelecidos por Lei durante cada 
exercício;
II – doações de contribuintes do imposto de renda ou outros 
incentivos fi scais;
III – doações de pessoas físicas e jurídicas com destinação 
específi ca seguindo os dispostos do art.5º;
IV – dotações, auxílios, contribuições, subvenções e trans-
ferências provenientes de entidades nacionais e internacio-
nais, governos e não-governamentais;
V – recurso de convênios, programas de incentivo fi scal, 
acordos e contratos fi rmados entre o Município e instituições 
privadas e públicas nacionais e internacionais, Federal, Esta-
duais e Municipais;
VI – receitas provenientes de promoções da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de 
Turismo, relativa a cursos, congressos, simpósios, eventos, 
vendas de publicação e outras atividades congêneres, exce-
to oriundas do Turismo, nos termos de legislação especifi ca;
VII – receitas provenientes do preço público cobrado a título 
de permissão de uso do Shopping Antônio Figueiredo de 
Oliveira, denominado Shopping HB;
VIII – receitas provenientes do preço público cobrado a título 
de permissão de uso do Shopping Waldemar de Oliveira 
Verdi, denominado Shopping Azul;
IX – receitas provenientes do preço público cobrado a título 
de permissão de uso da Praça de Alimentação Arlindo Massi 
denominado Quiosques da Represa Municipal;
X – receitas provenientes do preço público cobrado a título 

de permissão de uso de espaços na Área Central denomina-
da de “área do calçadão” nos termos de Legislação vigente;
XI – receitas provenientes do preço público relativo à utiliza-
ção de espaços públicos em estabelecimentos comerciais 
que utilizarem o passeio público, nos termos de Legislação 
vigente;
XII – receitas provenientes do preço público cobrado a título 
de permissão de uso pago pelos ambulantes esporádicos, 
típicos e atípicos nos termos da legislação vigente;
XIII – receitas provenientes do preço público relativo à 
permissão de uso para a instalação de bancas de jornais e 
revistas, nos termos de legislação especifi ca;
XIV – outros recursos vinculados a ações diretamente liga-
das à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negó-
cios de Turismo, exceto oriundas do Turismo, nos termos de 
legislação especifi ca;
XV – receitas de aplicações fi nanceiras oriundas das recei-
tas defi nidas nos incisos anteriores.
Parágrafo único. As receitas descritas no caput do presente 
artigo serão depositadas obrigatoriamente e movimentadas 
através de uma conta própria em estabelecimento ofi cial de 
crédito.
Art. 4º Compete ao gestor do FDE:
I – aprovar o plano de aplicação de seus recursos, após de-
liberação do Comitê de Apoio à Gestão do Fundo de Desen-
volvimento Econômico, observada a Legislação pertinente e 
a Lei Orgânica do Município;
II – apresentar, semestralmente, ao COMUDE - Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Econômico para apreciação 
as demonstrações de receita e despesa;
III – exercer controle sobre a execução orçamentária do 
FDE, no que se refere aos empenhos, liquidação e paga-
mento das despesas e recebimento das receitas.
Art. 5º Os recursos provenientes do FDE serão empregados 
em projetos vinculados à Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios de Turismo, exceto ações do Tu-
rismo, nos termos de legislação especifi ca, para fomentar, 
subsidiar, apoiar, incentivar e promover o desenvolvimento 
econômico de todos os segmentos a ele vinculado. 
Parágrafo único. Os recursos provenientes do FDE poderão 
ser utilizados nos seguintes projetos:
I – projetos, programas ou convênios com instituições pú-
blicas ou privadas de notório reconhecimento, que possam 
ser vinculados a disseminação de conhecimento, desenvol-
vimento e transferência de recursos e tecnologia para as 
empresas locais;
II – contratação de projetos e investimentos em infraestrutu-
ra, melhorias, reformas, adaptações, ampliações e constru-
ção de novas edifi cações no Shopping Antônio Figueiredo 
de Oliveira denominado Shopping HB, Shopping Waldemar 
de Oliveira Verdi, denominado Shopping Azul, Quiosques 
da Represa Municipal, Áreas do Lago 1, 2 e 3 da Represa 
Municipal, Mercado Municipal, Área Central, denominada 
“área do calçadão” e demais áreas cuja  responsabilidade de 
gestão venha a ser da  Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e Negócios do Turismo;
III – aquisição de equipamentos e veículos para os projetos, 
programas ou convênios vinculados a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico e Negócios de Turismo, Secretaria do 
Meio Ambiente e Urbanismo, exceto para ações de Turismo, 
nos termos de legislação específi ca;
IV – apoio e promoção de cursos, palestras, treinamentos, 
pesquisas setoriais e capacitações profi ssionais, com o obje-
tivo de qualifi car as empresas locais;
V – apoio e realização de Congressos, Seminários, Sim-
pósios, Fórum, Conferencia, Ciclo de Palestras, Jornada e 
Workshop;
VI – apoio a projetos de desenvolvimento de novas tecnolo-
gias, softwares, aplicativos e equipamentos voltados para a 
utilização das empresas locais e da administração pública;
VII – criação, adaptação ou adequação de estruturas, edifi -
cações, equipamentos de uso coletivo, via núcleos setoriais, 
cooperativas, associações empresariais, sindicatos empre-
sariais ou grupo de empresas locais que possibilitem melho-
ria na qualidade dos produtos, serviços e processos e que 
lhes acrescente valor agregado;
VIII – fomento e apoio a programas de desenvolvimento do 
empreendedorismo, visando criar condições para que o Mu-
nicípio se desenvolva como Município Empreendedor; 
IX– apoio a Projetos voltados ao aproveitamento e desti-
nação de resíduos, focando na implementação, compra de 
equipamentos e manutenção do processo de coleta coletiva;
X – demais programas e projetos vinculados ao desenvol-
vimento econômico, meio ambiente e urbanismo, exceto 
setor de Turismo, nos termos de legislação especifi ca, e que 
agreguem benefícios aos empresários locais.
Art. 6º O saldo fi nanceiro dos recursos arrecadados pelo 
FDE, apurado em balanço, será transferido para o exercício 
seguinte e a crédito do mesmo Fundo.
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
adicional especial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
conforme artigo 42 da Lei Federal n° 4.320/64, cujas despe-
sas terão as seguintes classifi cações funcionais programáti-
cas:
Órgão 14 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-
mico e Negócios de Turismo
Unidade 01: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Negócios de Turismo
Função 23 – Comercio e Serviço
Sub função 129: Administração de Receitas
Programa 0002 SUPORTE ADMINISTRATIVO

C R E D I T A R$ 1.000,00
14.001.23.129.0002.... 30 – Material de consumo
C R E D I T A R$ 1.000,00
14.001.23.129.0002....36 – Outros serviços de terceiros 
pessoa física
C R E D I T A R$ 1.000,00
14.001.23.129.0002....39 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
C R E D I T A R$ 1.000,00
14.001.23.129.0002...52. – Equipamentos e material perma-
nente
C R E D I T A R$ 1.000,00
14.001.23.129.0002....51 – Obras e instalações
Art. 8º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 7° decorrem do remanejamento orçamentário 
da própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Negócios do Turismo no exercício de 2020 nos termos do 
que dispõe o inciso II do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64.
Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar, 
através de Decreto, a despesa mencionada no artigo 7°, nos 
termos que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei 
Orçamentária Anual e o Plano Plurianual



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
21 de agosto de 2020

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 19 de agosto 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO 
ELETRÔNICO 39/2020.
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de 
lonas impermeáveis.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2020
DETENTORA DA ATA: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, 
FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA – EPP 
Valor Unitário Registrado: Item 1 R$ 280,00, Item 2 R$ 
174,00, item 3 R$ 75,00, item 4 R$ 627,00, item 5 R$ 350,00 
e item 6 R$ 159,00.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
20.08.2020. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 82/2019.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de peças de 
madeira.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2019
DETENTORA DA ATA: RIBEIRO & PERUCHE LTDA
Valor Unitário Registrado: Item 1 - R$ 28,70; Item 2 - R$ 
9,60; Item 3 - R$ 23,10.
Prazo de Vigência: 12 meses 
Data da Assinatura: 19.11.2019. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 20.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 093/2020 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 21/2020 – PROCESSO 33/2020
Contratada: WAGNER FELLIPE COSTA E SILVA ME.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execu-
ção/entrega do objeto contratual até o dia 01.09.2020. 
Data da autorização: 19.08.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 20.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁ-

RIA
INSPETORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

EDITAL N.º 068/2020
18 de agosto de 2020
EMPRESA: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES 
CENTROCON LTDA
CNPJ: 02.632.697/0001-49
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1081670
TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
(Lei complementar Nacional Nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa que, com fundamento 
no §9º do artigo 3º c/c artigo 13-A, inciso I do Art. 29 e artigo 
33 da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e  do inciso III 
e §1º do artigo 83 da Resolução CGSN nº 140/2018, fi ca a 
pessoa jurídica acima identifi cada excluída do Regime Es-
pecial Unifi cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Por-
te - SIMPLES NACIONAL, por incorrer na seguinte situação:

- Receita Bruta acumulada em dezembro de 2016 excedeu 
a 20% do limite de receita bruta anual de R$ 3.600.000,00, 
incorrendo na exclusão do Simples Nacional a partir de 
Janeiro/2017.

A exclusão de ofício da microempresa ou empresa de pe-
queno porte se dará a partir do mês seguinte ao da ocor-
rência da situação impeditiva, conforme §9º do artigo 3º da 
Lei Complementar nº 123, de 2006 e inciso I do art. 84 da 
Resolução CGSN nº 140 de 2018.

A pessoa jurídica poderá impugnar a exclusão da opção 
pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias con-
tados da ciência deste Termo. A impugnação deverá ser diri-
gida ao Diretor da Administração Fiscal e Tributária e deverá 
ser protocolada no Departamento de Controle e Distribuição 
de Protocolo (POUPATEMPO). Decorrido o prazo legal sem 
apresentação de defesa, o Termo de Exclusão do Simples 
Nacional tornar-se-á defi nitivo, nos termos do §4, do Artigo 
83 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018.

Informamos que, devido a interrupção temporária do atendi-
mento presencial no Poupatempo, ocasionado pela pan-
demia do COVID-19, encaminhamento de documentos e 
apresentação de recursos/impugnações devem ser efetua-
dos através do e-mail semfaz.poupatempo@riopreto.sp.gov.
br ou semfaz.ift@riopreto.sp.gov.br.

São José do Rio Preto, 17 de Agosto de 2020. 

Giovanna Rossi Perssinotte Abate
Auditor Fiscal Tributário Municipal
Matrícula: 64.822

  Paulo Marcio Vicentim
Auditor Fiscal Tributário Municipal
Matrícula: 56.500
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA – IFT / DAFT

EDITAL N.º 069/2020
18 de agosto de 2020
EMPRESA.: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTO-
RES CENTROCON LTDA
CNPJ:                        02.632.697/0001-49
INSCR. MUN.: 108.167/0

 Notifi camos a empresa supracitada, autuada por 
infração à legislação tributária do ISSQN – Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza, a recolher os valores cons-
tantes nos Autos de Infração, abaixo relacionados, ou apre-
sentar defesa por escrito no prazo de 30 (trinta) dias, conta-
dos a partir do 5º (quinto) dia posterior à data de publicação 
deste edital, sob pena de cobrança executiva, nos termos 
dos artigos 217, VII; 237 e 244 da Lei Municipal nº 3.359/83, 
com a nova redação dada pelo parágrafo 1º do artigo 77 da 
Lei Complementar Municipal n° 178/2003.
1. AINF 04900070970000100032127202064 – capitula-
ção legal: art. 33, §§ 1º-B, 1º-C e 3º da LC Federal 123/2006;
2. AIIM 11-P/2020 – capitulação legal: art. 73, inciso I, 
alínea “a” da LCM 178/2003. 
3. AIIM 046 OA/2020 – capitulação legal: artigo 73, 
inciso II, alínea “a” da LCM 178/2003.
4. AIIM 050 OA/2020 – capitulação legal: artigo 73, 
inciso II, alínea “a” da LCM 178/2003;
5. AIIM 051 OA/2020 – capitulação legal: artigo 73, 
inciso II, alínea “a” da LCM 178/2003;
6. AIIM 049 OA/2020 – capitulação legal: Artigo 73, 
inciso III, alínea “a” da LCM 178/2003;
7. AIIM 048 OA/2020 – capitulação legal: artigo 73, 
inciso VII, alínea “b” da LCM 178/2003
A multa poderá ser paga com desconto, desde que o paga-
mento ocorra dentro do prazo estabelecido e observadas as 
demais condições previstas do artigo 81 da Lei Complemen-
tar Municipal nº 178/2003. Caso opte por apresentar defesa, 
esta deverá ser protocolada na Unidade do Poupatempo, 
situada na Rua Antônio de Godoy, 3033 - Centro, São José 
do Rio Preto – SP.
OBSERVAÇÃO: Informamos que, devido a interrupção 
temporária do atendimento presencial no Poupatempo, oca-
sionado pela pandemia do COVID-19, encaminhamento de 
documentos e apresentação de recursos/impugnações de-
vem ser efetuados através do e-mail semfaz.poupatempo@
riopreto.sp.gov.br ou semfaz.ift@riopreto.sp.gov.br.
Em 17/08/2020, no exercício legal de nossa atribuição, 
devidamente autorizado, encerramos, por meio do Termo 
de Encerramento de Fiscalização nº 22/2020, a fi scalização 
da empresa supramencionada, que abrangeu o período de 
01/03/2015 a 07/11/2018. Em razão das irregularidades apu-
radas, foram lavrados os Autos de Infração acima elencados.
Sem prejuízo do disposto no art. 149 do CTN, as autuações 
poderão ser refeitas caso surjam fatos novos que modifi -
quem a realidade encontrada.
Informamos que toda a documentação referente ao processo 
que gerou os AIIM’s supracitados encontra-se, sob a guarda 
do fi sco municipal, à disposição do representante legal da 
empresa, responsável solidário ou de pessoa legalmente 
habilitada para análise e conhecimento, podendo ser consul-
tada nos dias úteis durante os horários de expediente.
São José do Rio Preto (SP), 17 de agostos de 2020
 
Paulo Márcio Vicentim
Auditor Fiscal Tributário Municipal

Giovanna Perssinotte Abatte Rossi
Auditor Fiscal Tributário Municipal
 

REQUERENTE PROTOCOLO
1 Lucia Helena Juliano Felix 2020142864
2 Marro Participações e Admistração S/S Ltda 2020182178
3 Rodolfo Del Arco 2020151458 apenso 2020152832
4 Sara Damião Martins Barbeiro 2020190061
5 Valdomiro Beckmann 2020187698

São José do Rio Preto,   quinta-feira, 20 de agosto de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE DEFERIMENTOS Nº 021/2020

MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

 

 

 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto, 21 de Agosto de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
A C RIZATTO CONTABILIDADE EIRELI 01398/20 AIF-A-N 000225 
ADRIANO VEICULOS RIO PRETO EIRELI EPP 01424/20 AIF-P-F 000071 
AFONSO RIO PRETO EMBALAGENS LTDA ME 01396/20 AIF-A-M 00261 
ARENA DOIS IRMAOS LTDA 01418/20 AIF-A-LF 000104 
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR 01405/20 AIF-A-N 000228 
BUFFET BIFANO LTDA ME 01403/20 AIF-I-E 1089 
CASA DE REPOUSO DONZELINI LTDA 01401/20 AIF-S-E 000079 
CLEBER JUNIOR ZANERATO 21292721855 01425/20 AIF-P-F 000074 
COCOLO & COCOCLO RP LTDA 01392/20 AIF-A-LF 000105 
COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA DE 
SJRPRETO 01397/20 AIF-P-H 000038 

ELEM CRISTINA GURJAO DE CAMPOS 64798887234 01658/20 AIF-P-C 000161 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01410/20 AIF-S-H 000143 
F S COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA 01659/20 AIF-P-C 000163 
FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA 01404/20 AIF-A-N 000226 
FCA COMERCIO DE ALIMENTOS  LTDA 01411/20 AIF-S-H 000142 
G NONATO EMBALAGENS EIRELO ME 01394/20 AIF-A-M 00262 
GILBERTO HENRIQUE FOLA 41595689800 01420/20 AIF-A-LF 000108 
HARMONIA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA 3 IDADE LTDA 
ME 01402/20 AIF-S-E 000078 

IMOBILIARIA ROSSI RIO PRETO EIRELI ME 01416/20 AIF-S-H 000125 
IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA 01400/20 AIF-A-N 000227 
J A RIO PRETO EMBALAGENS LTDA ME 01406/20 AIF-A-N 000229 
J S PIRES CALÇADOS RIO PRETO LTDA 01423/20 AIF-A-N 000231 
JN CASA DA EMBALAGEM LTDA 01409/20 AIF-S-H 000144 
LINDOMAR LOURENCO ALVES MENDES 01413/20 AIF-S-H 000140 
LUCAS VINICIUS DE JESUS VIEIRA 46260629893 01417/20 AIF-A-LF 000103 
MD VAREJO DE ARTIGOS OTICOS LTDA 01627/20 AIF-P-H 000052 
MICHETTI & OTAVIANO DROGARIAS LTDA 01407/20 AIF-P-C 000125 
P H COLCHÕES E ACESSÓRIOS LTDA ME 01422/20 AIF-A-N 000230 
RAFAELA SILVA ESTETICA AVANÇADA LTDA 01395/20 AIF-S-D 000145 
RENAN FREITAS ASSUNCAO 01408/20 AIF-A-LF 000110 
ROBERTA NADAI ME 01412/20 AIF-S-H 000141 
ROGERS GOULART DE SOUZA 33322676803 01415/20 AIF-S-H 000138 
V A SOUSA ESMALTERIA EIRELI ME 01421/20 AIF-A-LF 000107 
VICTOR GABRIEL SILVA DE ASSUNÇAO 01419/20 AIF-A-LF 000109 

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16)
CONTRATO Nº: 021/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉC-
NICA LTDA.
OBJETO: Fornecimento licença de uso de Software Kairos 
de Marcação de Ponto WEB para 100 (cem) funcionários.
VALOR: R$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 12 meses
DATA DO CONTRATO: 20 de julho de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 20 de  agosto de 2020. 
Paulo César Castrequini Galhardo – Diretor Administrativo e 
Financeiro no exercício da Presidência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
  
 
EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 37/2020 
ADITIVO CONTRATUAL Nº 18/2020 
PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 13/2019 
Contratada: P SILVA APOIO COMERCIO DE ÁGUA LTDA  
Objeto: Altera, nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a quantidade de água mineral 
do Contrato nº 13/2019. 
Vigência: Até 20 de agosto de 2020. Data da assinatura: 19 de agosto de 2020. Valor global: 
Supressão de R$ 4.126,60 (quatro mil, cento e vinte e seis reais e sessenta centavos). Recursos 
orçamentários: 3390.30 – Material de Consumo. Base Legal: artigo 65, II e § 2º, II da Lei Federal 
nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 20 de agosto de 2020. Ver. PAULO ROBERTO AMBRÓSIO 
Presidente da Câmara Municipal. 
 
 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
  
 
EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 36/2020 
ADITIVO CONTRATUAL Nº 17/2020 
PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 14/2019 
Contratada: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA – EPP 
Objeto: Altera, nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a quantidade de água mineral 
do Contrato nº 14/2019. 
Vigência: Até 20 de agosto de 2020. Data da assinatura: 17 de agosto de 2020. Valor global: 
Supressão de R$ 2.083,10 (dois mil, oitenta e três reais e dez centavos). Recursos 
orçamentários: 3390.30 – Material de Consumo. Base Legal: artigo 65, II e § 2º, II da Lei Federal 
nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 20 de agosto de 2020. Ver. PAULO ROBERTO AMBRÓSIO 
Presidente da Câmara Municipal. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 34/2020 
ADITIVO CONTRATUAL Nº 16/2020 
QUARTO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 06/2016 
Contratada: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP. 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao Contrato nº 06/2016, para prestação de serviços 
técnicos especializados de pesquisas das intimações publicadas nos Diários Oficiais da União e do 
Estado de São Paulo em nome da Câmara Municipal de São José do Rio Preto conforme relação 
anexa à proposta da CONTRATADA. 
Vigência: 03 de setembro de 2020 a 02 de setembro de 2021. Data da assinatura: 17 de agosto 
de 2020. Valor global: R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais). Valor mensal: R$ 100,00 (Cem 
reais). Recursos orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – pessoa Jurídica. Base 
Legal: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93. São José do Rio Preto, 20 de agosto de 2020. Ver. PAULO 
ROBERTO AMBRÓSIO Presidente da Câmara Municipal. 
 
 
 
 
 
 Editais de

CITAÇÃO

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Edital De Citação - Prazo De 30 Dias. Processo Nº 1018794-46.2018.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Lincoln Augusto Casconi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) 
Silmara Garcia Martines De Pontes, CPF nº 080.811.288-08 e Carlos Alberto Lemes De Pontes, CPF nº 045.272.028-12, que 
lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S.A., CNPJ nº 60.746.948/0001-12, 
alegando em síntese: que o exequente é credor dos executados da importância líquida, certa e exigível, de R$ 36.589,81 (trinta 
e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), oriunda da cédula de crédito bancário empréstimo cheque 
especial pessoa física. Apesar das diversas tentativas de composição amigável, os executados permaneceram inertes quanto 
ao pagamento de seu débito. Valor da causa: R$ 36.589,81 (trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e um 
centavos), atualizado até 25/04/2018. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague o valor atualizado do débito. Em caso de não pagamento, ficará arbitrado os honorários de advogado em 
10% sobre o valor em execução, com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral 
pagamento no prazo supramencionado. A executada poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, com 
oposição de embargos, independentemente de penhora, depósito ou caução ou, no mesmo prazo, reconhecendo o crédito do 
exequente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de 
embargos, permitirá à executada requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês . Não sendo contestada a ação, a ré será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 13 de julho de 2020 K -21e22/08

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 72/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020
Objeto: Aquisição de madeiras destinados a manutenção de 
pontes e mata burros.
Data do Encerramento: 03/09/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 17 de agosto de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 47/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 68/2020
REGISTRO DE PREÇOS: 32/2020 
OBJETO: Aquisição de grama destinado a uso geral na mu-
nicipalidade
Fica SUSPENSO “SINE DIE” o processo em epígrafe em 
razão de impugnação ao instrumento convocatório.
Monte Aprazível, 20 de agosto de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal 
Diego Santos Rossini - Pregoeiro



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
21 de agosto de 2020

Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

 

 

 
 
 

SÚMULA Nº 675 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia 18/08/2020 

 
 
 

 

 Apresenta e discute os dados atualizados e relatório referente às ações e estratégias 
adotadas pelo município frente a Pandemia COVID – 19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto,  20 de agosto de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

 

 
 
 

SÚMULA Nº 675 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia 18/08/2020 

 
 
 

 

 Apresenta e discute os dados atualizados e relatório referente às ações e estratégias 
adotadas pelo município frente a Pandemia COVID – 19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto,  20 de agosto de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

 

 
 
 

SÚMULA Nº 675 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia 18/08/2020 

 
 
 

 

 Apresenta e discute os dados atualizados e relatório referente às ações e estratégias 
adotadas pelo município frente a Pandemia COVID – 19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto,  20 de agosto de 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Editais de
INTERDIÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
RUA TUPI, 765, NOVA REDENTORA - CEP 15090-020, Fone: (17)
3216-4484, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto2fam@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Digital nº: 1005496-50.2019.8.26.0576
Classe – Assunto: Interdição - Tomada de Decisão Apoiada
Requerente: Rafael de Oliveira Naime e outros
Requerido: Maria Helena de Oliveira

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE MARIA HELENA DE OLIVEIRA, REQUERIDO POR RAFAEL DE
OLIVEIRA NAIME E OUTROS - PROCESSO Nº1005496-50.2019.8.26.0576.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões, do Foro de São José do Rio
Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Ronaldo Guaranha Merighi, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 08/01/2020, transitada em julgado em 03/03/2020, foi decretada a INTERDIÇÃO
de MARIA HELENA DE OLIVEIRA, CPF 211.012.008-80, declarando-a incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil e nomeado como CURADOR, o Sr. TIAGO DE OLIVEIRA
NAIME. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na
forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 17 de
agosto de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes: 

1. JUCELÍ JESUS SILVA e ADRIANA COSTA SAN-
TOS, sendo ELE fi lho de JULIO VIEIRA DA SILVA e de ANI-
SIA MARIA DE JESUS e ELA fi lha de JOSÉ VIRGÍNIO DOS 
SANTOS e de MARIA DE FÁTIMA COSTA SANTOS; 

2. ROBERVAL ROMÊRO e JESSICA MARA DA 
SILVA, sendo ELE fi lho de RUBENS ROMÊRO e de AUREA 
MARCIA PASQUAL ROMÊRO e ELA fi lha de MARCOS 
EDUARDO DA SILVA e de ELÍS CRISTINA DOS SANTOS 
SILVA; 

3. GIOVANI EPIFÂNIO DA SILVA e ARIELE NAIANA 
BERNARDELI, sendo ELE fi lho de ULISSES PEDRO DA 
SILVA e de ALEXEIA EPIFÂNIO e ELA fi lha de EDES BER-
NARDELI e de ISABEL CRISTINA SEBASTIÃO; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 20/08/2020. 


