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Nesta fase, serão vacinadas as pessoas 
com deficiência, gestantes, mães no pós-par-
to em até 45 dias e crianças de seis meses 
até seis anos. Em Rio Preto, desde o início 
da campanha já foram imunizados contra a 
gripe mais de 100 mil pessoas.       
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Torcida do 
Santos distribui 
marmitas para 

moradores 
de rua 
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Com isolamento em queda, Saúde 
cogita interditar áreas de lazer

O secretário de Saúde de Rio Preto, Aldenis Borim, disse nesta segunda-feira que o momento é crítico e que se a quarentena não for levada a 
sério pela população a pandemia pode sair do controle na cidade.                                                                                                       Pág. A5
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Vacinaçao 
contra a gripe 

recomeça 
na região 
com foco 

nos grupos 
prioritários

Menino é vacinado contra a gripe em UBS de Rio Preto
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Tocas de concreto foram instaladas, ontem, na Represa rio-pretense 

Polícia investiga 
morte de 

andarilho achado 
queimado

Linha de 
frente na luta 

contra o Covid, 
enfermeiros 

têm seu dia hoje

Divulgação

Felinos ganham 
novas moradias

na Represa de RP
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Comerciante é
roubada e 

esfaqueada na 
porta de banco

Sessão desta 
terça-feira terá 
três vereadores 

com participação 
em home office
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Conselho 
municipalista 
tem primeira 
reunião por  

videoconferência 
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Casa pega fogo 
no Eldorado 
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12 de maio de 2020 SAÚDE/ECONOMIA       

O vaginismo é uma con-
dição que gera dor na hora 
da relação sexual. Trata-se 
de um problema que afeta  
a cada dia mais a população 
feminina, por conta do estilo 
de vida que hoje levamos. 
Fiquei preocupada quando 
me mudei para Rio Preto e 
comecei os atendimentos o 
número de mulheres vagi-
nicas da região precisa ser 
levado em consideração.

Causado muitas vezes 
pelo medo e estresse ex-
cessivo, algum trauma, 
sendo um distúrbio psi-
cossomático, o vaginismo 
é uma condição na qual o 
espasmo muscular involun-
tário impede a penetração 
vaginal. Isso geralmente re-
sulta em dor e desconforto 
para mulheres no momento 
do ato sexual e também 
dificulta exames ginecoló-
gicos, até atendimento em 
consultório.

Quando uma mulher ten-
ta inserir um objeto, como 
um absorvente interno ou 
mesmo o pênis na vagina, 
ocorre uma contração in-
voluntária dos músculos do 
assoalho pélvico. Isso leva 
a espasmos musculares 
generalizados, dor e até 
interrupção temporária da 
respiração.

O grupo muscular mais  

afetado é o pubiococcígeo, 
músculo encontrado em am-
bos os sexos, que se estende 
desde o osso púbico até o 
cóccix e que forma o assoalho 
da cavidade pélvica, apoian-
do os órgãos pélvicos. Estes 
músculos são responsáveis 
pela micção, relações sexu-
ais, orgasmo, movimentos 
intestinais e parto. 

O Pompoarismo é uma 
técnica milenar auxiliar na 
saúde e funcionalidade desta 
região que, sem tratamen-
to, pode levar à frustração 
e angústia, e pode piorar. 
No entanto, o tratamento é 
possível.

Fatos rápidos sobre o 
vaginismo

Existem diferentes formas 
de vaginismo e os sintomas 
variam entre os indivíduos.

A dor pode variar de leve 
a grave e pode causar sensa-
ções diferentes.

O vaginismo pode resultar 
de fatores emocionais, fato-
res médicos ou ambos.

A cirurgia geralmente não 
é indicada.

A toxina botulínica está 
sendo estudada.

Cerca de 0,5% das mu-
lheres em todo mundo são 
afetadas. Os resultados ge-
ralmente são bons com o 
tratamento.

O tratamento, que envolve 

exercícios físicos e psicológi-
cos, geralmente é eficaz.

Sintomas do vaginismo
Os sintomas variam entre 

os indivíduos. Eles podem 
incluir:

Dispareunia (relação sexu-
al dolorosa), com sensação 
de aperto e dor que pode 
estar queimando ou ardendo;

Dificuldade para penetra-
ção durante o sexo;

Dor sexual a longo prazo 
com ou sem causa conhe-
cida;

Dor durante a inserção de 
um absorvente interno;

Dor durante um exame 
ginecológico;

Espasmo muscular gene-
ralizado ou interrupção da 
respiração durante a tentativa 
de relação sexual.

Tratamento
Para diagnosticar o va-

ginismo, o médico terá um 
histórico médico e fará um 
exame pélvico. O tratamen-
to pode envolver diferentes 
especialistas, como um uro-
logista, psicólogo ou sexólogo 
dependendo da causa.

        O grupo muscular mais afetado é o pubiococcígeo, músculo 
encontrado em ambos os sexos, que se estende desde o osso púbico 
até o cóccix e que forma o assoalho da cavidade pélvica, apoiando 

os órgãos pélvicos“
”

 ARTIGO 

Edson PINTO*

A Covid-19 e o 'novo normal' no Turismo

Viagens e Turismo repre-
sentam uma dimensão eco-
nômica que compreende 26 
tipos diferentes de turismo e é 
composto por 52 segmentos 
econômicos, sendo a Hos-
pedagem e a Alimentação os 
mais representativos. No total, 
o impacto do turismo gera uma 
participação de US$ 9 trilhões 
no PIB mundial, ou seja, 10% 
do PIB mundial, sendo 8% do 
PIB Nacional e 10% do PIB do 
Estado de São Paulo.

O setor é responsável por 
320 milhões de empregos no 
mundo, tornando-se protago-
nista da abertura de um em 
cada 10 postos de trabalho. 
No Brasil, empregava 6,9 
milhões de pessoas, antes da 
pandemia. 

Hoje, não existem dados 
precisos, mas calcula-se, caso 
haja retomada da atividade nos 
próximos dias, que mais de 1 

milhão de trabalhadores do 
setor sejam demitidos e 30% a 
40% das empresas encerrarão 
suas atividades.      

O mercado de Viagens e 
Turismo é talvez o mais afe-
tado do mundo, pois a Co-
vid-19 impacta diretamente 
sua dinâmica econômica e 
as consequências disso são 
ainda mais danosas tendo em 
vista que, além de ser uma 
atividade fortemente geradora 
de emprego, também impacta 
dramaticamente na cadeia 
produtiva em que está inserido, 
como a indústria de alimentos, 
o agronegócio e logística de 
transportes.  

Segundo a Organização 
Mundial do Turismo, 95% dos 
países anunciaram algum tipo 
de restrição às viagens. Isso 
sugere que a maioria dos via-
jantes deverá aguardar algum 
tempo antes de retomá-las, es-
pecialmente para destinos mais 
distantes. Pesquisas mostram 
que haverá uma preferência 

Você sabe o que é vaginismo?!

Divulgação

por viagens nacionais e, nesse 
sentido, o quesito “confiança” 
é fundamental, cabendo ao 
trade transmitir com clareza 
aos consumidores qual é o 
“novo normal” do setor, ou seja, 
comunicar muito bem a todos 
quais protocolos sanitários, 
sociais e preventivos foram 
implantados na empresa.

O que temos feito até aqui é 
gerenciar a crise, lidando com 
o fechamento de hotéis, nego-
ciando com o governo, além de 
encontrar formas de amenizar 
o impacto de desligamentos, 
suspensão de contratos, orien-
tação à categoria etc. 

Agora, estamos nos prepa-
rando para retomada e, para 
isso, voltamos os olhos ao que 
está sendo feito na China e na 
Europa e já sabemos que não 
haverá uma volta ao que era 
antes do Coronavírus. Será es-
tabelecido esse “novo normal” 
com necessidade de entrega 
de produtos e experiências di-

ferentes, com Covid-free. Isso 
já é certo! O problema será 
como equilibrar a equação de 
novas despesas, com consumi-
dores pouco dispostos a aceitar 
custos elevados, uma vez que 
tanto empresas como clientes 
estão com suas finanças com-
prometidas.

Em relação aos protocolos 
sanitários e sociais, o trade de 
turismo, através das principais 
entidades civis e sindicais, e 
o Governo de São Paulo, por 
meio da Secretaria de Turismo 
do Estado - SETUR, lançará o 
“Plano São Paulo”. 

Trata-se de um guia dirigido 
a cada segmento específico 
(Bares e Restaurantes - Hotéis 
e Meios de Hospedagem - Turis-
mo e Viagens), contendo novas 
práticas mínimas que passarão 
a ser obrigatórias a todas as 
empresas, e outras medidas 
complementares, mais sofisti-
cadas, ficarão a critério de cada 
empresa. 

A fiscalização ficará por 

conta das vigilâncias sanitárias 
e das entidades setoriais, que 
farão uma autorregulamenta-
ção, certificando as empresas.

Já em relação ao mercado, 
aponto algumas tendências que 
o “novo consumidor” prestará 
atenção e outras medidas que 
serão percebidas positivamen-
te:

i) Limpeza de ambientes, 
materiais e superfícies; redução 
ou eliminação de tecidos natu-
rais e carpetes; substituição ou 
retirada de itens de decoração, 
tendo a governança papel fun-
damental nos novos protocolos 
de sanitização; uso correto de 
EPIs e treinamento do staff.

ii) Readequação dos es-
paços nos restaurantes, com 
maior distância entre mesas; 
uso de divisórias de acrílico; 
cardápio digital; modificação na 
forma de atendimento do self-
-service; ampliação e melhoria 
do delivery e take away.         

iii) Opções de espaços ao 
ar livre para atividades físicas, 

lazer e refeições terão prefe-
rência.

iv) Recursos tecnológicos 
digitais para informações, 
check-in, check-out e tudo que 
possa evitar contato físico ou 
proximidade, como sistemas 
de pagamento por aproxima-
ção e totens, por exemplo.

v) UHs hoteleiras com mais 
metragem, familiares ou con-
jugados, além de opcionais de 
cozinha com frigobar grande e 
micro-ondas para preparo de 
alimentos deverão ter mais 
demanda.  

* Presidente do SinHo-
Res Osasco - Alphaville e 
Região (Sindicato Empresa-
rial de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares). 

Vice-presidente de Re-
lações Governamentais da 
FHORESP - Federação de 
Hotéis, Restaurantes Bares 
e Similares do Estado de 
São Paulo.

Qualquer possível cau-
sa subjacente, como uma 
infecção, pode precisar ser 
descartada ou tratada primei-
ro, antes de se concentrar no 
vaginismo.

O objetivo do tratamento 
será reduzir o aperto auto-
mático dos músculos e o 
medo da dor, e lidar com 
qualquer outro tipo de medo 
que possa estar relacionado 
ao problema.

Você pode também fazer 
exercícios de pompoarismo 
de relaxamento, com auxílio 
de um cone vaginal, e usar 
bolsas térmicas quentes, 
lembrando sempre a impor-
tância da consulta ao gine-
cologista e um fisioterapeuta 
pélvico. 

Você pode também fazer 
exercícios de pompoarismo 
de relaxamento, com auxílio 
de dilatores vaginais e usar 
bolsas térmicas quentes, 
lembrando sempre a impor-
tância da consulta ao gine-
cologista e um fisioterapeuta 
pélvico.

Seja seu maior compro-

misso, não se atrase e nem 
se deixe para depois. Você 
é agora.

Sigam meu insta para sa-
ber mais sobre pompoarismo!

Beijos e até a próxima 
semana. 

Mirna Zelioli - Formada 
em pedagogia e sexóloga 

em formação e palestran-
te em vendas. Gestora 
comercial, sensual coach, 
empresária do mercado 
erótico, criadora do proje-
to SAT (Sexualidade Amor 
pra Todos), Projeto de 
Inclusão, projeto CEL (Co-
ragem e Empoderamento 
e Libertação).
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Na sessão ordinária desta 
terça-feira (12) três dos 17 
vereadores vão participar re-
motamente das discussões e 
votações de projetos. São eles 
os vereadores Anderson Branco 
(PL) e Renato Pupo (PSDB), o 
primeiro esteve na cidade de 
São Paulo epicentro do Co-
vid-19 no Estado e o segundo 
o irmão do vereador tucano foi 
testado positivo para o novo 
coranavírus. Ambos irão tam-
bém fazer o teste para saber 
se estão ou não contaminados. 

O terceiro vereador que 
participará online é o vereador 
Marco Rillo (Psol) que por es-
tar no grupo de risco já vinha 
participando remotamente das 
sessões. 

A 13ª sessão terá na pauta 
dois vetos, dois projetos de lei 
complementar (PLC) e quarto 
projetos de lei (PL), três pro-
posituras serão votadas em 
regime de urgência e estão na 
mesma ordem do dia. São eles 
dois PLC e um PL todos do Exe-
cutivo, um deles cria a função 

de confiança para duas UBSFs 
(Unidades de Saúde da Família) 
dos bairros Luz da Esperança e 
Fraternidade. A outra proposta 
também cria cargo de chefe de 
gabinete da superintendência 
do Semae (Serviço Municipal de 
Água e Esgoto) e por um PL que 
cria a cobrança para o uso das 
plataformas da rodoviária de Rio 
Preto por parte das empresas 
para a manutenção da mesma.

Segundo Rodrigo Juliano, 
presidente da Emurb (Empresa 
Municipal de Urbanismo), o pro-
jeto vem para regrar a utilização 
voluntária do terminal intermu-
nicipal, com relação a tempo 
de permanência dos ônibus, 
locais de parada, itinerários e 
com a arrecadação destinada a 
manutenção do terminal.

Então também na pauta dois 
vetos um deles parcial a PLC 
do Executivo que diz respeito a 
reajuste da tabela de vencimen-
tos e salários dos servidores e 
outro veto total a PL do vereador 
Fábio Marcondes (PL), que al-
tera o Estatuto do Servidor, no 
qual concedia horário especial 

Sérgio SAMPAIO

LEGISLATIVO

Edinho participa da primeira reunião do Conselho Municipalista 

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) participou nesta segun-
da-feira (11), por videoconferên-
cia, de reunião com o Conselho 
Municipalista criado pelo Governo 
do Estado para discutir ações 
de combate ao coronavírus (CO-
VID-19) junto com 16 prefeitos 
de regiões do Estado de São 
Paulo e os secretários estaduais. 

Essa primeira reunião foi 
presidida pelo governador João 
Doria (PSDB). Os chefes dos 
executivos municipais receberam 
informações estatísticas sobre a 
pandemia em todo Estado e a im-
portância de manter as ações de 
isolamento social nos municípios.

O prefeito Edinho estava 
acompanhado dos secretários de 

Saúde, Aldenis Borim, e de De-
senvolvimento Econômico, Jorge 
Luís de Souza. Durante a con-
ferência Edinho fez um balanço 
dos casos confirmados na cidade 
e do aumento da incidência nos 
últimos dias. O prefeito também 
relatou os números de casos 
positivos entre os moradores em 
situação de rua.

Doria afirmou que “o Plano 
São Paulo será atualizado cons-
tantemente, com a ajuda de vo-
cês, e todas as nossas decisões 
estarão amparadas nas avalia-
ções e decisões da Saúde. O pro-
grama de quarentena do Estado 
de São Paulo recebeu elogios de 
cientistas, especialistas, profes-
sores e estudiosos brasileiros e 
internacionais. Isso nos serve de 
indicativo de que estamos no bom 

Sérgio SAMPAIO

Três vereadores vão participar 
da sessão remotamente As medidas de isolamento 

social determinadas pelo Governo 
de São Paulo, necessários para 
combate ao avanço da pande-
mia do coronavírus (COVID-19), 
permitem o funcionamento de 
uma série de setores de ativida-
des com restrições de higiene e 
funcionamento. 

Levantamento da Secretaria 
da Fazenda do Estado aponta 
que há 80 atividades em pleno 
funcionamento. Setores como 
agronegócios e construção civil 
estão liberados a funcionar, assim 
como alguns setor do comércio e 
serviços considerados essenciais.

A quarentena foi prorrogada 
até o dia 31 de maio em todo 
o Estado, mas manteve-se a 
autorização de uma série de 
serviços e atividades permitidas 
anteriormente.

Podem funcionar estabele-
cimentos das áreas de saúde, 
segurança pública, transportes e 
logística, abastecimento, alimen-
tação (delivery e drive-thru), ser-
viços domésticos, comunicação 
social e conteúdo, construção 
civil, hotéis, manutenção e ofi-
cinas, petróleo e gás, produção 
agropecuária, indústria e setor 
de energia

Retomada econômica - O 
início da retomada das atividades 
econômicas serão norteados pelo 
Plano São Paulo, cuja construção 
tem levado em conta o diálogo 
permanente com o setor eco-
nômico. O Governo já recebeu e 
analisou contribuições de mais de 
150 entidades e 250 empresas, 
que juntas apresentaram mais de 
3 mil diretrizes e propostas. As 
medidas de retomada da econo-
mia deverão priorizar os setores 
de acordo com a vulnerabilidade 
econômica e empregatícia.  

Os requisitos para a flexibi-
lização da quarentena vão se 
basear em critérios técnicos, que 
incluem, como fatores principais, 
a redução sustentada dos núme-
ros de novos casos de infecção 
pelo coronavírus por 14 dias e a 
manutenção da taxa de ocupação 
dos leitos de UTI em patamar 
inferior a 60%. As medidas são 
semelhantes às já adotadas por 
países como, por exemplo, Esta-
dos Unidos, Alemanha, Áustria 
e China.

Governo diz que 
80 atividades 

estão em pleno 
funcionamento 
mesmo durante 
a quarentena 

Sérgio SAMPAIO

Rebate
Ulisses Ramalho (Patrio-

ta) rebateu a declaração 
do presidente Adílson Fe-
liciano, argumentando que 
desconhece os vídeos que 
são divulgados pelo coman-
do do DC, pela rede social. 
“Aliás, eu nem conheço ele 
(Adílson Feliciano)”, res-
saltou, irritado. Ramalho, 
entretanto, admitiu que foi 
presidente do antigo PSDC 
(hoje DC), de 2011 a 2014, 
inclusive, contou que tem 
amizade com o presidente 
nacional do DC, José Maria 
Eymael, que foi deputado 
federal por dois mandatos 
seguidos e já concorreu por 
cinco vezes à Presidência 
da República.

Movimentação 
O Índice de Isolamento 

Social apresentou em todo 
o país, Dias das Mães, mais 
gente nas ruas. O índice ficou 
15 pontos a menos que o pico 
registrado até agora, desde 
o começo dos decretos que 
obrigam o distanciamento 
para evitar a contaminação 
pelo coronavírus, 62,2%. A 
movimentação das pessoas 
é controlada com base em 
dados de geolocalização por 
meio de celulares. Como tem 
30 milhões de celulares ativos, 
significa que ao menos 4,5 
milhões de pessoas a mais sa-
íram às ruas em comparação 
com o domingo, dia 22.

Sem gracejo
Se a campanha fosse realizada em plena pandemia 

da covid-19, em tese, como seria o comportamento dos 
candidatos com o propósito de fazer corpo a corpo junto 
ao eleitorado. Afinal, campanha sem aperto de mãos, 
tapinhas nas costas, criancinhas no colo, três beijinhos 
– voto tem o mesmo peso, mas se possível nas mais 
bonitas – ficaria sem emoção, desejo do candidato em 
conquistar o voto pela simpatia. O TSE deverá decidir no 
fim de maio se vai ou não prorrogar as eleições. Agora, 
gracejo na pandemia nem pensar.

Reduz frota
Usuários do transporte coletivo reclamam que as 

empresas responsáveis pelo transporte, para economi-
zar, reduziram o número de rodadas, por isso os ônibus 
circulam lotados. O ideal, segundo eles, seria que a 
lotação não excedesse o número de assentos disponíveis 
nos coletivos. Como algumas atividades foram liberadas 
recentemente pelo governo municipal, justifica o aumen-
to do número de passageiros relatado pelo secretário 
Aldenis Borim. O número de ônibus circulando, ainda de 
acordo os passageiros, continua o mesmo.

Agressivos
O presidente do Demo-

cracia Cristã (DC), Adíl-
son Feliciano, disse que 
os vídeos divulgados pelo 
pré-candidato a prefeito 
Rogério Vinicius dos Santos 
têm motivado críticas de ad-
versários. Feliciano acusou 
o presidente do Patriota, 
Ulisses Ramalho, de ter 
entrado em contato com a 
executiva estadual sugerin-
do intervenção na comissão 
municipal do DC. “Ele (Ra-
malho) disse que os vídeos 
são agressivos e pediu para 
retirar a pré-candidatura”, 
frisou, acrescentando que 
a executiva dá autonomia 
para a comissão local atuar 
com liberdade.  

Destemidos
Os únicos políticos capazes de fazerem corpo a corpo, mesmo com uma pandemia de 

vírus, seriam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o vereador rio-pretense Ander-
son Branco (PL). Ambos já demonstraram que não sucumbem diante do vírus chinês. O 
presidente se posiciona contra o isolamento social, em defesa da economia, e o vereador, 
inclusive, esteve no Cemitério da Vila Formosa, em São Paulo, onde entrou em covas sem o 
uso da máscara de proteção. Não dá para seguir o exemplo deles, agora, são destemidos...

Na vertical  
O secretário de Saúde, Aldenis Borim, disse que 

o crescimento vertical do número de contaminação 
pelo coronavírus continua relacionado com o baixo 
percentual do isolamento social. Ao falar sobre a pan-
demia ontem, Borim culpou o aumento do número de 
passageiros, que está usando o transporte coletivo: “O 
número de passageiros nas últimas duas semanas au-
mentou, isso é responsável pelo crescimento vertical”. 
O isolamento social, de acordo com ele, está cada dia 
pior. “Isso vai refletir daqui 15 dias”, prevê.

Auxílio
Uma série de propostas em análise na Câmara visa aperfeiçoar a lei que garantiu o 

pagamento de auxílio de R$ 600 a trabalhadores informais por três meses durante a 
pandemia. Alguns projetos pretendem ampliar as instituições capazes de pagar o auxílio 
emergencial, o que hoje é feito apenas por bancos públicos. Projeto do deputado Assis 
Carvalho (PI) permite que o pagamento seja feito também por bancos privados. “Estamos 
vendo filas em agências bancárias durante a pandemia, por isso a rede de pagamento 
deve ser ampliada”, diz.

Rillo foi o primeiro vereador a participar de forma remota

Divulgação

caminho. Não há nada que não 
possa ser melhorado ou aperfei-
çoado, mas estamos no caminho 
certo”, salientou o governador.

Em nota, o prefeito Edinho 
salientou que “há uma expec-
tativa quanto a um plano para a 
retomada gradual da economia, 
porém, uma nova reunião está 
programada para a próxima se-
gunda-feira, dia 18”.

Participaram também da reu-
nião os prefeitos e secretários 
municipais de: Araçatuba, Arara-
quara, Barretos, Bauru, Campi-
nas, Franca, Marília, Presidente 
Prudente, Registro, Ribeirão 
Preto, Santos, São José dos 
Campos e Sorocaba, além de 
representante da Prefeitura da 
Capital. Eles receberam dados 
técnicos sobre o cenário geral 

ao servidor que tenha cônjuge, 
filho ou dependente com defi-
ciência. Outros dois PLs serão 
votados um do vereador Pupo 
pelo mérito que obriga a fixação 
de cartazes trazendo instruções 
de como se fazer a manobra de 
Heimlich (técnica usada para 
desobstruir vias áreas em caso 
de engasgos) em estabeleci-
mentos que vendam alimentos 
para consumo no local. 

E por último um projeto 
do vereador Gerson Furquim 
(Podemos) onde será votada 
a legalidade da proposta que 
incentiva ao cultivo das plantas 
‘citronela’ e ‘crotalária’ que aju-
dam naturalmente o combate 
ao mosquito Aedes aegypti.

A 13ª sessão ordinária acon-
tece a partir das 17h e continua 
sem poder ter a participação de 
público por conta das proibições 
impostas para combater a proli-
feração do Covid-19 na cidade. 
As pessoas podem acompanhar 
a sessão pela TV Câmara (2.2 
TV Aberta e 4 na Net), ou pela 
rádio Educativa 106,7 FM e ou 
pelo site da legislativo. 

de isolamento social e acelera-
ção do contágio do coronavírus, 
incluindo registros de infecções e 
óbitos, em todo Estado.

O levantamento da SDR (Se-
cretaria Estadual de Desenvol-
vimento Regional) aponta ainda 
que o contágio cresce proporcio-
nalmente a um ritmo quatro vezes 
mais rápido no interior e litoral do 
que na Região Metropolitana de 
São Paulo. 

Entre os dias 1º e 30 de abril, 
o número de casos registrados 
cresceu 3.302% no Interior (de 
129 casos para 4.389), enquan-
to que na RMSP o crescimento 
foi de 770% (de 2.793 para 
24.309). Dados atualizados indi-
cam que a taxa de ocupação de 
leitos na capital e demais cidade 
da RMSP é de 89,6%. Já no Es-

tado, o índice hoje é de 68,2%.
Flexibilização - O início da 

retomada das atividades econô-
micas será norteado pelo Plano 
São Paulo, cuja construção tem 
levado em conta o diálogo per-
manente com setor econômico, 
sociedade civil e municípios. Os 
requisitos para a flexibilização da 
quarentena vão se basear em 
critérios técnicos, que incluem, 
como fatores principais, a re-
dução sustentada dos números 
de novos casos de infecção pelo 
coronavírus e a manutenção da 
taxa de ocupação dos leitos de 
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) 
em patamar inferior a 60%. As 
medidas são semelhantes às já 
adotadas por países como, por 
exemplo, Estados Unidos, Ale-
manha, Áustria e China.
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dem ir se imunizar até o fim da 
campanha”, explicou Michela.

Sâmela Rafaela Gama Ciri-
no, 32 anos, foi uma das mães 
que levou os filhos Benjamin e 
Samuel para serem imunizados 
nesta segunda-feira (11). 

“Venho todos os anos. Acho 
de extrema importância vacina 
as crianças. Especialmente 
neste período por causa da 
Covid-19”, comentou.

De acordo com o último 
balanço da Secretaria de Saú-
de de Rio Preto, o município 
conta 48 mil doses de vacinas, 
considerado o suficiente para 
cobrir a demanda. A expectati-
va é imunizar cerca de 26 mil 
crianças, quatro mil gestantes 
e 700 puérperas. 

Na próxima segunda-feira 
(18), o Ministério da Saúde 
iniciará a quarta e última etapa 
da campanha, com a inclusão 
de professores e adultos de 55 
a 59 anos. A campanha segue 
até o dia 5 de junho.

Rio Preto inicia terceira fase 
da campanha de vacinação

De acordo com o último balanço da 
Secretaria de Saúde de Rio Preto, o 
município conta com 48 mil doses de 
vacinas, considerado o suficiente para cobrir 
a demanda

Começou nesta segunda-
-feira (11) a terceira fase da 
Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a Gripe em Rio 
Preto. Desde o início da cam-
panha no dia 24 de março, o 
município já imunizou mais de 
100 mil pessoas. Nesta fase, 
o público-alvo serão pessoas 
com deficiência, gestantes, 
mães no pós-parto em até 45 
dias e crianças de seis meses 
até seis anos.

“Nas outras fases, os dois 
grupos atingiram a meta, prin-
cipalmente os idosos, que 
estão preocupados com a 
situação do coronavírus na 
cidade. Temos a campanha 
de vacinação desde 1999 e 
muitos foram se vacinar con-
tra a gripe pela primeira vez 
neste ano”, afirmou a gerente 
de imunização de Rio Preto, 
Michela Barcelos.

A vacinação está sendo 
realizada em 25 escolas no 
município, das 8h às 16h30. É 
possível conferir estes pontos 
clicando em ‘Mapa da Vacina-
ção’ no site da Prefeitura de 
Rio Preto.

“Deixamos só nas escolas 
como estratégia de vacinação. 
É muito complicado vacinar as 
crianças dentro do carro, por 
isso não teremos drive-thru. 
Vale ressaltar também que 
pessoas que eram público-alvo 
das duas fases anteriores po-

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

100 mil 
Números

Já imunizados 

25
Postos de vacinação 

48 mil 
Novas doses de vacinas

Olímpia pode ampliar postos e 
reativar drive thru de vacina

A 3ª fase da Campanha Na-
cional de Vacinação contra a Gri-
pe começou nesta segunda-feira, 
dia 11, em diversas cidades da 
região. O novo ciclo foi dividido em 
duas etapas, pelo Ministério da 
Saúde, para evitar aglomerações 
nos pontos de vacinação.

Dessa forma, de 11 a 17 de 
maio, serão vacinadas crianças de 
6 meses a menores de 6 anos de 
idade; pessoas com deficiência; 
gestantes e puérperas (mulheres 
até 45 dias de pós-parto). Já de 
18 de maio a 5 de junho, será a 

vez de vacinar adultos de 55 a 59 
anos de idade e professores das 
escolas públicas e privadas.

De acordo com a Secretaria de 
Saúde de Olímpia, a campanha 
já imunizou 12.188 pessoas que 
compõem os grupos prioritários, 
o que representa 61,30% do 
público-alvo. Vale ressaltar que 
a vacina não protege contra o 
Coronavírus e que os grupos a 
serem imunizados são definidos 
pelo Ministério da Saúde.

A partir desta segunda-feira, 
dia 11, as crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos de idade serão 
vacinadas nas Unidades Básicas 

Isabela MARTINS

Desde o início da campanha contra a gripe, já foram imunizados 100 mil rio-pretenses 

de Saúde, enquanto as demais 
pessoas do público-alvo devem 
se dirigir à Escola Reis Neves ou 
às UBSF de Baguaçu e Ribeiro 
dos Santos. Caso haja aumento 
na procura e seja necessário, 
novos postos de vacinação serão 
reabertos e o sistema drive-thru 
será reativado.

A Saúde orienta os morado-
res dos grupos contemplados a 
utilizarem máscaras ao procurar 
os locais de vacinação para 
reforçar a proteção. Em caso de 
dúvidas, o morador pode entrar 
em contato pelo telefone (17) 
3279-1400.

Cláudio LAHOS

As ‘tocas de concreto’ foram espalha-
das em vários pontos da Represa

Gatos da Represa ganham nova moradia 
A Diretoria do Bem-Estar 

Animal (DIBEA), por meio 
da Secretaria de Saúde e 
parceria o Meio Ambiente e 
o Serviços Gerais, substituiu 
97 casas de madeira que 
abrigam os gatos que vivem 
na Represa Municipal por 
12 estruturas de concreto. 
A troca teve início nesta 
segunda-feira (11). 

A medida é a primeira 
parte de um plano de tra-
balho de manejo dos gatos 
domésticos da Represa 
Municipal e tem o objetivo 
de proporcionar uma melhor 
qualidade de vida aos ani-
mais, que constantemente 
estavam adoecendo em 
virtude da má higienização 
acumulada nas casas de 
madeira. 

Segundo a vereadora 
Cláudia DeGulie (MDB), um 
dos objetivos deste projeto 
é organizar o local e ter um 
lugar mais limpo para que os 
felinos possam viver. 

“Aqui estava com pro-
blemas de fungos e outros 
problemas, por isso estamos 
organizando para fazer um 
manejo ambiental”, salien-
tou a parlamentar.  

Eles fizeram uma limpeza 
no local e retiraram as casas 
de madeira que estavam 
cheias de sujeira.

A DIBEA tem um levanta-
mento que constam cadas-
trados 187 gatos vivendo no 
local. E ainda contam com 
a parceria das protetoras 
para a castração de todos os 

animais que vivem no local. 
A estrutura que vai abri-

gar os gatos são canos de 
concreto. Ao todo, serão 
12 que serão espalhados 
na Represa. A vereadora 
afirmou que a princípio será 
essa estrutura. 

“Aonde tem mais gatos 
vai ter seis, em frente ao 
Ressurreição (Colégio)  vai 
ter se eu não me engano 
dois, na frente do Sesi vai ter 
um, no meio do passeio vai 
ter outro, totalizando doze”.

Ela afirma que em um 
segundo momento serão 
feitos os comedouros, isso 
porque o que está sendo 
feito no local é um manejo 
ambiental. 

“Agora com essa estrutu-
ra criamos uma maneira que 
dá para lavar, que dá para 
higienizar”, frisou Cláudia. 

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

TOCA DE CONCRETO

Agora com 
essa estrutura 
criamos uma 
maneira que 
dá para lavar, 
que dá para 
higienizar

“

”
Torcida Jovem distribui refeições para moradores de rua

Integrantes da Torcida Jo-
vem, principal torcida organi-
zada do Santos, distribuíram 
86 marmitas para moradores 
de rua em Rio Preto. A ação 
solidária foi realizada no último 
sábado (9).

“Geralmente o pessoal da 
sede em São Paulo promove 
muitas campanhas beneficen-
tes e desde que estabelece-
mos uma sede em Rio Preto 
tentamos fazer essas campa-
nhas também”, afirmou Rodol-
fo Borges Menezes, membro 
da Torcida Jovem e organizador 
da ação.

Os santistas também já 
realizaram outros eventos be-
neficentes como o Natal Soli-

Vinicius LIMA dário, onde foram distribuídos 
brinquedos para crianças do 
bairro João Paulo. “Conversa-
mos com os moradores de rua 
e eles falaram que estão preci-
sando muito de roupas para o 
frio. Certamente organizaremos 
uma campanha do agasalho 
nos próximos dias”, comentou 
Menezes.

A Torcida Jovem ainda está 
arrecadando alimentos não pe-
recíveis e produtos de higiene 
para fazer cestas básicas. Os 
interessados em doar poderão 
entrar em contato com os orga-
nizadores da campanha pelos 
números 17 99104-2329 (Ro-
dolfo), 17 99116-0782 (Yago) 
e 17 99111-4116 (Bruno). De 
acordo com Menezes, integran-
tes da torcida irão até o local 
fazer a coleta dos itens.

Divulgação

Marmitas foram entregues para os andarilhos no sábado

A Junta Militar de Mirassol vai 
começar a entregar o CDI (Certifica-
do de Dispensa de Incorporação) dos 
homens que não foram selecionados 
para Serviço Militar Obrigatório de 
2020, a partir desta quarta-feira 
(13), por ordem alfabética.

Por determinação do Exército, 
não haverá a cerimônia de Jura-
mento à Bandeira para que não haja 
aglomeração de pessoas. A medida 
vai ao encontro de todas as reco-
mendações de autoridades de saúde 
dos governos Federal e Estadual.

A entrega dos CDIs foi organiza-
da por ordem alfabética da seguinte 
maneira:

Quarta-feira (13) - Nomes 
iniciados pelas letras de A, B, C e D

Quinta-feira (14) - Nomes 
iniciados pelas letras E, F, G, H e I

Sexta-feira (15) - Nomes ini-
ciados pelas letras J, L e M

Segunda-feira (18) - Nomes 
iniciados pelas letras N, O, P e Q

Terça-feira (19) - Nomes ini-
ciados pelas letras R, S, T, U, V, W, 
X, Y e Z.

Junta Militar de Mirassol 
começa entrega de CDIs 

por ordem alfabética

Paróquia São 
José de Olímpia 
realiza missa no 
Dia das Mães no 

estilo drive-in

Mesmo em meio a pan-
demia, os fiéis não estão 
deixando de realizar suas 
celebrações. A Paróquia São 
José de Olímpia tem transmi-
tido as missas online durante 
a quarentena. Além disso, 
a Paróquia tem realizado 
diversos projetos para ajudar 
toda a comunidade neste 
momento tão difícil.

Neste último domingo, dia 
10, que foi celebrado o Dia 
das Mães, o pároco Ivanaldo 
Mendonça inovou mais uma 
vez, realizando junto com os 
fiéis uma missa no sistema 
drive-in.

“A celebração da missa no 
formato drive-in aconteceu 
na área aberta da Capela de 
Nossa Senhora Aparecida, 
no bairro rural Bela Vista, 
em Olímpia, pertencente à 
Paróquia São José. Este local 
acolhe, anualmente, milhares 
de pessoas, no dia 12 de 
outubro, que percorrem qua-
tro quilômetros em oração, 
o  Caminho da Fé. Foram 
previamente cadastrados 
100 veículos, sendo exigida 
a ocupação de cada um por, 
no máximo, quatro pessoas. 
Cerca de 400 pessoas parti-
ciparam da missa”, explica o 
pároco Ivanaldo Mendonça.

Quanto a participação, 
cada comunidade da Paró-
quia São José cadastrou, 
previamente, cerca de 10 
veículos. 

As pessoas cadastradas 
foram orientadas sobre: ho-
rário de chegada, medidas 
preventivas (uso de másca-
ras, álcool em gel, máximo 
de quatro pessoas da mesma 
família e círculo de convi-
vência diária em cada carro, 
obrigatoriedade de não sair 
dos carros), hidratação - levar 
água - doar alimentos para as 
famílias carentes. 

Só tiveram acesso ao 
local os veículos cadastra-
dos. Foi disponibilizado uma 
ambulância, com apoio da  
Secretaria da Saúde.

Isabela MARTINS
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Áreas de lazer devem ser interditadas e falta 
de isolamento poderá diminuir flexibilização 
A Prefeitura de Rio Pre-

to continua na tentativa de 
convencimento da população 
para manter o isolamento para 
ajudar a segurar a curva cres-
cente de casos de Covid-19, 
mas por conta de diversos 
lugares onde as aglomerações 
continuam acontecendo eles 
irão interditar alguns pontos da 
cidade, incluído a área que fica 
nas proximidades do Quinta 
do Golfe (Zona Sul) e outro a 
pista de caminhada da Represa 
Municipal.

Segundo o secretário de 
Saúde, Aldenis Borim, os dois 
pontos serão cercados para 
evitar que as pessoas con-
tinuem usando os locais. A 
afirmação foi feita na live desta 
segunda-feira (11). A data da 
interdição oficial ainda não foi 
definida. 

“Vamos cercar de modo 
que ninguém possa entrar. E 
não será só nesses lugares. 
Estão acontecendo churrascos 
em chácaras, pessoas estão 
rompendo alambrados de po-
liesportivos e quadras para 
jogarem futebol. Isso tem que 
ter um fim. É caso de desobe-
diência civil”, disparou Borim.

O secretário afirmou que 
o trabalho de conscientização 
infelizmente não adiantou, pois 
as pessoas continuam indo 
a estes locais e a outros na 
cidade que poderão também 
ser interditados, ele deu como 
exemplo quadras que são cer-
cadas, mas as pessoas abrem 
buracos nas cercas e entram 
para jogar futebol. 

“Pusemos a Guarda (GCM) 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br para orientar. Fizemos tudo 

para não termos que chegar 
ao extremo de fechar lugares 
tão bonitos. Mas, ao que tudo 
indica, chegaremos a esse 
extremo”, acrescentou.

No que diz respeito especi-
ficamente a área que fica nas 
proximidades do Quinta do Gol-
fe as pessoas frequentemente 
fazem festas e aglomerações 
constantes em especial nos 
finais de semana. 

Retrocesso da flexibi-
lização – Borim foi enfático 
e afirmou que se o índice de 
isolamento social não subir, 
a quarentena se tornará mais 
rigorosa na cidade. Na última 
sexta-feira (8), o percentual 
atingiu sua pior marca 37%, 
conforme monitoramento via 
celular, pelo Governo do Es-
tado. 

E este foi o pior final de 
semana registrado também 
com apenas 43% no sábado 
(9) e 47% no domingo (10) Dia 
das Mães, a média em finais 
de semana anteriores ficou 
na casa dos 49% aos 57% de 
isolamento social.

Ele afirmou que “o momen-
to é crítico, de muito cuidado. 
Se não for respeitado o isola-
mento, teremos problemas. A 
gente quer ser transparente. 
Sem isolamento, Rio Preto 
vai repetir a história de outras 
cidades. Se, por outro lado, 
o isolamento for adequado, 
o município passará por essa 
epidemia de forma correta 
e suave, obviamente com 
algumas perdas, que são ine-
vitáveis”.

Casos em Rio Preto – os 

Pista de caminhada na Represa pode ser interditada por causa do desrespeito ao isolamento

Rio-pretense faz caminhada sem o uso de máscara

Fotos- Cláudio LAHOS

números atualizados, até o mo-
mento, dez (10) mortes pelo 
Covid-19, 308 casos confir-
mados e 69 pessoas curadas.

O índice de contaminação 
pelo novo coronavírus é de 
76 pessoas para cada 100 
mil habitantes (com taxa de 
letalidade de 6,8%) no Brasil, 
91 em São Paulo (8,1%) e de 
67 em Rio Preto (com 3,2% 
de mortes).

“Quando chega num deter-
minado nível, perdemos a ca-
pacidade de controle do Covid. 
Chega perto da verticalidade e 
não dá para fazer muita coisa. 
Não vamos criar a roda. Cida-
des que não tomaram atitude 
na hora certa vivenciaram o 
desastre. O isolamento é a sal-
vação. Temos que andar rápido 
com essa epidemia, mas com 
a Saúde podendo cuidar das 
pessoas”, finalizou Borim.

A atualização dos ca-
sos de coronavírus em 
Rio Preto, pela Secretaria 
Municipal de Saúde, nesta 
segunda-feira (11), contou 
com a participação do frei 
Francisco, administrador do 
Lar São Francisco de Assis.

A entidade mantém par-
ceria com a Prefeitura no 
acolhimento de moradores 
em situação de risco, atra-
vés da Casa do Cirineu, 
localizada na região sul 
de Rio Preto. No local são 
acolhidas as pessoas em 
situação de vulnerabilida-
de. Após a realização de 90 
testes de Covid-19 nos mo-
radores, foi detectado que 
31 deles deram positivos 
para o novo coronavírus.

Segundo o frei Francis-
co Belotti, eles já foram 
isolados e recebem todo 
atendimento médico. “Se 
encontram em Jaci. Acolhe-
mos e cuidamos, com mé-
dicos, enfermeiros e toda 
a equipe técnica para dar 
a retaguarda necessária”, 
salientou o religioso.

Os moradores que não 
testaram positivo para a 
Covid-19 foram levados 
para outra casa e mantém 
o isolamento social. A Casa 
do Cirineu vai passar por 
um processo de esterili-
zação.

Saúde confirma 
31 moradores de 
rua com Covid-19 

em Rio Preto
Sergio SAMPAIO

PLANTÃO POLICIAL 

A Polícia Civil de Mi-
rassol investiga as cir-
cunstâncias da morte 
de um morador de rua, 
cujo corpo foi encon-
trado por outros anda-
rilhos, no começo da 
tarde deste domingo, 
no prédio desativado da 
antiga Santa Casa do 
município.

Segundo a PM, há 
suspeita de que a víti-
ma estava cozinhando 
em uma fogueira im-
provisada quando teria 
ocorrido uma explosão. 
O cadáver foi achado 
queimado.

Corpo de 
morador de rua 
é encontrado 

em prédio 
abandonado

Ao sair da agência do Bra-
desco, na avenida Nossa Se-
nhora da Paz, em Rio Preto, 
onde foi fazer um depósito, uma 
comerciante, de 35 anos, mo-
radora no Nova Esperança, foi 
abordada por dois motociclistas 
que anunciaram um assalto.

Conforme o registro policial, 
os marginais exigiram dinheiro e 
a vítima disse que não possuía, 
pois tinha ido ao banco para 
fazer um depósito e não uma 
retirada.

Segundo ela, o garupa, que 
estava armado com faca, a gol-
peou no braço direito.

Os marginais, que estavam 
em uma Honda CG preta e usa-
vam capacetes da mesma cor, 
fugiram para rumo ignorado.

A vítima foi atendida na UPA 
do Jaguaré, onde compareceu 
uma guarnição da PM e registrou 
o seu relato, que foi apresenta-
do, posteriormente, na Central 
de Flagrantes. Daniele JAMMAL

Comerciante é 
esfaqueada na porta 
de agência bancária

Incêndio destrói casa no Eldorado

O Corpo de Bombeiros de 
Rio Preto conseguiu controlar 
um incêndio em uma casa na 
manhã desta segunda-feira 
(11), no bairro Eldorado.

De acordo com informa-
ções da corporação, os bom-
beiros receberam o chamado 
de incêndio em uma casa 
próxima ao Centro Esportivo 
do Eldorado por volta das 
8h. Chegando lá, o fogo já 
havia se espalhado para outra 
propriedade que ficava nos 
fundos, no mesmo terreno. 
Os bombeiros conseguiram 
controlar o incêndio, mas o 
imóvel ficou destruído.

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, ninguém ficou ferido 
durante o incêndio. A perícia 
ainda fará uma investigação 
para determinar o que origi-
nou o fogo no local.

Cláudio LAHOS

Causa do incêndio será investigada pela polícia

Nelson de Souza Brito, que tra-
balhava como entregador, morreu 
por volta das 20h20 deste domingo, 
no quilômetro 436 da rodovia Wa-
shington Luís, em Rio Preto. Ele foi 
atropelado por um caminhão e teve 
a moto atingida por um Ford Fiesta.

Segundo o registro policial, os 
três veículos seguiam no sentido 
Capital/Interior. O motorista, de 33 
anos, do Mercedes Benz 1313, 
declarou que estava dirigindo com 
os vidros fechados quando viu pelo 
retrovisor o carro com o pisca-alerta 
aceso e resolver parar para saber 
o que estava acontecendo, desco-
brindo o motociclista caído na pista.

O condutor do automóvel, um 
gerente comercial, de 34, afirmou 
que colidiu apenas na Honda CG 
150 Titan, não tendo atingido o seu 
piloto. Motociclista, que estava sem 
documentos, foi identificado pelo 
responsável por uma cooperativa 
de motoboys, onde era cadastrado.

               Daniele JAMMAL

Motoboy morre atropelado 
por caminhão e carro bate 

na moto na SP-310

Hospitais promovem programação especial para Dia da Enfermagem

O Dia Internacional da 
Enfermagem será celebra-
do nesta terça-feira (12 
de maio). A data foi esco-
lhida em homenagem ao 
nascimento de Florence 
Nightingale, considerada 
a ‘mãe’ da enfermagem 
moderna. Pensando nis-
to, hospitais de Rio Preto 
preparam programação 
especial nesta semana 
para homenagear as pro-
fissionais que estão na 
linha de frente no combate 
ao coronavírus.

No Austa, a 18ª edi-
ção da Semana Solidá-

ria da Enfemagem terá 
uma exposição de fotos 
com retrospectiva das 
17 edições anteriores. 
Também haverá uma live 
que abordará os temas: 
o papel da enfermagem 
no enfrentamento à Co-
vid-19, a saúde mental 
dos profissionais de enfer-
magem e como proteger a 
enfermagem é proteger a 
saúde do Brasil.

Nos dias 20 e 21, uma 
colega vestida de Florence 
Nightingale entregará brin-
des-surpresa aos traba-
lhadores de enfermagem 
do Austa hospital. “Todas 
as homenagens a estes 
profissionais não são su-

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

ficientes para agradecer 
pelo empenho e pela de-
dicação a quem está na 
linha de frente ao combate 
da Covid-19. Ao longo 
desta semana, vamos de-
monstrar de várias formas 
nosso carinho e reconhe-
cimento a eles”, afirma  
Mário Jabur Filho, diretor 
presidente do Grupo.

O hospital Beneficência 
Portuguesa também pro-
move uma programação 
com a temática ‘Enfer-
magem: Nossa prioridade 
em você’. De acordo com 
a gerente de enfermagem 
da Bene Rio Preto, Cristia-
ne Masieiri, a proposta é 
gerar visibilidade e valori-

zação aos profissionais da 
área e discutir temas atuais 
sobre proteção profissional 
e covid-19.

“Apesar de estarmos 
vivendo tempos difíceis 
com a pandemia do novo 
coronavírus, não podería-
mos deixar de realizar este 
evento, imprescindível para 
nossos profissionais, sobre-
tudo neste momento em 
que temos que reconstruir 
as formas do saber, agir e 
cuidar”, afirma Masieiri. 

A programação con-
tará com palestra online, 
e-book e distribuição de 
mensagens motivacionais 
para os profissionais da 
área.

HOMENAGEM

Profissionais estão na linha de frente de combate ao vírus

Divulgação

Vinicius LIMA 

Daniele JAMMAL
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O Voo das Aves. O isolamento social pode tomar um 

novo rumo pela falta de responsabilidade das pessoas. O 
pior é que a maioria das aves que mora e vive no entorno 
das nossas represas não consegue mais voar, ou percorrer 
grandes distâncias por falta de musculatura ou de suas 
próprias asas enfraquecidas. Quem deu a notícia ontem 
sobre o fechamento de vários outros setores da cidade, 
incluindo a represa municipal, foi o secretário de Saúde, 
Dr. Aldenis Albaneze Borim, por conta da desobediência 
e irresponsabilidade das pessoas, que, por incrível que 
pareça, não acreditam ainda que o Coronavírus mata e faz 
muita gente sofrer. Concluindo o tema. A desobediência 
civil que coloca em risco a vida de outras pessoas vai pre-
judicar também os animais da represa, que ficarão sem 
comer e podem morrer de fome. Grito de alerta!. Com a 
ausência dos ‘andarilhos’, proibidos de transitar no entorno 
da represa, distribuindo milho, verduras e outros miúdos, 
como viverão os nossos patos, gansos, pombos, garças, 
galinhas de Angola, gatos e cachorros e o ‘aleijadinho’, 
um Ganso com apenas uma pata, tratado com mais zelo 
pelos distribuidores de grãos de milho. Fica o alerta para 
os ‘protetores de animais’. Liberdade de pensamento. Cuide 
bem do seu amor, pois sempre tem um ‘cuidador’ dando 
sopa por aí. Ponto e basta!

DEPOIS DO USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA, AS PESSOAS FEIAS CONTINUAM 
FEIAS... SÓ QUE DE MÁSCARAS. Sorria beba muita água e seja feliz!

O REQUISITADO advoga-
do Gabriel Delbem Bellon, 
atualmente reside em São 
Paulo, fi lho do empresário 
rio-pretense Alaércio Bellon 
e da dermatologista Dra. 
Miriam Delbem Bellon, foi o 
aniversariante de ontem, dia 
11 de maio. Parabéns!

HENRIQUE MATTA 
manda avisar que está 
fi cando lindo demais o es-
paço do novo bar Marechal 
Butiquim. Sai pra lá logo 
coronavírus, para marcar a 
inauguração.  

RODRIGO GARCIA, vice-
-governador do Estado de 
São Paulo, assumiu idade 
nova no último domingo. 
Aquele abraço.

MEUS SENTIMENTOS 
aos familiares do juiz de 
Direito Jorge Luiz Abdalla 
Buassi, que faleceu na ma-
nhã de ontem, segunda-fei-
ra. Ele é marido da também 
juíza Dra. Letícia.

MAIS BARULHO. Carre-
ata saindo do Centro Regio-
nal de Eventos de Rio Preto 
hoje, a partir das 17h, com 
destino à Câmara Municipal.   

O EMPRESÁRIO Silvinho 
Bassitt, Dr. Carlos Abib Cury 
e a empresária Vanessa No-
nato Croce receberam mui-
tas mensagens de amigos 
no fi nal de semana. Motivo: 
eles foram os aniversarian-
tes. 

AMANHÃ, quarta-feira, a 
partir das 21 horas, acon-
tecerá a live com a partici-
pação especial da Coronel 
Helena. A transmissão será 
no perfi l do Instagram.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vamos juntos #LutarContraACrise

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Bate-papos
Para esta semana, o Riopreto Shopping 
dá continuidade ao projeto ‘RPSC Live’ e 
preparou uma programação inédita de bate-
papos em formato de lives, com assuntos 
diversos, agradando toda família. As 
transmissões acontecem no instagram do 
Riopreto Shopping (@riopretoshoppingcenter), 
todas as lives acontecem às 20h, com 
exceção de sexta-feira que acontece às 19h. 
Nesta terça-feira, o tema é ‘Séries e Filmes’, 
com o jornalista e cinéfilo Beto Carlomagno 
e a cinéfila Elisa Maluf. Para os amantes de 
champagne, a jornalista Carol Carvalho realiza 
um bate-papo na quarta-feira, dia 13, com 
a embaixadora da Perrier-Jouët e Gh Mumm 
Champagne, Victoria Sarro, com o tema 
‘Champagne e suas histórias’.

Lucy de Freitas Colturato e o médico Luiz Fernando 
Colturato. Ela ganhou idade nova no domingo Dia 

das Mães. Parabéns! 

Camisa do Atacante
Quem garantir a compra de 
100 rifas por conta própria 
já garante automaticamente 
o prêmio mesmo se não for 
a pessoa sorteada. Ou seja, 
entregará outra premiação 
exatamente igual à da rifa 
para quem comprar 100 
unidades sozinho, explica 
Maykon. A rifa está sendo 
realizada de forma digital, 
pelo site Rifeme, e conta com 
300 números disponíveis 
– custando R$ 50 cada. O 
sorteio será no dia 29 de 
maio.

Tel. (17) 3233-4888

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Outono/Inverno
Já é Outono/Inverno no Riopreto Shopping e as lojas que estão 
trabalhando no formato delivery começaram a receber a nova 
coleção, que traz tendências de cores, estampas e cortes, 
tudo remetendo a sociedade e com novas referências para 
essa estação. A marca Colcci, que existe há 30 anos, também 
lançou a coleção Connection, que aposta em looks clássicos 
com Maxi Xadrez, Paetê, Jeans, estampas coloridas e novas 
paletas de cores mais vivas como Verde Esmeralda, Toffee 
Caramel e Coral. Os escolhidos para estampar a nova coleção 
foram os atores Bruna Marquezine e Cauã Reymond, a 
cantora Anitta e as modelos Isabeli Fontana e Camila Coelho.

O médico Ivan Rollemberg 
exibe visual novo em seu 

carrão 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO 6305/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA
EMPENHOS 2112/19, 4310/19 E 18374/19
Diante da manifestação da Ger. Manutenção, quanto a não 
resolutividade em tempo hábil para o atendimento dos equi-
pamentos relacionados nos chamados OS 23914, 24171, 
24349,24640, 22827 E 22819, pertencentes aos empenhos 
em epígrafe. Com Fundamento nos itens 2.3.1 e 2.3.3 da 
Cláus.2ª. Com fundamento na proposta de cotação enviada, 
conforme item 3, bem como TR. Com fundamento na Lei 
8078/90 - Código de Defesa do Consumidor, Seção III, Art. 
18, Parágrafo 1º Inciso I. Fica a empresa notifi cada a REALI-
ZAR OS ATENDIMENTOS DAS GARANTIAS E SOLUCIO-
NAR OS PROBLEMAS APRESENTADOS no prazo máximo 
de 24 horas, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta.  O não cumprimento do prazo estabelecido implicará 
na aplicação das penalidades administrativas. Fica conce-
dido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo 
apresentar contraditório, em atendimento aos ditames consti-
tucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO EIRELI
EMPENHOS 22860/19 E 13871/18
Diante informações prestadas pelo DTI, sobre envio dos 
equipamentos patrimônio 219249, 243717 e 243771 para 
atendimento da garantia e até a presente data não houve a 
devolução. Com Fundamento no item 2.3 subitens 2.3.1 e 
2.3.2 da Cláus.2ª. Fica a empresa NOTIFICADA a DEVOL-
VER OS EQUIPAMENTOS COM A SOLUÇÃO DOS PRO-
BLEMAS APRESENTADOS no prazo de 24 horas a contar 
do recebimento desta. O não cumprimento do prazo estabe-
lecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2018 – PROCESSO 
Nº 1.331/2018 – CONTRATO: PRE/0060/18
De ordem da Secretária Municipal de Educação, fi ca der-
radeiramente essa empresa, NOTIFICADA a regularizar 
com a prestação de serviço contratado, de modo a cumprir 
o estabelecido na Cláusula 4.2.1, 4.2.13 e 4.2.14 do Ins-
trumento de Contrato no prazo de 24 horas, frisando que o 
não atendimento desta notifi cação acarretará a aplicação 
das penalidades previstas no Instrumento de Contrato, entre 
elas a suspensão de licitar e contratar com o poder público, 
aplicação de multa, além de rescisão unilateral do contrato. 
Fica concedido o prazo de 5 dias úteis para a empresa, em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos di-
tames constitucionais. Profª. Sueli Petronilia Amancio Costa 
- Secretária M. Educação
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 273/18; Contrato nº PRE/0139/18
Contratada: CCO RIO PRETO LTDA - ME
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, fi ca suprimido 
em aproximadamente 24,96796% do valor inicial do contrato 
supramencionado. SMSG. Ulisses R. Almeida.
EXTRATO 
10º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 379/18; Contrato nº PRE/0156/18
Contratada: G F da Silva Comercio e Prestação de Serviços 
de Limpeza
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, fi ca suprimido 
em aproximadamente 0,83% do valor inicial do contrato su-
pramencionado. SMAA. Antonio Pedro Pezzuto Jr..
EXTRATO 
2º Termo Aditivo Contratual

Pregão eletrônico nº 72/19; Contrato nº PRE/0143/19
Contratada: Mara Silvia Pezinato
Nos termos do Interno n°178/2020-SEMDEC e tendo em 
vista o disposto no art. 78, XIV da Lei 8.666/93, fi ca suspen-
so pelo prazo de 60 dias, contados de 01/05/2020 o contrato 
supramencionado. SMDENT. Jorge L. Souza
EXTRATO 
9º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 335/15; Contrato nº PRE/0204/15
Contratada: Alternativa Serviços e Terceirização em Geral 
Ltda
Nos termos do Interno n° 331/2020 – SME e tendo em vista 
o disposto no art. 78, XIV da Lei 8.666/93, fi ca suspenso pelo 
prazo de 60 dias, contados de 01/05/2020 o contrato supra-
mencionado. SME. Sueli P. A. Costa
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 274/18; Contrato nº PRE/0159/18
Contratada: G F da Silva Comercio e Prestação de Serviços 
de Limpeza 
Nos termos do Interno n° 331/2020 – SME e tendo em vista 
o disposto no art. 78, XIV da Lei 8.666/93, fi ca parcialmente 
suspenso pelo prazo de 60 dias, contados de 01/05/2020 o 
contrato supramencionado. SME. Sueli P. A. Costa
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 257/18; Contrato nº PRE/0103/18
Contratada: Staffs Recursos Humanos Ltda 
Nos termos do Interno n° 331/2020 – SME e tendo em vista 
o disposto no art. 78, XIV da Lei 8.666/93, fi ca suspenso pelo 
prazo de 60 dias, contados de 01/05/2020 o contrato supra-
mencionado. SME. Sueli P. A. Costa
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 250/19; Contrato nº PRE/0244/19
Contratada: Janaina Fernandes Cazonatto Morales Eireli 
Nos termos do Interno n°152/2020 – SMEL e tendo em vista 
o disposto no art. 78, XIV da Lei 8.666/93, fi ca suspenso pelo 
prazo de 60 dias, contados de 01/05/2020 o contrato supra-
mencionado. SMEL. Cléa M. m. Bernardelli
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2020
CONTRATO PRE/0088/20
CONTRATADA: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
LTDA - ME
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender as ações 
judiciais – Itens 06, 07 e 11 – SMS – Prazo de vigência: 06 
meses. Valor Total: R$5.328,80.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 562/2019
ATA Nº 0349/20
CONTRATADA: COTAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de seringas, esfi gmomanometros 
e outros materiais médico – Valor Unitário – Item 02 – 
R$105,00 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2020
ATA Nº 0350/20
CONTRATADA: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de utensílios para cozinha – Va-
lores Unitários – Item 23 – R$42,00; Item 26 – R$13,99; 
Item 28 – R$20,00; Item 31 – R$2,00; Item 32 – R$11,80; 
Item 34 – R$3,10; Item 37 – R$3,90; Item 47 – R$6,19; Item 
48 – R$16,49; Item 49 – R$9,99; Item 50 – R$0,94; Item 
54 – R$5,00; Item 65 – R$79,00; Item 71 – R$24,00; Item 
73 – R$3,89; Item 74 – R$7,50; Item 75 – R$7,50; Item 76 
– R$100,00; Item 77 – R$12,90; Item 79 – R$8,20; Item 80 – 
R$9,50 – SME – Sueli Petronilia A. Costa - Prazo de vigên-
cia: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2020
ATA Nº 0351/20
CONTRATADA: CARLOS ALBERTO JOCARLI PORTO – 
CABANA ATACADO E VAREJO
OBJETO: Fornecimento de utensílios para cozinha – Valores 
Unitários – Item 25 – R$7,90; Item 69 – R$5,20; Item 70 – 
R$5,20; Item 72 – R$6,40; Item 78 – R$8,70 – SME – Sueli 
Petronilia A. Costa - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2020
ATA Nº 0352/20
CONTRATADA: INDÚSTRIA DE MÓVEIS VV LTDA - ME
OBJETO: Fornecimento de kit de fi ltros para bebedouros – 
Valor Unitário – Item 01 – R$109,99 – SME – Sueli Petronilia 
A. Costa - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 8592/2020
CONTRATO Nº: DPL/0026/20

CONTRATADA: ACTHON PLANEJAMENTO AMBIENTAL 
LTDA
OBJETO: Prestação de serviço de engenharia para elabo-
ração de relatório técnico especializado relativo ao encer-
ramento do aterro sanitário localizado no Distrito Industrial 
Carlos Arnaldo e Silva - SMAURB – Kátia Regina P. Casemi-
ro - Prazo de vigência: 90 dias. Valor Total: R$30.650,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO 
DO CENTRO REGIONAL DE EVENTOS (AV. JOSÉ MUNIA 
5650, NOVA REDENTORA), CONFORME PLANILHAS OR-
ÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e 
MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. 
ESPORTES   
INTERESSADO: MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA 
DECISÃO: Após a manifestação da Secretaria Municipal De 
Obras, que é adotada como razões de decidir e passa a fa-
zer parte integrante desta decisão, a Comissão Municipal de 
Licitações decide pelo conhecimento da impugnação em ra-
zão de sua tempestividade, para, no mérito, julgar pela sua 
improcedência pelas razões de fato e de direito lançadas no 
julgamento. Publique-se para ciência dos interessados.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
87/2020 – PROCESSO Nº 1963/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de lixeira com 
pedal para a Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 13/05/2020 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Celia Candida Faria - Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 98/2020 – Processo n.º 
11.091/2020
Objeto – Registro de Preços para aquisição de material 
esportivo para atender as competições municipais e even-
tos esportivos. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Sessão pública realizada on-line com inicio dia 29/04/2020, 
sendo adjudicado os itens às empresas declaradas ven-
cedoras:  AMV COMÉRCIO, PROMOÇÕES E EVENTOS 
ESPORTIVOS E ARBITRAGENS LTDA. ME (Itens: 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 17, 18, 20); AZUL ESPORTES COMERCIAL 
LTDA. (item: 15);  KRIPTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA ME (itens: 3, 4, 5, 6, 7,);  SILVA & CIA COMÉRCIO 
DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA ( itens: 1, 2, 19). O 
item: 16 restou FRACASSADO. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Cléa Marcia Melara Bernardelli 
-  Secretária Municipal de Esportes e Lazer.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 144/2020, PROCESSO 11.415/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de gêneros alimentí-
cios (manteiga e requeijão) em atendimento às unidades 
escolares da rede municipal de ensino e eventual compra 
por outros equipamentos públicos. Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 25/05/2020, às 08:30h. e abertura a partir 
das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 157/2020, PROCESSO 11.576/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de medicamentos /
insumos padronizados na REMUME. Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
26/05/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
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Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

EMPRO

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 152/2020, PROCESSO 11.518/2020, objetivando 
a contratação de empresa para fornecimento de postos de 
serviços terceirizados de controle de acesso em feiras livres. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 25/05/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
COMUNICADO
ERRATA DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
161/2020 – PROCESSO Nº 11587/2020 
Em atendimento ao princípio da isonomia, informamos a to-
dos a todos os interessados que foi disponibilizada no Portal 
de Compras no Link “Edital completo e anexos” a errata do 
Anexo I-E do referido pregão. Fica mantida a data de pro-
cessamento do pregão conforme publicação. Celia Candida 
Faria - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
739/2019 – PROCESSO Nº 15915/2019 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde.                              
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 14/05/2020 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Lucia Helena Antonio - Pregoeira.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 34.227 DE 07 DE MAIO DE 2020

READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) MILITANA FER-
REIRA DA SILVA PERUSSI, Professor de Educação Bási-
ca - I, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, de 
acordo com a conclusão do procedimento administrativo de 
readaptação e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Com-
plementar n.º 05/90, cumulado com os artigos 66 e 67 da 
Lei Complementar n.º 138/01. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) 
estatutário(a) deverá ser readaptado(a), passando a realizar 
serviços compatíveis com a limitação que tenha sofrido em 
sua capacidade laborativa, devendo prestar serviços na Se-
cretaria Municipal de Educação, podendo ser remanejado(a) 
de acordo com as necessidades da secretaria através de 
termo de transferência interna, pelo período de 01 (um) ano, 
retroagindo os efeitos desta 29/04/2020.
PORTARIA N.º 824 DE 16 DE JULHO DE 2018
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): RUBNES MOREIRA VASCONCELOS
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Com-
plementar nº 05/90 e o consequente arquivamento.
Advogado: José Roberto Russo – OAB/SP 236.838
PORTARIA N.º 34.227 DE 07 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, aos servidores abaixo relacionados, prêmio por 
assiduidade, conforme Lei Complementar n.º 05/90, artigo 
119, com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 147 
de 14/05/2002 e nos termos do Decreto nº 16.868 de 30 de 
agosto de 2013:
ALICE MARQUES DE SOUZA, Auxiliar de Enfermagem, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 
período aquisitivo de 13/07/2013 a 11/07/2018 e que deverá 
ser usufruído dentro do período concessivo de 02/05/2020 a 
07/10/2023.
DAIANE OLIVEIRA GONCALVES, Técnico em Enfermagem, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 
período aquisitivo de 16/04/2012 a 14/04/2017 e que deverá 
ser usufruído dentro do período concessivo de 29/04/2020 a 
13/04/2022.
DANIELE DA CUNHA PEREIRA, Coordenador Pedagógico, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, referente ao 
período aquisitivo de 26/01/2015 a 25/03/2020 e que deverá 
ser usufruído dentro do período concessivo de 26/03/2020 a 
25/03/2025.
HEGLE APARECIDA DELGADO BAZZO, Agente Adminis-
trativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, refe-
rente ao período aquisitivo de 04/11/2014 a 02/11/2019 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
01/05/2020 a 31/10/2024.
JULIANA COSTA COELHO, Coordenador Pedagógico, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, referente ao 
período aquisitivo de 02/03/2015 a 31/03/2020 e que deverá 
ser usufruído dentro do período concessivo de 01/04/2020 a 
31/03/2025.
MARIA APARECIDA DE FREITAS JESUS, Auxiliar de Ser-
viços Gerais, lotado(a) na Secretaria Municipal dos Direitos 
para Mulheres, Pessoa com Defi ciência, Raça e Etnia, 
referente ao período aquisitivo de 20/01/2015 a 18/04/2020 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
19/04/2020 a 18/04/2025.
PAMELA EMANOELE DA SILVA, Agente Administrativo, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Cultura, referente ao 
período aquisitivo de 25/02/2015 a 24/04/2020 e que deverá 
ser usufruído dentro do período concessivo de 25/04/2020 a 
24/04/2025.
RICARDO RACANICCHI, Motorista, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, referente ao 
período aquisitivo de 11/01/2015 a 09/04/2020 e que deverá 
ser usufruído dentro do período concessivo de 10/04/2020 a 
09/04/2025.
SAMANTHA CAMPOS VIANA, Agente Administrativo, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 
período aquisitivo de 10/06/2014 a 08/06/2019 e que deverá 
ser usufruído dentro do período concessivo de 04/05/2020 a 
06/06/2024.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.599
DE 11 DE MAIO DE 2020

.
Revoga os Decretos nos 18.315/19, 18.316/19, 18.317/19, 
18.318/19 e 18.384/19.
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.  Ficam revogados os Decretos nos 18.315, 18.316, 
18.317, 18.318, todos de 14 de maio de 2019 e o Decreto nº 

18.384, de 15 de agosto de 2019.
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 11 de maio de 2020; 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
14/2017.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 50 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo de Colabo-
ração que entre si celebram o município de São José do Rio 
Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e o Lar São Vicente de Paulo, para contratação de  
(02) dois cuidadores e 01 (um) auxiliar de limpeza, aquisição 
de equipamento de proteção individual -EPI, de acordo com 
o levantamento realizado pela Secretária de Saúde e tam-
bém aumentar a quantidade de itens destinados a higiene 
pessoal e do ambiente, visando assegurar acolhimento em 
condições dignas e de segurança para os idosos, em cum-
primento das orientações sanitárias de isolamento social e 
higiene voltados a proteção e prevenção da disseminação do 
COVID – 19.
OBJETO: Constitui objeto da parceria a execução do Ser-
viço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, que 
objetiva proporcionar proteção integral e cuidados provisó-
rios e, excepcionalmente de longa permanência para idosos 
que não dispõem de condições para permanecer com a 
família, com vivência de situações de violência e negligência, 
em situação de rua, com vínculos familiares fragilizados ou 
rompidos, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial - 
Sistema Único da Assistência Social do Município, conforme 
Plano de Trabalho que integra o presente ajuste. 
VALOR DO ADITIVO: R$ 72.500,00 (Setenta e dois mil e 
quinhentos reais), com recurso Municipal, conforme previsto 
nos Cronogramas de Desembolso e Planos de Aplicação, 
constantes do Plano de Trabalho aprovado, bem como esti-
mativa de impacto orçamentário-fi nanceiro e declaração do 
ordenador de despesas, anexos do processo.
VIGENCIA DO ADITIVO: 11 de maio a 10 de agosto de 
2.020.
DATA DA ASSINATURA: 11 de maio de 2020.  
Maria Cristina Romanelli - Mat. 61.099 - Secretária Municipal 
da Assistência Social - Interina
Victorio Raphael Vidotto - Presidente do Lar São Vicente de 
Paulo de São José do Rio Preto.

 

 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020 – PROCESSO SICOM 389/2020 
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de cinco disjuntores em 
caixa moldada dos painéis de acionamento e comunicação da ETE Rio Preto. 
Sessão pública realizada online no dia 06.05.2020, sendo adjudicado o objeto à vencedora TECAUT 
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI para o item. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”.  
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE. 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020 – PROCESSO SICOM 389/2020 
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regular, não vislumbrando qualquer 
irregularidade.”  
São José do Rio Preto, 08.05.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DE PORTARIA SeMAE n° 34 de 08/05/2020. Homologa estágio probatório de servidor. 
RESOLVE: Art. 1º - HOMOLOGAR o processo de avaliação referente ao período de estágio probatório do 
servidor constante no inciso abaixo e, tendo em vista a aprovação deste, DECLARÁ-LO estável no 
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, nos termos do disposto no artigo 41, caput, da Constituição Federal, 
combinado com o parágrafo único, do art. 4º, da Lei Complementar nº 266, de 06 de outubro de 2008. I – O 
servidor abaixo relacionado é declarado estável a partir do dia 12/05/2020. 

Matrícula SERVIDOR CARGO 
1020 Vinicius Pinoti da Costa Agente de Saneamento 

Art . 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
S. J. Rio Preto 11.05.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
(INEXIGIBILIDADE  002/2018)
SEGUNDO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 010/2020.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 041/2018.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: Oracle Brasil Sistemas Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de suporte técnico  de hardware (on site 
e de software (remoto), bem como atualização de licença 
software em servidores do Oracle Database X6-2-HÁ (remo-
to), adquiridos e hospedados no Data Center da EMPRO, 
conforme as especifi cações técnicas do Anexo I, do Proces-
so de Inexigibilidade em questão e Proposta Comercial da 
CONTRATADA, que também compõe esse acordo.
VIGÊNCIA: 29 de maio de 2020 a 28 de maio de 2021
VALOR: R$ 112.812,67 (cento e doze mil, oitocentos e doze 
reais e sessenta e sete centavos)
DATA ASSINATURA: 04 de maio de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 08 de maio de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para realiza-
ção de exames laboratoriais de análises clinica aos usuários 
das unidades de saúde.

Data do Encerramento: 26/05/2020
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, 11 de maio de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

 
AUSTA PARTICIPAÇÕES S/A 
CNPJ nº 65.709.198/0001-22 

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária 
Senhores(as) Acionistas: Ficam convocados para a Assembleia Geral 
Extraordinária, que realizar-se-á no pavimento térreo do Condomínio Medical 
Center, localizado na rua Dr. Antonio Bahia Monteiro, 465, CEP: 15070-450, nesta 
cidade, no dia 14 de maio de 2020, às 18:30h, em primeira convocação, para a 
seguinte ordem do dia: 1. Autorizar a venda de ações da companhia, ou de parte 
delas, pertencentes aos Acionistas, para um novo Sócio Investidor (Caledônia 
Saúde S.A.); 2. Aprovar a constituição de uma nova sociedade (holding), na 
modalidade de sociedade anônima fechada (Novo Austa S.A.), mediante 
integralização de seu capital social com a conferência das ações do Austa 
Participações S.A. que não forem vendidas ao Sócio Investidor e a ser composta 
exclusivamente pelos Acionistas do Austa Participações S.A. que venderem parte 
das suas ações e também pelos seus ascendentes, descendentes, irmãos, 
cônjuges, desde que médicos, para os quais uma parte das ações tenham sido 
transferidas; e  3. Aprovar a titularidade mínima de 500 (quinhentas) ações da 
companhia por Acionista e consequente alteração estatutária. São José do Rio 
Preto/SP, 30 de abril de 2020. Mario Jabur Filho, Diretor Presidente. 

 

AUSTA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 65.709.198/0001-22

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

Senhores(as) Acionistas: Ficam convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, que
realizar-se-á no pavimento térreo do Condomínio Medical Center, localizado na rua Dr.
Antonio Bahia Monteiro, 465, CEP: 15070-450, nesta cidade, no dia 14 de maio de 2020,
às 18:30h, em primeira convocação, para a seguinte ordem do dia: 1. Autorizar a venda
de ações da companhia, ou de parte delas, pertencentes aos Acionistas, para um novo
Sócio  Investidor  (Caledônia  Saúde  S.A.);  2. Aprovar  a  constituição  de  uma  nova
sociedade (holding), na modalidade de sociedade anônima fechada (Novo Austa S.A.),
mediante integralização de seu capital  social  com a conferência das ações do Austa
Participações  S.A.  que  não  forem  vendidas  ao  Sócio  Investidor  e  a  ser  composta
exclusivamente pelos Acionistas do Austa Participações S.A. que venderem parte das
suas ações e também pelos seus ascendentes, descendentes, irmãos, cônjuges, desde
que médicos, para os quais uma parte das ações tenham sido transferidas; e  3. Aprovar
a  titularidade  mínima  de  500  (quinhentas)  ações  da  companhia  por  Acionista  e
consequente alteração estatutária. São José do Rio Preto/SP, 30 de abril de 2020. Mario
Jabur Filho, Diretor Presidente.

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. ALEXANDRE ALVAREZ MONTENEGRO LUSTO-
ZA e GABRIELA ISAC TRALDI, sendo ELE fi lho de ALE-
XANDRE DE FREITAS LUSTOZA DA SILVA e de MARTA 
CRISTINA ALVAREZ LUSTOZA DA SILVA e ELA fi lha de 
JOSÉ BENEDITO TRALDI e de MARA ISA ISAC;

2. RENAN DA CRUZ PASSOS e PATRÍCIA CABRAL 
SANTANA, sendo ELE residente no Distrito de Engenhei-
ro Schmidt, desta comarca, fi lho de JONATA FERREIRA 
PASSOS e de SONILDE DA CRUZ PASSOS e ELA fi lha de 
ANTONIO SANTANA JUNIOR e de ANDREA CHRISTINA 
CABRAL;

3. RUBENS DUTRA BALDASSA e MONIZE DE AL-
MEIDA BOTÃO, sendo ELE fi lho de RUBENS BALDASSA 
JUNIOR e de ROSMARY DUTRA BALDASSA e ELA fi lha 
de JOAQUIM REYNALDO BOTÃO e de SUELÍ PINTO DE 
ALMEIDA BOTÃO; brasileiros, residentes neste 3º subdistri-
to. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 09/05/2020.
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O Austaclínicas Assistência Médica e Hospita-
lar Ltda. (CNPJ nº 59.847.780/0001-52), em 
cumprimento ao que dispõe o art. 13, parágra-
fo único, da Lei 9656/98, e item 4.1, da Súmu-
la 28, da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar-ANS, notifi ca os consumidores abaixo 
relacionados, para regularizarem seus débi-
tos, no prazo de 10 dias, a contar desta data, 
no setor de atendimento ao cliente, localizado 
1º andar do nosso prédio na Avenida Murchid 
Homsi, 1275 - Vila Diniz - CEP: 15070-650 
São José do Rio Preto – SP: CPF: 404.972.978; 
contrato nº 50237, valor devido: R$ 259,12, 
referente às competências de 01/2020, 
02/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 207. CPF: 
170.365.488; contrato nº 52156, valor devido: 
R$ 262,39, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 259. CPF: 
450.546.198; contrato nº 53909, valor devido: 
R$ 302,56, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 197. CPF: 
447.283.268; contrato nº 53941, valor devido: 
R$ 407,00, referente às competências de 
02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 
446.677.928; contrato nº 59313, valor devido: 
R$ 203,63, referente às competências de 
02/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 93. CPF: 
419.928.928; contrato nº 63717, valor devido: 
R$ 323,43, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 187. CPF: 
481.622.993; contrato nº 65002, valor devido: 
R$ 623,91, referente às competências de 
02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 
070.452.538; contrato nº 67765, valor devido: 
R$ 971,63, referente às competências de 
02/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 88. CPF: 
133.513.088; contrato nº 70335, valor devido: 
R$ 1.158,52, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 259. CPF: 
356.083.938; contrato nº 70921, valor devido: 
R$ 1.555,12, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 187. CPF: 
153.409.608; contrato nº 71035, valor devido: 
R$ 465,74, referente às competências de 
01/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 114. CPF: 
365.426.328; contrato nº 71389, valor devido: 
R$ 329,64, referente às competências de 
03/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 59. CPF: 
485.618.018; contrato nº 72996, valor devido: 
R$ 255,00, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 197. CPF: 
490.006.298; contrato nº 74130, valor devido: 
R$ 128,17, referente às competências de 
02/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 88. CPF: 
344.180.418; contrato nº 75092, valor devido: 
R$ 393,55, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 269. CPF: 
504.353.531; contrato nº 76301, valor devido: 
R$ 720,46, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 259. CPF: 
451.527.098; contrato nº 77434, valor devido: 
R$ 457,52, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 207. CPF: 
226.550.208; contrato nº 79133, valor devido: 
R$ 209,69, referente às competências de 
01/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 114. CPF: 
519.325.548; contrato nº 83963, valor devido: 
R$ 425,50, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 177. CPF: 
383.366.308; contrato nº 84639, valor devido: 
R$ 434,18, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 177. CPF: 
962.785.365; contrato nº 85058, valor devido: 
R$ 522,06, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 239. CPF: 
483.996.498; contrato nº 85867, valor devido: 
R$ 253,52, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 259. CPF: 
531.662.978; contrato nº 88481, valor devido: 
R$ 202,16, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 207. CPF: 
534.484.408; contrato nº 89373, valor devido: 
R$ 436,64, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 

mora; Número de dias em atraso: 249. CPF: 
534.866.378; contrato nº 89464, valor devido: 
R$ 229,53, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 197. CPF: 
537.963.408; contrato nº 90653, valor devido: 
R$ 154,18, referente às competências de 
03/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 59. CPF: 
537.275.608; contrato nº 90828, valor devido: 
R$ 238,74, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 259. CPF: 
535.515.308; contrato nº 91925, valor devido: 
R$ 119,96, referente às competências de 
01/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 109. CPF: 
478.624.568; contrato nº 92311, valor devido: 
R$ 249,72, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 207. CPF: 
543.794.758; contrato nº 93668, valor devido: 
R$ 116,93, referente às competências de 
12/2019, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 140. CPF: 
550.174.828; contrato nº 94111, valor devido: 
R$ 226,95, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 197. CPF: 
296.293.618; contrato nº 94233, valor devido: 
R$ 1.465,54, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 217. CPF: 
510.811.018; contrato nº 94493, valor devido: 
R$ 426,11, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 187. CPF: 
395.551.428; contrato nº 94683, valor devido: 
R$ 374,31, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 187. CPF: 
306.789.098; contrato nº 94824, valor devido: 
R$ 701,59, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 249. CPF: 
435.522.588; contrato nº 95046, valor devido: 
R$ 166,13, referente às competências de 
01/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 109. CPF: 
397.808.958; contrato nº 95313, valor devido: 
R$ 420,16, referente às competências de 
03/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 49. CPF: 
505.509.058; contrato nº 95401, valor devido: 
R$ 114,07, referente às competências de 
01/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 109. CPF: 
548.226.598; contrato nº 96136, valor devido: 
R$ 248,81, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 249. CPF: 
542.255.418; contrato nº 96511, valor devido: 
R$ 350,41, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 207. CPF: 
534.279.148; contrato nº 96548, valor devido: 
R$ 293,56, referente às competências de 
02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 
510.818.958; contrato nº 96565, valor devido: 
R$ 227,02, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 207. CPF: 
518.089.728; contrato nº 97214, valor devido: 
R$ 477,63, referente às competências de 
02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 
515.139.578; contrato nº 97233, valor devido: 
R$ 434,22, referente às competências de 
02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 
218.832.228; contrato nº 97899, valor devido: 
R$ 420,62, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 249. CPF: 
405.507.568; contrato nº 98231, valor devido: 
R$ 622,29, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 207. CPF: 
557.727.238; contrato nº 98249, valor devido: 
R$ 119,96, referente às competências de 
01/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 119. CPF: 
544.757.618; contrato nº 98267, valor devido: 
R$ 238,82, referente às competências de 
02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 
386.659.608; contrato nº 98322, valor devido: 
R$ 373,56, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 187. CPF: 
392.868.368; contrato nº 98672, valor devido: 
R$ 194,57, referente às competências de 
03/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 59. CPF: 
289.328.878; contrato nº 99524, valor devido: 
R$ 415,11, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 187. CPF: 
539.617.278; contrato nº 99558, valor devido: 
R$ 238,74, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 207. CPF: 
563.244.938; contrato nº 99867, valor devido: 
R$ 213,80, referente às competências de 
01/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 119. CPF: 
511.539.378; contrato nº 99895, valor devido: 

R$ 239,68, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 249. CPF: 
562.585.528; contrato nº 100238, valor devi-
do: R$ 309,88, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 269. CPF: 
564.283.968; contrato nº 100290, valor devi-
do: R$ 229,68, referente às competências de 
02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 
147.178.818; contrato nº 100450, valor devi-
do: R$ 534,26, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 269. CPF: 
228.604.248; contrato nº 100491, valor devi-
do: R$ 180,07, referente às competências de 
01/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 114. CPF: 
395.964.618; contrato nº 100622, valor devi-
do: R$ 388,98, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 187. CPF: 
251.630.758; contrato nº 100948, valor devi-
do: R$ 671,34, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 187. CPF: 
547.908.898; contrato nº 101277, valor devi-
do: R$ 222,40, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 259. CPF: 
463.720.578; contrato nº 101505, valor devi-
do: R$ 231,78, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 249. CPF: 
575.781.218; contrato nº 101885, valor devi-
do: R$ 405,81, referente às competências de 
02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 
518.806.988; contrato nº 101990, valor devi-
do: R$ 463,57, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 249. CPF: 
401.577.538; contrato nº 102266, valor devi-
do: R$ 696,20, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 249. CPF: 
125.972.078; contrato nº 102272, valor devi-
do: R$ 565,30, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 259. CPF: 
378.052.758; contrato nº 102345, valor devi-
do: R$ 364,18, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 249. CPF: 
567.068.708; contrato nº 102383, valor devi-
do: R$ 299,16, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 249. CPF: 
576.960.448; contrato nº 102762, valor devi-
do: R$ 425,50, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 207. CPF: 
478.733.628; contrato nº 103001, valor devi-
do: R$ 111,75, referente às competências de 
01/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 109. CPF: 
545.166.648; contrato nº 103345, valor devi-
do: R$ 213,88, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 259. CPF: 
419.926.748; contrato nº 103377, valor devi-
do: R$ 249,17, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 249. CPF: 
571.297.488; contrato nº 103461, valor devi-
do: R$ 222,40, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 187. CPF: 
572.314.338; contrato nº 103463, valor devi-
do: R$ 110,72, referente às competências de 
03/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 59. CPF: 
043.141.721; contrato nº 103738, valor devi-
do: R$ 318,74, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 187. CPF: 
564.005.388; contrato nº 104015, valor devi-
do: R$ 274,14, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 187. CPF: 
573.809.318; contrato nº 104045, valor devi-
do: R$ 265,87, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 187. CPF: 

552.589.758; contrato nº
104102, valor devido: R$ 111,78, referente às 
competências de 12/2019, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 

140.
CPF: 559.463.898; contrato nº 104477, valor 
devido: R$ 231,79, referente às competências 
de 02/2020, 03/2020, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 147. 
CPF: 297.895.948; contrato nº 104481, valor 
devido: R$ 1.265,86, referente às competên-
cias de 01/2020, 12/2019, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 
249. CPF: 445.802.928; contrato nº 104519, 
valor devido: R$ 231,78, referente às compe-
tências de 01/2020, 12/2019, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 
249. CPF: 444.306.358; contrato nº 104523, 
valor devido: R$ 667,19, referente às compe-
tências de 01/2020, 02/2020, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 
207. CPF: 459.712.678; contrato nº 104587, 
valor devido: R$ 111,75, referente às com-
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petências de 12/2019, incluídos, juros e mul-
tas de mora; Número de dias em atraso: 145. 
CPF: 214.252.048; contrato nº 104635, valor 
devido: R$ 215,86, referente às competên-
cias de 01/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 109. CPF: 
149.584.598; contrato nº 104822, valor devi-
do: R$ 565,48, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 249. CPF: 
469.921.728; contrato nº 105034, valor devi-
do: R$ 249,09, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 187. CPF: 
514.947.618; contrato nº 105059, valor devi-
do: R$ 238,74, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 269. CPF: 
577.633.928; contrato nº 105191, valor devi-
do: R$ 238,82, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 249. CPF: 
476.446.338; contrato nº 105292, valor devi-
do: R$ 383,60, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 187. CPF: 
545.594.468; contrato nº 105347, valor devi-
do: R$ 249,09, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 187. CPF: 
574.078.108; contrato nº 105418, valor devi-
do: R$ 249,09, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 269. CPF: 
491.032.798; contrato nº 105424, valor devi-
do: R$ 477,48, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 259. CPF: 
350.467.288; contrato nº 105533, valor devi-
do: R$ 401,03, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 269. CPF: 
568.205.318; contrato nº 105538, valor devi-
do: R$ 238,82, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 249. CPF: 
572.438.498; contrato nº 105659, valor devi-
do: R$ 270,00, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 244. CPF: 
541.705.588; contrato nº 105672, valor devi-
do: R$ 270,00, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 244. CPF: 
361.612.448; contrato nº 105727, valor devi-
do: R$ 390,81, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 249. CPF: 
276.829.848; contrato nº 105898, valor devi-
do: R$ 461,18, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 269. CPF: 
458.969.838; contrato nº 106053, valor devi-
do: R$ 250,48, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 249. CPF: 
573.940.608; contrato nº 106055, valor devi-
do: R$ 250,48, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 249. CPF: 
184.524.408; contrato nº 106079, valor devi-
do: R$ 618,53, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 240. CPF: 
197.650.238; contrato nº 106084, valor devi-
do: R$ 648,30, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 187. CPF: 
449.178.778; contrato nº 106096, valor devi-
do: R$ 249,01, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 197. CPF: 
560.927.438; contrato nº 106155, valor devi-
do: R$ 249,17, referente às competências de 
02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 
154.276.028; contrato nº 106202, valor devi-
do: R$ 730,54, referente às competências de 
01/2020, 12/2019, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 243. CPF: 
214.010.998; contrato nº 106265, valor devi-
do: R$ 1.126,41, referente às competências de 
02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 
574.584.818; contrato nº 106286, valor devi-
do: R$ 238,82, referente às competências de 
02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 
483.446.918; contrato nº 106371, valor devi-
do: R$ 269,89, referente às competências de 
01/2020, 02/2020, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 187. CPF: 
532.439.178; contrato nº 186180, valor devi-
do: R$ 238,82, referente às competências de 
02/2020, 03/2020, incluídos, juros e multas de 

mora; Número de dias em atraso: 147.
Em caso de não comparecimento do consu-
midor no prazo indicado acima, o contrato em 
referência estará rescindido de pleno direito 
conforme cláusula contratual em face do atra-
so no pagamento da taxa de mensal de manu-
tenção, além da cobrança da dívida judicial ou 
extrajudicialmente e da inclusão do seu nome 

nos cadastros do SCPC.
Para maiores informações e esclarecimentos 

de dúvida, ligue (17) 3203-1418.

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Editais de
PROCLAMAS

EDITAIS DE PROCLAMAS

1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

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

OLAVO ROGÉRIO SELOTO e NAYARA LIRAN PIZO 
NOVAES. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 18 
de novembro de 1995, fi lho de MARCOS ROGÉRIO SE-
LOTO e de ISABEL CRISTINA DA SILVA SELOTO. Ela, 
de nacionalidade brasileira, analista de contas à receber, 
solteira, nascida em Barretos, SP, no dia 02 de outubro 
de 1993, fi lha de VALTER LUIZ NOVAES e de ERIDA DE 
JESUS PIZO. 

CLEITON DE SOUZA FREITAS e MARIA FATIMA VIC-
TOR DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, pedreiro, 
solteiro, nascido em Carneirinho, MG, no dia 23 de janeiro 
de 1979, fi lho de MANOELITO DE SOUZA FREITAS e de 
AUREA OLIVEIRA DE FREITAS. Ela, de nacionalidade 
brasileira, vendedora, solteira, nascida em Aparecida do 
Taboado, MS, no dia 25 de junho de 1976, fi lha de JESUI-
NO VICTOR DA SILVA e de HELENA DA SILVA. 

VICTOR MANSINI SAMORANO e ANA CLARA CARMO-
NA ORTEGA. Ele, de nacionalidade brasileira, contador, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
21 de julho de 1996, fi lho de JULIO PEDRO DA CRUZ 
SAMORANO e de SANDRA MANSINI SAMORANO. Ela, 
de nacionalidade brasileira, vendedor interno, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 17 de no-
vembro de 2001, fi lha de WILSONEY EDWARD MARTIM 
ORTEGA e de ALESSANDRA BARBEIRO CARMONA.

 

_Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  

Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma 
da lei.
São José do Rio Preto, 11 de Maio de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Vamos juntos #LutarContraACrise


