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Pandemia faz Sincomércio, Acirp 
e Atem recorrerem à justiça

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

A judicialização foi o caminho encontrado por duas entidades do comércio e o sindicato que representa os profissionais da 
Educação para ampliarem jornada de trabalho, incluírem categoria na flexibilização e garantirem EPIs.   Págs. A2 e A3

Rio Preto está com 21% de suas UTIs ocupadas e 19% 
dos leitos em enfermarias, segundo balanço da Saúde

O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB), re-
cebeu representantes da Apas (Associação Paulista 
de Supermercados) na tarde desta quinta-feira para 
tirar dúvidas sobre o novo regramento de ocupação, 
com redução de 50% para 30% da capacidade dos 
estabelecimentos.                                                                      
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 Edinho e Apas 
debatem redução 

da capacidade 

Além de Edinho e de representantes da Apas, vereadores também participaram da reunião

Perfil no Twitter 
denuncia 

agressores 
de mulheres
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Potirendaba tem 
1ª morte por vírus
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Estudantes da rede municipal vão ganhar mais uma ferramenta de ensino

Divulgação

TV Câmara 
começa a exibir 
Educ Ação na 

próxima segunda
A Secretaria de Educação 

de Rio Preto confirmou que o 
programa Educ Ação, voltado 
para estudantes da rede muni-
cipal, começará nesta segun-
da-feira (8), a partir das 8h30. 
O conteúdo será exibido pela 
TV Câmara. 
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Cabeleireira tem 
salão furtado 
e prejuízo de 
R$ 20 mil 
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Engenheiro é enganado por 
golpista em falso crime de 

pedofilia e perde R$ 40,8 mil
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Denúncia leva PM a descobrir 
'cassino clandestino' em 

condomínio de alto padrão 
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Olímpia está com 
67 vítimas de Covid
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Mirassol tem 35 
contaminados 
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Preso por tráfico 
era fugitivo de MG
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TSE autoriza 
convenções 

partidárias por 
meio virtual nas 
eleições 2020
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Na fase amarela, 
Olímpia mantém 

seus parques 
aquáticos fechados

Até o momento, não há ne-
nhuma definição sobre a data 
em que as atividades com fins 
turísticos serão retomadas na 
cidade, segundo a prefeitura. 
Setor movimenta milhões de 
reais e gera milhares de em-
pregos.                     Pág. A4

Secretaria divulgou, ontem, mais 45 casos de Covid-19 em 24h. Cidade está com 806 positivações. Pág. A4

Mulher é ameaçada 
após cancelar união
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ATEM consegue liminar para 
fornecimento de EPIs na Educação
A juíza da 2ª Vara da Fa-

zenda de Rio Preto, Tatiana 
Pereira Viana Santos, deter-
minou no prazo de 48 horas 
que a Prefeitura de Rio Preto 
forneça todos os EPIs (Equipa-
mentos de Proteção Individual) 
necessários à prevenção do 
contágio do Covid-19 a todos 
os servidores e funcionários 
ligados a Secretaria de Edu-
cação que estejam atuando 
presencialmente nos locais 
de trabalho. 

A decisão liminar atende a 
uma ação proposta pela ATEM 
(Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação Municipal) que 
cobrou a disponibilização dos 
EPIs para a proteção à saúde 
e integridade física e de vida 
dos trabalhadores. 

Em outro ponto da decisão 
salienta que enquanto os EPIs 
não sejam fornecidos pela 
administração o trabalhador 
poderá deixar de comparecer 
ao trabalho sem qualquer tipo 
de prejuízo. 

Em nota, a Secretaria 
de Educação informou que: 

“aguarda ser citada para anali-
sar os termos da liminar. A SME 
está fornecendo normalmente 
os equipamentos básicos para 
seus funcionários, desde o 
início da pandemia. Máscara, 
álcool em gel e luvas”.

Segundo Fabiano de Jesus, 
coordenador geral da ATEM, 
essa decisão é importante para 
garantir o direito à vida dos 
profissionais.

Fiscalização – em outro 
ponto da decisão a juíza per-
mite que representantes do 
Sindicato entrem nas unidades 
escolares para constatar se os 
EPIs para a prevenção ao Co-
vid foram fornecidos de forma 
correta e para todos os traba-
lhadores. Jesus salienta que 
esse pedido aceito pela justiça 
se baseia no artigo 229 da 
Constituição Paulista em seu 
paragrafo 1º “Ao sindicato de 
trabalhadores, ou a represen-
tante que designar, é garantido 
requerer a interdição de máqui-
na, de setor de serviço ou de 
todo o ambiente de trabalho, 
quando houver exposição a 
risco iminente para a vida ou à 
saúde dos empregados”.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Gás de cozinha tem 
reajuste de 5,3%

A Petrobras anunciou que 
vai reajustar o preço do Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP), 
utilizado geralmente em cozi-
nhas, a partir desta quinta-feira 
(4). O aumento será de 5,3%, 
fazendo com que o preço 
médio de um botijão de 13 kg 
fique na faixa de R$ 24,08.

Vale ressaltar que esse 
reajuste, será em relação às 
vendas das refinarias para 
os setores de distribuição. O 
preço final que chegará aos 
consumidores dependerá das 
revendedoras. De acordo com 
a Agência Nacional do Petróleo 
(ANP), o valor médio do gás 
de cozinha foi de R$ 69,45 
em todo o Brasil na semana 
passada (de 24 a 30 de maio).

Esse é o segundo aumento 
em menos de um mês. No 
entanto, o gás ainda acumula 
queda de 13,4% considerando 
todo o ano e 2020. O principal 

motivo apontado para essa re-
dução não ter sido repassada 
para o consumidor foi a forte 
procura pelos botijões durante 
a pandemia, em que muitas 
pessoas começaram a estocar.

Vinicius LIMA 

Com a retomada das ativi-
dades econômicas na Europa 
e na Ásia, a tendência é que 
haja uma valorização ainda 
maior do petróleo nas próximas 
semanas.

O Governo do Estado de São 
Paulo disponibilizou uma forma per-
manente uma base de dados que 
define os critérios de classificação 
nas fases do Plano São Paulo.

A retomada consciente e segura 
da economia em 17 regiões de Saúde 
do Estado são determinadas por da-
dos que são atualizados diariamente 
e disponibilizados para consulta 
detalhada na internet.

Os critérios que definem as cinco 
fases de restrições e permissões a 
atividades econômicas em São Paulo 
são: média da taxa de ocupação de 
leitos de tratamento intensivo para 
COVID-19; número de leitos UTI CO-
VID-19 por 100 mil habitantes; e evo-
lução semanal de casos confirmados, 
internações e mortes pela doença na 
comparação com a semana anterior.

O boletim completo do coro-
navírus (seade.gov.br/coronavirus/) 
reúne informações fornecidas pela 
Secretária de Saúde de São Paulo e 
Ministério da Saúde. Qualquer pes-
soa por consultar estatísticas sobre 
o avanço da pandemia, números de 
casos e mortes, taxas de internação 
em leitos de UTI e enfermaria exclu-
sivos para COVID-19, além de dados 
demográficos e de isolamento social.

Rio Preto - Os dados da DRS 
(Departamento Regional de Saúde) 
XV onde Rio Preto é sede a popula-
ção pode acessar informações sobre 
o percentual de número de leitos 
disponíveis para os 102 municípios 
da região. Nesta quinta-feira (4), por 
exemplo, 30% dos leitos estão ocu-
pados nas UTIs e nas enfermarias são 
22,7%, estão registados 1.711 casos 
confirmados de Covid e 69 óbitos na 
região – são 115 casos para cada 
100 mil habitantes e a população 
estimada da região é de 1.484.135 
pessoas.

População pode 
acompanhar 
evolução ou 

regressão para 
mudança de fase 

no Plano São Paulo 
Sérgio SAMPAIO

Divulgação

Rio Preto tem queda de 
35% no número de novos 
negócios abertos em abril

Vinicius LIMA 

Período de quarentena 
também foi desfavorável 
para abertura de 
microempreendimentos 

A Associação Comercial e 
Empresarial de São José do 
Rio Preto (Acirp) encomendou 
uma pesquisa do Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados) para ter um 
panorama da situação econô-
mica na cidade. Um dos dados 
que chama atenção é a queda 
no número de novos negócios 
abertos durante mês de abril, 
com uma redução de 35% se 
comparado ao ano passado, 
segundo os registros da Junta 
Comercial do Estado de São 
Paulo (Jucesp).

Se for levado em conta o 
período de janeiro a abril, Rio 
Preto teve um desempenho de 
10,97% inferior ao do mesmo 
período do ano passado no nú-
mero de abertura de empresas 
(passou de 2,86 mil para 2,55 
mil registros). No espaço entre 
24 de março e 14 de maio, 
primeiros 50 dias do período 
de quarentena, o volume de 
aberturas foi menos da meta-
de (45,51%) do verificado no 
mesmo período de 2019 (563 
e 1.237 registros, respectiva-
mente). Entre janeiro e abril 
deste ano foram encerradas 
770 empresas no município, 
volume menor do que o regis-
trado no primeiro quadrimestre 
de 2019 (978).

O período de quarente-
na também foi desfavorável 
para abertura de microem-
preendimentos individuais no 

município. O volume de novos 
registros de MEIs desacelerou 
em abril, segundo dados do 
Simei/Receita Federal, sendo o 
segundo pior resultado na série 
histórica dos últimos 12 meses.

Com relação ao mercado 
de trabalho, Rio Preto iniciou 
o ano com 136.940 empre-
gos formais (com carteira de 
trabalho assinada), perdeu 
2.920 posições e em abril 
acumulava 134.020 empregos. 
Considerando apenas o mês de 
abril, o saldo negativo (-3.311 
postos) é resultado de 5.366 
desligamentos contra somente 
2.055 admissões registradas 
no período. E os dados de maio 
e junho, projetam resultados 
ainda piores.

O presidente da Acirp, Kelvin 
Kaiser, voltou a defender a flexi-
bilização do horário do comér-
cio. “Se não houver nenhum 
tipo de flexibilização do horário 
(passando as atuais 4 horas 
para 6 horas) e ampliação de 
atendimento, com no mínimo 
40% da capacidade, vai ser 
bem difícil segurar as demis-
sões. O empresário faz todas 
as avaliações de custo, utiliza 
todas as medidas provisórias 
que foram feitas pelo governo 
Estadual e Federal, mas chega 
num ponto onde não existe 
outra saída e ele precisa rever 
seu quadro de funcionários”, 
afirmou.

Nesta quinta-feira (4), a 
Acirp também assinou um oficio 
que será enviado ao governador 
João Doria (PSDB) e ao prefeito 
Edinho Araújo (MDB) pedindo 
para que a classificação do 
município seja alterada para 
a fase 3.

Dylon

PESQUISA

Programa Educ Ação começa nesta segunda-feira

A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Secretaria de Educa-
ção, confirmou que o programa 
Educ Ação, voltado para estu-
dantes da rede municipal, co-
meçará nesta segunda-feira (8), 
a partir das 8h30. O conteúdo 
será exibido pela TV Câmara 
e pode ser visto nos canais 4 
(NET) ou 28.2 (TV Aberta). O 
programa será apresentado de 
segunda à sexta, com reprises 

às 14h e 20h30.
“Nesta primeira semana 

pensamos em uma progra-
mação lúdica e divertida para 
todas as idades. Já a partir da 
segunda semana, as atividades 
serão direcionadas para cada 
ano escolar em determinado 
dia”, explicou o professor José 
Antônio Borges, que participou 
das gravações. 

e acordo com ele, foi grava-
do um piloto com cinco episó-
dios, sendo cada um dividido 

em quatro quadros: Sala de 
Leitura, Brincando em Casa, 
Fazendo Arte e Aprender a Cui-
dar e Amar.

“O principal objetivo é fazer 
com que essa complementação 
do material, que já está sendo 
feita pelas crianças remotamen-
te, chegue ao maior número de 
crianças do município”, afirmou 
a chefe de coordenadoria peda-
gógica Leandra Herrera. 

A parceria com a TV Câmara 
corresponde à terceira etapa do 

programa Programa Rio Preto 
Educ Ação, que teve início no 
mês de abril e, inicialmente, 
ofereceu atividades educativas 
para serem realizadas pelas 
famílias em casa, junto aos 
alunos da rede municipal. 

O material foi disponibiliza-
do no site da Educação Digital 
da Secretaria de Educação 
(digital.educacao.riopreto.br) 
e também entregue às famílias 
em versão impressa, por meio 
das escolas.

Vinicius LIMA 

EM VIGOR

EFEITO COVID
OAB adia data da segunda fase do 

Exame de Ordem para 30 de agosto

A segunda fase do Exame 
Unificado de Ordem foi adiada 
novamente pela OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil). Ago-
ra, a prova que estava marcada 
inicialmente para ocorrer em 5 
de abril deve ser aplicada em 
30 de agosto, devido à epide-

mia de Covid-19.
Em comunicado, o presi-

dente da comissão do exame, 
José Alberto Simonetti, ressal-
tou que o objetivo essencial do 
adiamento é “garantir a segu-
rança plena de todos os exami-
nandos, em uma situação em 
que a curva de contaminação 
continua ascendente no país. 

Da REDAÇÃO A Coordenação Nacional do 
Exame de Ordem Unificado 
seguirá acompanhando de 
perto a evolução da situação e 
as orientações das autoridades 
sanitárias para deliberar sobre 
toda e qualquer necessidade 
de nova alteração, que será 
comunicada com antecedência 
aos interessados”.

Cláudio LAHOS

Cláudio LAHOS
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O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) recebeu, na tarde desta 
quinta-feira (4), representan-
tes da Apas (Associação Pau-
lista de Supermercados) e com 
alguns vereadores onde foram 
tiradas dúvidas sobre o novo 
regramento de ocupação dos 
supermercados em Rio Preto.

Com a nova regra os es-
tabelecimentos tiveram que 
reduzir a capacidade de 50% 
para 30%. 

O secretário de Saúde, 
Aldenis Borim, explicou que 
na prática o novo decreto não 
muda muito do que era exigido 
anteriormente, uma vez que 
agora passa a valer toda a área 
do estabelecimento, e não só a 
área livre. “Se vocês fizerem as 
contas verão que não mudou 
muito. Antes a gente estava 
fazendo a conta pela área 
livre, o que era inviável para 
a fiscalização e gerava muitas 
dúvidas. Passamos a contar 
a área construída total do es-
tabelecimento. Isso facilita a 
fiscalização e o entendimento 

dos mercados para fazer o 
controle de público. A exigência 
é necessária para que possa-
mos conter o avanço do vírus 
em nossa cidade”, afirmou o 
secretário.

Os representantes de su-
permercados teriam entendido 
a proposta do Comitê Gestor de 
Enfrentamento ao Coronavírus. 

Além dos representantes de 
supermercados que participa-
ram presencialmente e virtu-
almente, estiveram presentes 
na reunião os secretários de 
Governo, Jair Moretti, o da 
Administração, Luiz Roberto 
Thiesi, e a gerente da Vigilância 
Sanitária, Mirian Wowk. Quatro 
vereadores participaram da 
reunião Márcia Caldas (PSD), 
Karina Carolina (Republicanos), 
Jean Charles (MDB) e Jean 
Dornelas (MDB). 

Segundo a vereadora e 
presidente do Sincomerciários 
(Sindicato dos Empregados no 
Comércio), a reunião foi pro-
dutiva e foi importante para a 
administração saber dos super-
mercadistas o que eles estão 

Sérgio SAMPAIO

FLEXIBILIZAÇÃO

Justiça nega liminar para ampliação do 
horário de funcionamento do comércio 

Sérgio SAMPAIO

Edinho recebe representantes da APAS para 
debater redução da capacidade para 30%

Por unanimidade de votos, 
o Plenário do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) confirmou nesta 
quinta-feira (4) a possibilidade 
de os partidos políticos reali-
zarem convenções partidárias 
por meio virtual para a escolha 
dos candidatos que disputarão 
as Eleições 2020.

O posicionamento foi defi-
nido ao responder à consulta 
formulada pelo deputado fede-
ral Hiram Manuel (PP-RR) sobre 
o tema, diante do quadro de 
pandemia do coronavírus (res-
ponsável pela Covid-19) en-
frentado com o distanciamento 
social, conforme orientação da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS).

As convenções partidárias 
deverão ser realizadas entre o 
dia 20 de julho e 5 de agosto, 
conforme prevê o Calendário 
Eleitoral.

O relator, ministro Luis Fe-
lipe Salomão, ponderou em 
seu voto que as convenções 
virtuais devem seguir as regras 
e os procedimentos previstos 
na Lei nº 9.504/97 e na Res. 
TSE 23.609/2019, além de 
respeitarem as normas parti-
dárias e a democracia interna 
das legendas.

Além disso, ficou definido 
que os partidos têm autonomia 
para utilizarem as ferramentas 
tecnológicas que entenderem 
mais adequadas para suas 
convenções.

“As convenções partidárias 
constituem etapa das mais 
relevantes do macroprocesso 
eleitoral, porquanto objetivam a 
escolha, no âmbito interno dos 
partidos políticos, dos pré-can-
didatos que virão a representar 
os ideais, as aspirações e os 
programas das legendas nas 
campanhas”, destacou em seu 
voto, ao lembrar que os artigos 
7º e 8º da Lei das Eleições não 
prescrevem modalidade espe-
cífica de formato, ou seja, se 
presencial ou virtual.

Para o ministro, negar a 
adoção do formato virtual equi-
valeria a ignorar a realidade 
enfrentada no combate à do-
ença e, diante do Calendário 
Eleitoral, poderia inviabilizar 
etapa imprescindível à concreti-
zação de eleições democráticas 
e transparentes.

Convenções 
partidárias poderão 
ser realizadas por 

meio virtual, diz TSE

Da REDAÇÃO

Vídeos
A equipe do Democracia Cristã tem produzido vídeos 

para propagar o pré-candidato a prefeito Rogério Vinicius 
dos Santos. O presidente do partido, Adilson Feliciano, 
informou que, desde o lançamento da pré-candidatu-
ra, em 12 de abril, foram produzidos sete vídeos que 
são veiculados no WhatsApp, Facebook e Instagram. 
“O oitavo será divulgado no próximo domingo”, avisa. 
Rogério Vinicius aparece nos vídeos sempre apontando 
algum tipo de denúncia contra a gestão pública. “São 
denúncias documentadas”, diz o presidente.

Gritante
A população também tem 

sua parcela de culpa pelo 
desrespeito ambiental. Se 
cada um fizesse a sua par-
te, as cidades não estariam 
poluídas. Lixo é o que mais 
tem espalhado pelas ruas. 
Rio Preto não é diferente 
e a falta de consciência 
ambiental do povo é gritan-
te. É normal a lixeira estar 
próxima, porém, as pessoas 
preferem descartar o lixo de 
forma inadequada. Para pio-
rar a situação, agora o que 
mais se vê pelas ruas são 
máscaras usadas para evitar 
a covid-19. A natureza, para 
o bem de todos, merece 
respeito...

Nada definido
A presidente do PT, Celi Regina da Cruz, informou que 

ainda não definiu a chapa de pré-candidatos a vereador, 
com o intuito de disputar cadeiras na Câmara em outu-
bro. Os partidos podem lançar até 26 candidatos. Sobre 

sua pré-candidatura para 
prefeita, a petista disse 
que já está elaboran-
do o plano de governo 
para ser apresentado 
na campanha elei-
toral. “O trabalho é 
para fazer bonito”, 
diz. Sobre aliança 
com outras siglas 
para reforçar sua 
pré-candidatura, a 
ex-vereadora de-
clarou que ainda 
não tem nada 
definido.

Malandragem
Assim que começa a pré-campanha eleitoral, o número 

de visitantes na Câmara aumenta de forma significativa. 
Eleitores “necessitados” sempre aparecem pedindo aos 
vereadores mais chegados para pagar, por exemplo, conta 
de água, de luz e até dinheiro para comprar botijão de gás. 
A lei proíbe esse tipo de ajuda, porque caracteriza compra 
de votos. Pelo menos, nesse aspecto, o vírus contribui para 
reduzir o fluxo de gente que recorre ao Legislativo para tirar 
algum tipo de proveito. Malandragem tem por todo lado...

Cuidado
Durante a quarentena com medidas restritivas seve-

ras para controlar a propagação do coronavírus, parte 
da população, ao invés de seguir as regras, se limitou 
a reclamar da imposição que suspendeu as atividades 
econômicas. A flexibilização chegou, porém, com ela o 
número de infectados voltou a crescer. A gerente da Vi-
gilância Epidemiológica, Andréia Negri, informou que em 
24h foram mais 45 infectados pela covid-19, totalizando 
806 vítimas. Cuidado, a falta de proteção, dispensada 
hoje, vai aparecer em 15 dias.

Cresce
Além do número de infectados pelo vírus crescer, as 

internações também aumentaram no período de 106, 
para 113. Isso é péssimo porque as vagas nas UTIs 
disponíveis também estão reduzindo e se as infecções 
continuarem aumentando, daqui a pouco não terá vagas 
para as novas vítimas. Neste caso, a ciência entra em 
ação novamente, as atividades poderão ser suspensas e 
tudo volta à estaca zero. Se a política controlasse a pro-
pagação do vírus, como pensam os incautos, tudo seria 
resolvido num passo de mágica.  

Fantasma
Como o assunto sobre política está escasso por causa 

da pandemia, a coluna resgata uma palavra que mais se 
ouvia nos corredores da Câmara. Fantasma era assunto 
comum até o fim da década de 1990. Alguns vereado-
res contratavam asseclas, porém, eles nunca apareciam 
para trabalhar, por isso eram chamados de fantasmas. 
O interessante que era só publicar uma nota no jornal 
falando daquela “categoria invisível”, que o número de 
assessores aumentava em alguns gabinetes. A classe foi 
extinta! Seria o avanço tecnológico?

Prefeito, secretários, vereadores e representantes da Apas

Divulgação

A juíza da 2ª Vara da Fa-
zenda, Tatiana Pereira Viana 
Santos, negou nesta quinta-fei-
ra (4) liminar ao Sincomércio 
(Sindicato do Comércio Vare-
jista de Rio Preto) que pedia 
a ampliação do horário de 
funcionamento do comércio de 
quatro para seis horas diárias. 

Tendo como base os decre-
tos estadual e municipal que 
enquadram Rio Preto na fase 2 
(Laranja) onde o permitido são 
quatro horas a juíza se embasou 
e no mesmo sentido recusou 
o pedido de ampliação da 
capacidade de 20% para 30% 
conforme solicitava a ação do 
sindicato patronal. 

Comemorar 
o quê?  

Diante da devastação 
que continua exterminando 
a selva amazônica, a Mata 
Atlântica, o Pantanal e os 
biomas existentes no país, 
será que tem o que come-
morar, hoje, Dia Mundial do 
Meio Ambiente? Para os que 
acompanham a leniência 
dos governantes, principal-
mente o federal, vai dizer 
que não há nada para se 
comemorar. O ministro Ricar-
do Salles (Meio Ambiente) 
disse recentemente que o 
governo deveria aproveitar a 
imprensa preocupada com 
a covid-19 para permitir a 
destruição... o diabo que ele 
continua no Ministério!

Para Rio Preto ampliar o 
horário de abertura teria que 
chegar à fase 3 (Amarela) que 
permite a abertura de 6 horas 
do comércio e a capacidade 
de 30%.

O faseamento de cada re-
gião dependerá da Capacidade 
do Sistema de Saúde: taxa de 
ocupação de UTIs (Unidade de 
Terapia Intensiva) por pacientes 
com Covid-19, leitos UTI Covid 
para cada 100 mil habitantes 
na região e Evolução da epide-
mia: número de casos, número 
de internações e número de 
óbitos. Essa troca de fase pode-
rá ser alterada para mais flexível 
ou menos flexível, conforme o 
cumprimento de cada protocolo 
que inicialmente será feito a 
cada sete dias e posteriormente 

a cada 14 dias.
O próximo balanço que 

pode mudar a fase de Rio Preto 
acontece na próxima quarta-
-feira (10). O governador João 
Doria (PSDB) sempre deixou 
claro que as decisões sempre 
serão tomadas como base uma 
retomada gradual que será am-
parada pela ciência.

ELEIÇÕES

RIO PRETO

Cláudio LAHOS

Juiz da 1ª Vara da 
Fazenda manda ação 

da Acirp para TJ 

A Acirp (Associação Comer-
cial e Empresarial de Rio Preto) 
ingressou na última terça-feira 
(2) com ação em nome de as-
sociados dos setores de salões 
de beleza e barbearias, para que 
estes estabelecimentos pudes-
sem voltar a funcionar em Rio 
Preto. A ação foi encaminhada 
pelo juiz da 1ª Vara da Fazenda, 
Adilson Araki Ribeiro, que enviou 
nesta quinta-feira (4) a ação 
para o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. 

A entidade alega que o De-
creto Federal nº 10.282, de 
20 de março de 2020, após 
alteração promovida pelo De-
creto Federal n.º 10.344 de 
11/05/2020, passou a definir 

como essenciais às atividades 
de salões de beleza e barbe-
arias.

Em nota, a entidade salien-
tou que vai esperar uma decisão 
da justiça até esta sexta-feira 
(5) e que na próxima segunda 
(8) diretores da Acirp se reuni-
rão para debater essa situação 
e outras que poderão levar a 
entidade a ajuizar novas ações 
que atendam outros segmentos. 

No que diz respeito ainda à 
ação relacionada aos salões e 
barbearias, a entidade defende 
que, após o Decreto Federal 
que definiu estas atividades 
como essenciais, houve neste 
momento fundamento jurídico 
para ingressar com ação re-
presentando seus associados 
do setor.

Sérgio SAMPAIO

bro. Os partidos podem lançar até 26 candidatos. Sobre 
sua pré-candidatura para 

prefeita, a petista disse 
que já está elaboran-
do o plano de governo 
para ser apresentado 
na campanha elei-
toral. “O trabalho é 
para fazer bonito”, 
diz. Sobre aliança 
com outras siglas 
para reforçar sua 
pré-candidatura, a 
ex-vereadora de-
clarou que ainda 
não tem nada 
definido.

passando e por outro lado as 
empresas por meio do seus 
representantes puderam ficar 
cientes do quadro da pandemia 
do Covid-19 em Rio Preto pelos 
dados apresentados tanto pelo 
Saúde como pela Vigilância 
Sanitária. “É importante que 
todos estejam bem informados 
para ajudar na conscientização 
da população”, afirmou Márcia. 

Os supermercadistas pedi-
ram ao secretário de Saúde que 
emitisse uma nota explicativa 
sobre o decreto que será re-
passado para os empresários 
do setor em Rio Preto.

Análise – apesar de terem 
aceitado as explicações da 
Prefeitura e do Comitê, os su-
permercadistas esperam uma 
reanálise da volta dos 50% de 
capacidade – eles salientam 
que é mais fácil controlar o 
fluxo dentro do que fora do 
estabelecimento. 

Segundo colocado por al-
guns, a limitação de 30% atual 
poderá gerar aglomerações 
do lado de fora pelas pessoas 

que estiverem esperando para 
entrar. A prefeitura teria se 
comprometido a analisar a situ-

ação nos próximos dias e dará 
uma resposta para o setor até 
a próxima segunda-feira (8).
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REVERSÃO DE VASECTOMIA
A reversão de vasectomia é 

um procedimento recomendado 
para homens que realizaram a 
vasectomia há menos de 10 
anos, já que após este período, 
as taxas de sucesso da reversão 
diminuem bastante. Ainda as-
sim, existem casos de sucesso 
de homens que reverteram 
vasectomias realizadas há mais 
de 20 anos.

Estudos demonstram que 
cerca de 70% das cirurgias de 
reversão de vasectomia realiza-
das em homens vasectomizados 
há menos de 5 anos são bem 
sucedidas. Estes números caem 
para 30 % quando as vasecto-
mias foram realizadas há mais 
de 10 anos.

Na cirurgia de reversão da 
vasectomia é realizado um corte 
de 3 a 5 milímetros na bolsa es-
crotal do paciente anestesiado, 
com o auxílio de um microscó-
pio. As pontas do deferente são 
localizadas e suturadas. O saco 
escrotal é costurado novamente 
e o paciente recebe alta em 
poucas horas normalmente, a 
depender das condições pós – 
cirúrgicas. 

O procedimento dura em 
torno de 2 a 4 horas e não pos-
sui nenhuma contra indicação. 
Porém, os homens que buscam 
o sucesso nos resultados devem 
ser avaliados antes da cirurgia, 
por um profissional especialista 
em reprodução humana, que irá 
avaliar outros fatores também 

importantes como: há quanto 
tempo o paciente realizou a 
vasectomia; a idade do homem 
e de sua parceira, já que a ferti-
lidade da mulher também reduz 
consideravelmente após os 35 
anos, entre outros fatores a fim 
de avaliar se a cirurgia de rever-
são é o caminho mais adequado 
ao casal.

Realizada a cirurgia, após 45 
dias é realizado um espermogra-
ma para confirmar o sucesso 
do procedimento. A depender 
da complexidade da cirurgia, 
o retorno de espermatozoides 
pode se iniciar de 3 a 6 meses 
após o procedimento, enquanto 
outras vezes é preciso aguardar 
até 1 ano para avaliação final 
dos resultados.

Para os homens o que não 
quiserem passar por um procedi-
mento cirúrgico para a reversão 
da vasectomia, ou que não pos-
sam esperar o tempo necessário 
para o retorno de sua fertilidade 
e desejam alcançar o sonho da 
paternidade a reprodução as-
sistida, através da Fertilização 
in Vitro é uma opção bastante 

       A depender da complexidade da cirurgia, o 
retorno de espermatozoides pode se iniciar de 3 a 6 

meses após o procedimento, enquanto outras vezes é 
preciso aguardar até 1 ano para avaliação final dos 

resultados
“

”indicada devido às altas taxas 
de sucesso. 

Na Fertilização in Vitro para 
homens vasectomizados a cole-
ta é realizada por meio de pun-
ção testicular, epidídimo (PESA). 
Essa técnica é possível, pois 
mesmo depois da vasectomia, o 
homem ainda apresenta células 
reprodutoras no líquido seminal. 

Após a coleta é realizada a 
seleção dos espermatozoides 
com mais qualidade para que 
eles sejam utilizados na fertiliza-
ção pelo método de ICSI. Nesse 
processo, os óvulos da parceira 
são coletados por meio da in-
dução ovariana e punção para 
que a fertilização dos gametas 
femininos e masculinos então 
ocorra em laboratório. 

O desenvolvimento dos em-
briões é monitorado e o útero 
da mulher preparado para que 
a transferência ocorra no perí-
odo ideal desses dois fatores, 
aumentando as chances de 
sucesso do tratamento. Este 
procedimento, além de apre-
sentar resultados mais rápidos e 
eficazes para a gravidez, diminui 

A vasectomia é um procedi-
mento cirúrgico que interrompe 
a passagem dos espermato-
zoides pela uretra através de 
um corte nos microtúbulos 
que ligam o epidídimo (local 
onde são produzidos os es-
permatozoides) até a uretra, 
o que torna o homem estéril. 
Algumas vezes, o homem 
vasectomizado decide voltar a 
se reproduzir naturalmente por 
relações sexuais, e para que 
isso seja possível, é preciso 
reconstruir o canal que foi 
interrompido para permitir que 
seus gametas voltem a ser eja-
culados durante as relações. 
Essa técnica é chamada de 
reversão de vasectomia.

Muitos homens vasecto-
mizados se arrependem do 
procedimento e decidem voltar 
a ter filhos de maneira natural. 
Com a reversão da vasectomia, 
o sonho da paternidade é pos-
sível através do procedimento 
cirúrgico que reconstrói os ca-
nais que transportam os esper-
matozoides da bolsa escrotal 
até a uretra, permitindo que a 
fecundação ocorra novamente 
através de uma relação sexual.

todas as consequências de um 
pós-operatório.

Por Luiz Fernando Gonçal-

ves Borges - médico gine-
cologista e obstetra, pós-
-graduado em Reprodução 
Humana.
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HOSPITAIS

A Vigilância Epidemioló-
gica do Departamento de 
Saúde informou que foram 
confirmados os 34º e 35º 
casos positivos de Covid-19 
em Mirassol nesta quinta-
-feira (4).

O 34º caso é uma criança 
de 3 anos, que cumpre qua-
rentena em casa.

O 35º caso é uma mulher 
de 56 anos, que cumpre 
quarentena em casa.

Com mais esses dois ca-
sos positivos, o município 
contabiliza 341 notificações, 
35 positivos, 272 negativos, 
34 aguardando resultado. 

Do total de positivos, há 
18 curados, 12 em quaren-
tena, dois internados e um 
óbito.

Mirassol registra 
mais dois casos 

de Covid-19
A Secretaria de Saúde de Olím-

pia comunicou que recebeu, nesta 
quinta-feira, seis resultados posi-
tivos para a Covid-19, de pessoas 
que tiveram contato com outros 
confirmados com o vírus.

Trata-se de uma mulher de 39 
anos e de cinco homens de 31, 31, 
38, 48 e 48 anos, todos bem e em 
isolamento. Nas últimas 24 horas, 
apenas uma nova notificação sus-
peita foi registrada. A Vigilância 
Epidemiológica ainda recebeu o 
exame negativo de teste rápido de 
uma profissional de saúde.

Com as atualizações, Olímpia 
contabiliza 67 casos confirmados, 
dos quais 47 já estão curados e 
um permanece internado na UTI 
isolada da Santa Casa, além de 
três óbitos. O município aguarda 
resultados de 10 suspeitos, in-
cluindo um outro paciente inter-
nado na UTI.

Olímpia confirma 
mais seis resultados 
positivos para vírus

Nesta quinta-feira, Potirendaba 
registrou no município a primeira 
morte ocasionada por Covid-19. 
Trata-se de um homem de 46 anos, 
Rosinaldo Marques Monteiro.

Ele teria contraído a doença do 
irmão. Rosinaldo apresentava tosse 
e febre e procurou uma unidade de 
saúde na cidade. Foi encaminhado 
para o Hospital de Base de Rio 
Preto e internado na UTI. Tinha 
comorbidades, realizava o proce-
dimento de hemodiálise e também 
apresentava anemia crônica.

De acordo com a assessoria 
do município nenhum integrante, 
da família, tanto dele quanto do 
irmão testou positivo para a Covid. 
O irmão já se recuperou e está 
em casa.

Potirendaba totaliza até o mo-
mento nove casos confirmados, 
três recuperados e 91 em inves-
tigação.

Potirendaba tem 1ª 
morte ocasionada pelo 

novo coronavírus

Lions entrega mais 100 protetores faciais 
para Santas Casas de Rio Preto e Tanabi

A Santa Casa de Misericór-
dia de São José do Rio Preto, 
a Santa Casa de Tanabi e o 
Pronto Socorro de Bálsamo 
receberam nesta quinta-feira, 
dia 4, a doação de proteto-
res faciais, as máscaras no 
modelo Face Shields (escudo 
protetor), confeccionados em 
acetato com impressora 3D. A 
doação está sendo feita pelos 
clubes de Lions de Rio Preto 
e de Tanabi.

Os dois clubes de Lions em 
São José do Rio Preto, o Cen-
tro e o Sul, estão desde quan-
do foi decretada a quarentena 
organizarando doações de 
álcool em gel, de máscaras e 

protetores faciais para hospi-
tais e entidades assistenciais 
como a Amicc (Associação 
dos Amigos das Crianças 
com Câncer) e Capacc (Casa 
de Apoio aos Pacientes com 
Câncer).

Essa doação foi interme-
diada pelo corretor de imóveis 
Audinei Bonfanti, de Bálsamo, 
após tomar conhecimento das 
doações feitas pelo Lions à 
Santa Casa, Hospital de Base 
e Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs). Audinei ligou para seu 
primo Emílio Carlos Uchella, 
dono da Central do Acrílico 
em Guarulhos, e conseguiu 
a doação de 100 unidades 
dos protetores faciais para a 
região.

Da REDAÇÃO

Atividades turísticas seguem suspensas em Olímpia

 Com a pandemia ocasiona-
da pelo Covid-19 os municípios 
paulistas têm seguindo as orien-
tações do governo do Estado 
de São Paulo em relação ao 
funcionamento do comércio e 
demais atividades. Em Olímpia, 
vários decretos foram publicados 
desde o início da quarentena no 
dia 23 de março, seguindo prin-

cipalmente as orientações vindas 
do governo do Estado.

Na última sexta-feira, dia 
29 de maio, o decreto nº 
7.793/2020 foi publicado pela 
Prefeitura, orientando sobre a 
flexibilização para diversas ativi-
dades como restaurantes, comér-
cio em geral e outros setores. O 
município ficou enquadrado na 
fase 3 (Amarela) do Plano São 
Paulo.

Por ser uma cidade que tem 
foco no setor turístico por conta 
dos seus parques aquáticos e 
setor hoteleiro e outros existe 
uma grande expectativa da rea-
bertura destes centros de lazer 
que ajudam de forma significativa 
à economia da cidade.

Segundo nota da prefeitura, 
por enquanto, não há nenhuma 
definição sobre o funcionamento 
das atividades com fins turísticos, 

que seguem suspensas pela 
legislação vigente. Com isso os 
parques aquáticos continuam 
sem poder funcionar.

“Desde o dia 1º de junho, 
Olímpia iniciou a retomada gradu-
al de alguns setores econômicos, 
com base no Plano São Paulo, 
que insere o município na Fase 
3 de flexibilização, no entanto, a 
retomada está sendo monitorada 
e a liberação ou rigidez das medi-

Isabela MARTINS das dependerá da estabilidade da 
incidência de novos casos e da 
ocupação de leitos hospitalares 
das regionais de saúde. O municí-
pio aguarda novas orientações do 
Estado para definir as próximas 
diretrizes,” frisa a Prefeitura.

Suspensas – As atividades 
de entretenimento, serviço e 
hospedagem para fins turísticos 
permanecem suspensas no mu-
nicípio.

Hospedagem – Os meios de 
hospedagem só estão autoriza-
dos a oferecer estadia de profis-
sionais de saúde e trabalhadores 
de atividades essenciais, além de 
prestadores de serviços e profis-
sionais liberais, que atuam em 
empresas do município, lembran-
do que, ainda assim, o funciona-
mento exige diversas medidas e 
restrições como quantidade de 
pessoais e condições de higiene.

Taxa de ocupação das UTIs está em 21% em Rio Preto

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto atualizou nesta quinta-feira 
(4) os dados de coronavírus no 
município. Foram 45 novos casos 
confirmados, totalizando 806 
casos positivos, 473 recuperados 
e 23 óbitos. A cidade também 
tem 758 notificações de Sín-
drome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG), com 113 internados e 
645 pacientes recuperados. De 
acordo com a Secretaria, a taxa 
de ocupação dos leitos de UTI na 
cidade está 21% e em 19% nas 
enfermarias.

“Esses 45 casos de um dia 

para o outro é importante ainda 
mais com essa circulação de 
agora que vai refletir muitos mais 
casos daqui 14 dias. A gente 
precisa ficar em casa. Estávamos 
com aumento de casos antes de 
acontecer a flexibilização. Agora 
o que está acontecendo hoje o 
reflexo é daqui 10 a 15 dias. Vão 
ao comércio e procure o serviço 
se ele realmente for necessário”, 
afirmou a gerente da Vigilância 
Epidemiológica, Andreia Negri.

A Saúde também divulgou a 
relação dos pacientes internados 
por hospital, sendo a Santa Casa 
responsável por atender a maioria 
dos casos. Segundo a assessoria 

Vinicius LIMA da Santa Casa, até esta quinta-
-feira (4) o hospital registou 50 
internações por SRAG, sendo 
42 na enfermaria e 8 na UTI. As 
outras internações estão no Hos-
pital de Base (21), Beneficência 
Portuguesa (16), Austa (9), Santa 
Helena (5), IMC (1) e outros (2).

Em relação aos casos suspei-
tos e confirmados com Covid-19 
internados, o HB tinha até o dia 
3 de junho (data da última atua-
lização), 24 suspeitos internados 
(16 na enfermaria e 8 na UTI) e 
20 confirmados internados (8 na 
enfermaria e 12 na UTI). No total, 
a instituição possui 117 leitos de 
UTI, com 17% das internações 

associadas ao coronavírus, e 250 
leitos de enfermaria, com 9,6% 
das ocupações associadas ao 
coronavírus.

Na Santa Casa, há oito pa-
cientes positivos para Covid-19 
internados em enfermaria e 14 
em UTI. No total, o hospital tem 
286 leitos gerais e 36 UTI volta-
das para pacientes com o vírus. A 
nova ala, com mais 24 leitos para 
atender a população ainda não 
está em funcionamento.

O Beneficência Portuguesa 
informou que possui 86 leitos 
de enfermaria, com capacidade 
para ampliar para mais 22 se for 
necessário. 

Já no caso das UTIs, são 40 
leitos para adultos e 10 para 
crianças. No hospital estão inter-
nados 4 pacientes com suspeita 
de Covid-19 (dois em enfermaria 
e dois em UTI) e 8 pacientes con-
firmados (cinco em enfermaria e 
três em UTI).

No Austa, são 140 leitos, dos 
quais 34 são de UTI. No local, 
estão seis pacientes internados 
(três casos confirmados na UTI, 
um na enfermaria e dois casos 
suspeitos na enfermaria. 

Já no Santa Helena há apenas 
um paciente suspeito na enfer-
maria, tendo cinco leitos de UTIs 
vazios e seis leitos de isolamento.

Divulgação

Divulgação
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Cabeleireira tem salão furtado 
e prejuízo de R$ 20 mil

Desconhecidos furtaram o 
salão de beleza de uma cabe-
leireira, de 59 anos, na avenida 
Danilo Galeazzi, no Jardim do 
Bosque, na madrugada desta 
quarta-feira. O valor do prejuízo 
foi calculado em R$ 20 mil, 
segundo boletim de ocorrência 
registrado na Central de Fla-
grantes de Rio Preto.

Conforme o registro policial, 
o estabelecimento comercial 
funciona ao lado da residência 
da vítima, que estava dormindo 
quando os ladrões entraram 
no imóvel, declarando que não 
escutou nenhum barulho.

Do local, os criminosos 

furtaram kits e produtos cos-
méticos e de higiene, semi-
joias e equipamentos de uso 
profissional, como secadores, 
chapinhas para alisar cabelos, 
barbeadores e tesouras.

Para entrarem no salão os 
bandidos arrombaram o portão 
da garagem e a porta lateral. O 
VW Gol da cabeleireira foi revi-
rado, mas nada do que estava 
dentro dele foi levado.

Ela revelou à polícia que 
encontrou três peças de roupas, 
faca, alicate de pressão, chave 
de fenda e uma talhadeira no 
estabelecimento.

Caso segue sendo investi-
gado pelo 3º DP rio-pretense.

Daniele JAMMAL

Uma promotora de vendas, de 
51 anos, moradora no Loteamen-
to Club V, procurou a Central de 
Flagrantes rio-pretense, na noite 
desta quarta-feira, para denunciar 
que recebeu ameaça de morte do 
homem com quem iria se casar 
nesta sexta-feira.

À polícia, ela contou que, em 7 
de março, foi visitar alguns irmãos 
de fé da sua igreja evangélica, em 
Uberlândia (MG), e lá conheceu o 
acusado, que tem 43 anos. Eles 
iniciaram um namoro no dia 17 
de abril, quando o suspeito veio 
a Rio Preto e passou a morar na 
mesma casa.

Como o namorado demonstrou 
comportamento ciumento e pos-
sessivo, decidiu cancelar o casa-
mento. Ao comunicar a decisão, o 
homem passou a ameaçá-la. Caso 
será investigado pela DDM. (DJ)

Mulher decide 
cancelar casamento e 
é ameaçada de morte SILVIA HELENA GARCIA – Falecida 

no dia 04/06/2020 aos 50 anos de idade. 
Era solteira. Deixando a fi lha: Nathalia. 
Sepultamento ocorreu no dia 04/06/2020 
às 14h, saindo do velório Ercília para o 
cemitério São João Batista.

LUIS PUIANA – Falecido no dia 
04/06/2020 aos 75 anos de idade. Era 
viúvo de Sandra Alves Bonfi n Puiana. Se-
pultamento ocorreu no dia 04/06/2020 às 
13h, saindo do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista.

LEONIDIA PIRES PINTO – Falecida 
no dia 04/06/2020 aos 92 anos de idade. 
Era viúva de Carlos Pinto. Sepultamento 
ocorreu no dia 04/06/2020 às 11h, saindo 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

PRUDENCIA LOPES PEZARIN – Fa-
lecida no dia 04/06/2020 aos 91 anos 
de idade. Era viúva de Cipriano Pezarin, 
deixando os fi lhos: Aparecida, Rubens, 
Anizio e Nilce. Sepultamento ocorreu 
no dia 04/06/2020 às 11h30, saindo do 
velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

Procurado em Minas usa RG falso e é preso 
pelo Baep por tráfico no João Paulo II

Policiais militares do Baep 
(Batalhão de Ações Especiais de 
Polícia) de Rio Preto prenderam 
em flagrante por dano, uso de 
documento falso e tráfico de dro-
gas, por volta das 17h45 desta 
quarta-feira, um procurado da 
Justiça de Minas Gerais.

Conforme a guarnição, em 
patrulhamento pelo bairro João 
Paulo II, na Região Norte da 
cidade, foi visto um ciclista, o 
açougueiro L.S.A., 25, residente 
na Vila Ipiranga, que ao perceber 
a aproximação da viatura tentou 
fugir.

Durante a perseguição, ao 
notar que seria detido, desceu 
da bicicleta e a jogou contra a 
porta lateral direita frontal da 
viatura, amassando e riscando 
a lataria da Chevrolet Trailblazer.

O acusado correu, mas foi 
alcançado. Com ele, os pms 

acharam R$ 200. Ele confessou 
que o dinheiro era produto da 
traficância e que em sua casa 
havia droga.

Na lavanderia do imóvel 
foram apreendidas 70 porções 
de cocaína embaladas e prontas 
para a venda.

No guarda-roupa, os policiais 
localizaram diversos plásticos já 
cortados e uma porção grande 
da droga, R$ 300 e pote com 
fermento que seria usado para 
‘batizar’ o entorpecente.

Ao ser qualificado no boletim 
de ocorrência, A. deu nome erra-
do, apresentando um RG falso, 
com a finalidade de não ser 
descoberto que era procurado 
pela Vara Criminal e da Infância 
e Juventude de Frutal (MG).

No Plantão, ele foi autuado 
por tráfico, uso de documento 
falso e dano. A. deve aguardar 
julgamento na cadeia da DIG/
Deic rio-pretense.

Daniele JAMMAL

JOGOU BIKE EM VIATURA

JARDIM DO BOSQUE

Divulgação

 Drogas, dinheiro, RG falso e objetos usados no tráfico 

Assaltante ameaça ‘picar’ 
adolescente ao ser preso pela PM

Funcionário em uma rede 
de fast food, um adolescente, 
de 17 anos, saía do trabalho 
e estava a caminho de um 
ponto de ônibus no Cristo Rei, 
às 22h30 desta quarta-feira, 
quando foi abordado por um 
desempregado, de 32, mora-
dor no mesmo bairro.

O criminoso, posteriormen-
te identificado como L.M.C.A., 
puxou de forma violenta a 
mochila da vítima, derruban-
do-a no chão e fugiu com o 
acessório, que continha calça 
e blusa do uniforme e um 
cartão alimentação.

O jovem passou a seguir o 
acusado e viu quando entrou 
em uma residência. Ele pediu 
que o suspeito devolvesse os 
objetos, o que foi negado, 
e retornou até o ponto de 
ônibus, onde populares acio-

naram a PM.
A mochila e as roupas 

roubadas foram apreendidas 
pela guarnição na residência 
do assaltante. O cartão não foi 
encontrado.

Durante o registro da ocor-
rência, A. passou a ameaçar 
o menor de morte, na frente 
dos pms, dizendo que se ele 
não retirasse a queixa iria 
“picá-lo” e que o “pegaria na 
rua, porque iria para audiência 
de custódia e o juiz solta todo 
mundo”.

Chamando o adolescente 
de “maldito” e xingando-o 
com palavras de baixo calão, 
o bandido foi advertido pelos 
policiais para que parasse com 
a coação, mas continuou com 
o terrorismo psicológico.

No Plantão, a prisão em fla-
grante foi mantida e o indiciado 
levado para a cadeia de trân-
sito da DIG/Deic rio-pretense.

Daniele JAMMAL

ASSALTO NO CRISTO REI

A Polícia Mil itar 
foi acionada até o 
condomínio de luxo 
após uma denúncia 
anônima

Uma denúncia anônima 
de que estaria ocorrendo 
uma reunião para jogos de 
azar levou a Polícia Militar de 
Rio Preto até um condomínio 
de alto padrão, na Região 
Leste da cidade, às 18h49 
desta quarta-feira.

Na residência de uma 
empresária, de 33 anos, fo-
ram flagrados seu ex-marido, 
um estudante de 23 anos, e 
outras 26 pessoas e material 
para jogatina.

À PM, ela afirmou ser 
inquilina no imóvel e que 
estava fazendo uma festa 
de aniversário no local para 
uma amiga.

Entre os convidados havia 
um cartorário, dois advo-
gados, um bancário e um 
administrador de empresas. 
O ex-casal e os 26 homens 
e mulheres, com idades 
entre 21 e 53 anos, foram 
qualificados pela guarnição.

Os policiais apreenderam 
três máquinas de passar 
cartão, 16 jogos de baralho, 
calculadora, três mesas de 
jogos, fichas, caderno com 
anotações do consumo de 
bebidas e movimentação 
dos jogos, além de papéis 
para vales.

Os objetos apreendidos 
na residência foram apre-
sentados no Plantão Policial.

A empresária e seu ex-
-companheiro foram ouvidos 
e liberados, mas seguem 
sendo investigados pela 
contravenção de jogo de 
azar e por infração de me-
dida sanitária preventiva 
(aglomeração em tempo de 
pandemia).

PM flagra jogatina em condomínio 
de alto padrão na Região Leste

Daniele JAMMAL
redacao@dhoje.com.br

Engenheiro civil cai no ‘golpe da falsa menor’ e perde R$ 40,8 mil

Um novo tipo de estelio-
nato está se popularizando no 
país e em Rio Preto fez de um 
engenheiro civil, de 63 anos, 
morador na Boa Vista, a mais 
nova vítima. Ele efetuou três 
transferências bancárias, no 
valor total de R$ 40.870,00 
acreditando que tinha se envol-
vido com uma menor de idade.

O golpe, segundo a polícia, 
se processa da seguinte forma: 
uma pessoa supostamente do 
sexo feminino entra em contato 
com a vítima via rede social e 

começa a trocar mensagens.
O bate-papo evolui para 

envio de fotos íntimas e, em se-
guida, um homem que se passa 
por pai da golpista alega que 
ela é adolescente, está com 
problemas psicológicos/psiqui-
átricos e precisa de tratamento 
por causa do envolvimento com 
a vítima.

Em alguns Estados brasilei-
ros esse golpe recebeu também 
o nome de ‘golpe de falsa 
investigação de pedofilia’, pois 
os criminosos chantageiam a 
vítima, ameaçando denunciá-la 
por abuso e exploração sexual 

Daniele JAMMAL de menor.
No caso do engenheiro 

rio-pretense ele procurou a 
Central de Flagrantes nesta 
quarta-feira, acompanhado de 
um advogado, e disse que o es-
telionato aconteceu no período 
de 14 a 26 de maio.

Conforme o idoso, chegou 
a receber do golpista um do-
cumento fraudado em que o 
Conselho Tutelar se manifesta-
ria sobre o caso.

EXTORSÃO

Para obrigar as vítimas a pa-

Cláudio LAHOS

Na última terça-feira (2), 
sete jovens registraram um bo-
letim de ocorrência em Olímpia 
contra calúnia. De acordo com 
o BO, eles alegam que tomaram 
conhecimento de que existe 
um perfil no Twitter chamado 
Exposed Olímpia, criado com 
o propósito de apontar rapazes 
que supostamente cometeram 
abusos contra as meninas.

No perfil, havia uma lista 
com os nomes dos rapazes e o 
que eles supostamente teriam 
feito. Consta ainda no BO que 
algumas meninas chegaram a 
citar episódios ocorridos há al-
guns anos, inclusive com nomes 
completos dos supostos autores 
e locais onde teriam ocorrido os 
abusos. Contudo, em pesqui-
sa ao sistema de ocorrências 
policiais, não foi encontrado, 
até a presente data, nenhum 
registro policial apontando os 
declarantes como autores de 
crimes sexuais ou qualquer 
outra conduta ilícita.

Os declarantes informaram 
que outros rapazes apontados 
na lista pretendem ir até a 
unidade policial para registrar 
ocorrência.

O Twitter será oficiado para 
identificar todos os perfis de 
usuários que participaram das 
postagens e todas as meninas 
serão chamadas na Delegacia 
da Mulher para esclarecimento 
dos fatos e confirmação das 
denúncias. O presente registro 
será encaminhado ao Ministério 
Público para conhecimento e 
demais providências. O caso 
está em investigação.

Perfil no Twitter é 
criado para denunciar 

abusos contra 
mulheres em Olímpia

Isabela MARTINS

garem a extorsão, integrantes 
de quadrilhas especializadas 
neste tipo de crime usam fotos 
de autoridades policiais para 
dar veracidade à ameaça de 
que a pedofilia será investigada.

Além disso, os marginais 
vasculham as redes sociais das 
vítimas e passam a fazer terro-
rismo psicológico com amigos 
e parentes, afirmando que vão 
denunciar o suposto pedófilo.

Especialistas orientam para 
que as pessoas nunca paguem 
o valor exigido pelos marginais 
e procurem a delegacia ime-
diatamente.

Ao checarem denúncias anô-
nimas que informavam que um 
servente, de 36 anos, morador 
na Cecap, em Rio Preto, estaria 
traficando, policiais militares apre-
enderam três tijolos e cinco por-
ções de maconha, além de uma 
balança de precisão e R$ 1,1 mil.

O acusado, E.R.S., foi abor-
dado em sua residência e, inicial-
mente, tentou despistar a guar-
nição alegando que era usuário 
e que tinha apenas três porções 
para consumo, que estavam sobre 
o guarda-roupa.

Ao revistarem a casa, os pms 
localizaram três tijolos compactos 
da droga escondidos entre o móvel 
e a parede, mais duas porções, a 
balança e o dinheiro.

Conduzido até a Central de 
Flagrantes, S. teve a prisão por 
tráfico confirmada. Daniele JAMMAL

PM acha tijolos de 
maconha atrás de 

guarda-roupa na Cecap
Uma professora, de 49 anos, 

moradora no Jardim Alto Rio 
Preto, procurou a Polícia Civil na 
tarde desta quarta-feira para de-
nunciar que seu filho, de 14 anos, 
está sendo ameaçado de morte.

O estudante, conforme o re-
gistro policial, seria amigo de uma 
garota, de 15 anos, que terminou 
recentemente um namoro com 
um menor, de 17.

Há aproximadamente 15 dias, 
o acusado começou a enviar 
mensagens pelo Instagram dizen-
do que “iria quebrar os dentes e 
esfaquear” a vítima.

Conforme a denunciante, ela 
procurou o pai da adolescente 
que alegou desconhecer o rela-
cionamento dela com o infrator.

Depois desta conversa as 
ameaças teriam parado, retor-
nando nesta quarta.   (DJ)

Adolescente sofre 
ameaça de ex-

namorado de amiga
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PASSO ATRÁS   
O secretário municipal de Saúde, 
Aldenis Borim, declarou que, 
apesar da retomada gradual do 
funcionamento do comércio, 
se as pessoas não usarem 
máscaras quando saírem de 
casa vai propor ao prefeito 
para voltar a fechar o comércio. 
Esses estão entre os cuidados 
essenciais que determinam 
a progressão das medidas 
restritivas. E as pessoas não 
respeitam. Elas estão colocando 
em risco a vida de quem passa 
por elas ou delas se aproximam. 

SODADE I 

Os nostálgicos já sabem que podem tirar o cavalinho da chuva 
se quiserem se divertir numa festa junina. Principalmente quem 
frequentava a caprichadíssima festa do Clube Monte Líbano e se 
habituou aos mimos oferecidos pelo clube, que reunia em duas 
noites mais de 11 mil pessoas, com uma organização irretocável 
e cuidadosa de Fernando Teodoro, integrante da Diretoria Nadim 
Cury/ Paulo Voltarelli. 

DIA DOS NAMORADOS II  

E não adianta: se os bares, 
clubes e restaurantes estiverem 
fechados, grupos de casais vão 
acabar armando jantares em 
casas de amigos. O que é bem 
pior no combate à pandemia. 
Aliás, as pessoas não estão 
mais aguentando o isolamento. 
Nem aí com a pandemia, uma 
social i te de Rio Preto, há 
alguns dias, comemorou seu 
aniversário reunindo quase 50 
amigos para um festão em sua 
casa.

ANIVERSÁRIOS

Esses os aniversariantes da semana: 5, sexta-feira: Dia da 
Ecologia, Dia Mundial do Meio Ambiente, Norberta Gattaz, Miraídes 
Patriani, Erasmo Carlos, Valéria Di Cápua, Wanderléia, Patricia 
Gomyde Araujo Aued. 6, sábado: Stella  Costantini Conte, Arif Cais, 
Beta Soubhia, Jefferson Miceli, João Roberto Cocenza, Luiz Felipe 
Saldanha da Gama, Nagib Nassif, Maria Helena Silveira, Zezinho 
Vilanova. 7, domingo: Dia da Liberdade de Imprensa, nasceu o 
primeiro presidente da Academia Rio-pretense de Letras e Cultura, 
Antônio Carlos Del Nero, Kleber Tagliaferro, Lígia Saicali, Pedro Paulo 
de Oliveira. Nasceu em 1958, em Mineápolis, Minnesota, o cantor 
Prince, que morreu em 2016, aos 58 anos de idade, em Paisley 
Park, Minnesota. 8, segunda-feira: Dia do Citricultor, Data Nacional 
da Inglaterra, Fernando Oliani Vieira, Alda Maria Silva Araújo Pérsio, 
Alexandre Cabrera Mano, Orlando Campos Mazzota, Sônia Braga. 
9, terça-feira: Dia do Tenista, Ana Giulia Costa, Carlito Figueiredo, 
Johnny Deep, Maria Cláudia Curti, Michael Fox, Viviane Ribeiro 
Gattaz. 10, quarta-feira: Data Nacional de Portugal, Dia da Língua 
Portuguesa, Dia da Raça, nasceu em 1931, em Juazeiro, na Bahia, 
o genial compositor e cantor João Gilberto, criador da Bossa Nova, 
que morreu no Rio de Janeiro, em julho de 2019, aos 88 anos; 
Nicanor Batista Junior, diretor do Semae; Manoel Jorge Medeiros, 
Marlene Vaccari, Oswaldo Graciani Júnior, Henriqueta Cury, Márcio 
Alves, Fabíola Soares Sizenando, 11, quinta-feira: Dia da Marinha 
Brasileira, Adrian Oliani Silva, Carmen Sílvia Tanuri, nasceu em 
Rio Preto, no ano de 1943, o empresário J. Hawilla, comentarista 
esportivo, diretor de esportes da Globo e da Band, fundador em São 
Paulo, da Traffic e em Rio Preto, da TV Tem, do Condomínio Quinta 
do Golfe e do Georgina Business Center. Morreu em 2018, em São 
Paulo, aos 75 anos; Jaime Saikali, imortal Salvatore D´Onofrio, da 
ARLEC; Adriana Villanova, Rodrigo Kuyumjian. 

O ex-senador e ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreria Filho e 
a mulher, Gisele Sayeg estão curtindo o isolamento social 
em seu apartamento em Rio Preto. Na foto, o casal com 

este colunista

São José do Rio Preto, sexta-feira 
05 de junho de 2020

DESENLACE 

Pelo menos três restaurantes 
da cidade não deverão abrir 
quando a flexibilização permitir 
a reabertura das atividades de 
bares e restaurantes.

FEIJOADA BENEFICENTE   

Amanhã, acontece a Feijoada 
Beneficente em prol da Santa 
Casa de Rio Preto, com retirada 
das 10h às 15h, no Viva 
Park Buffet, na Bernardino 
de Campos, 1604, na Vila 
Maceno. O valor é de R$ 90 e 
dá para quatro pessoas, além 
da feijoada, o ticket dá direito 
a uma garrafa de cachaça 
Cabaré Prata e uma cerveja 
long neck Itaipava. Infoticket: 
99106-1026.

FAST FOOD

O Posto Monte Carlo, na esquina da Alberto Andaló com Marginal 
Fernando Correa Pires, vai ganhar brevemente uma filial do Bob’s, 
emblemático restaurante de comida rápida, pertencente à Brazil 
Food Corporation, que já teve uma loja na entrada do Riopreto 
Shopping Center. Criado em 1952, no Rio de Janeiro, pelo jogador 
de tênis norte-americano-brasileiro Bob Falkemburg, campeão do 
torneio de Wimbledon em 1948 e 1949, é considerada a maior 
rede de fast food do Brasil com 1060 lojas em quatro países 
diferentes: Brasil, Portugal, Angola e Chile.

DIA DOS NAMORADOS I

Os proprietários de bares e 
restaurantes de Rio Preto, 
juntamente com entidades 
do setor, como o Sindicato 
dos Bares e Restaurantes e o 
Sindicato dos Comerciantes, 
estão formando um verdadeiro 
tsunami para convencer o 
prefe i to Edinho Araújo a 
liberar a abertura de bares e 
restaurantes, obedecendo, 
claro, ao r ígido protocolo 
determinado pelas autoridades 
sanitárias, porque o Dia dos 
Namorados está chegando, 
data em que o faturamento 
das casas de pasto é um 
dos maiores do ano e os 
estabelecimentos estão na 
pindaíba, desesperados à 
espera de faturamento.

SODADE II  

No máximo, poderão reunir os plus intimes para degustar em casa 
os pratos típicos e até, para completar o clima, ouvir a música da 
sanfona e do triângulo no som residencial. Os supermercados já 
começaram a esfregar na cara dos consumidores as irrecusáveis 
delícias típicas como paçoca, pé de moleque, docinhos secos- 
de abóbora, leite, batata, cocada- amendoim torrado, ou para 
o preparo em casa, como canjica, quentão, vinho quente, 
milho verde, batata doce, pipoca, chocolate quente, pamonha, 
curau, bolo de milho, pinhão, maçã do amor, arroz doce, sagu e 
queijo de coalho, entre muitos outros que fazem parte de nossa 
memória afetiva.

SODADE III  

A cidade de Campina Grande, na Paraíba, foi a única que não 
cancelou seu evento junino, a Festa de São João, ao contrário 
da festa de São João de Caruaru,em Pernambuco; do Forró Caju, 
de Aracajú, no Sergipe; a de Mossoró no Rio Grande do Norte e 
o Bumba-meu-boi de São Luiz, no Maranhão, que ficaram para o 
ano que vem. A de Campina Grande será realizada em outubro. 
No ano passado, foi registrada no Parque do Povo, local da festa, 
a presença de 1,8 milhão de pessoas.



Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Conforme requerimento referente a “AUTORIZAÇÃO PARA 
EXECUÇÃO DE MÚSICA AO VIVO”, a pedido de GUSTAVO 
LEONE CARVALHO BATISTA DA SILVA 3643541783, loca-
lizado na Av Antonio Antunes Júnior, 5970 – Jd. Simões – 
CEP: 15053-670 - São José do Rio Preto/SP, emitiu-se OFÍ-
CIO Nº 0287/2020 – SMAURB/IFP, em 08 de abril de 2020, 
assinado pelo Inspetor Fiscal de Posturas Edson Francisco 
da Silva Junior e informou seu indeferimento, pois segundo 
informação fi scal, em diligência realizada no local, o mesmo 
estava fechado(sem atividade), de modo que o contribuinte 
confi rmou que encerraram às atividades. Diante do exposto, 
fi cou a Autorização prejudicada. Publica-se o referido Ofício, 
uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto 
AR JU 63262981 4 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 18422/2020

Fica notifi cada a empresa, MARCOS PAULO DE OLIVEIRA 
MELO 22567215824, localizada na Rua Spínola Castro – 
Coronel – 4350 – Vila Imperial – CEP: 15015-500 - São José 
do Rio Preto/SP, datada em 10/02/2020, motivos da notifi -
cação: Armazenar e depositar adequadamente os resíduos 
gerados no empreendimento. Informar a destinação fi nal 
desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da 
Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, prazo 
de 5dia(s), Multa de 2002,59 UFIR (R$7.589,82). Observa-
ção: PROTOCOLAR CÓPIA na Secretaria: comprovantes 
de destinação fi nal de resíduos (óleo). O não cumprimento 
da Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará 
sujeita às penalidades impostas pela legislação, assinada 
pela Agente Fiscal de Posturas Jane Adriana Moretti, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
81006177 4 BR, acusando “desconhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 18715/2020

Fica notifi cada a empresa, ELANDI MARIANO DA SILVA, 
localizada na Rua Octávio Sant’Anna, 1220 – Salão – Vila 
Toninho – CEP: 15077-080 - São José do Rio Preto/SP, da-
tada em 17/04/2020, motivos da notifi cação: É expressamen-
te proibido perturbar o sossego com ruídos e sons excessi-
vos, evitáveis, Artigo 43, inciso II da L.C. n.º 17/1992, prazo 
de 0dia(s), Multa de 5 UFM (x1 R$301,20); Perturbação do 
sossego público produzido por ruídos ou sons excessivos, 
evitáveis, Artigo 43 LC N.º 17/92, prazo de 0dia(s), Multa de 
5 UFM (x1 R$301,20). Observação: Cessar imediatamente 
perturbação do sossego público (ruído/som excessivo); Os 
ruídos/sons não podem extrapolar limites do imóvel. O não 
cumprimento da Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi -
cada fi cará sujeita às penalidades impostas pela legislação, 
assinada pela Agente Fiscal de Posturas Jane Adriana Mo-
retti, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro 
do AR JR 87828642 7 BR, acusando “Não existe o nº indica-
do”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 18720/2020

Fica notifi cada a empresa, RUBENS VIEIRA, localizada 
na Rua Dionízio Ferreira Diniz, 337 – Jd. Res. Atlântica – 
CEP: 15041-330 - São José do Rio Preto/SP, datada em 
24/04/2020, motivos da notifi cação: Encaminhar resíduos 
provenientes de varredura e lavagem de edifi cações, des-
carregar ou derramar águas servidas (efl uente líquidos) de 
qualquer origem, em passeios, vias, áreas e logradouros 
públicos, Art. 2º, inciso IV da LC 504/2016, prazo de 0dia(s), 
Multa de 10 UFM (x1 R$602,40). Observação: CESSAR 
IMEDIATAMENTE DESPEJO DE EFLUENTE DE LAVAGEM 
DE QUINTAL(DEJETOS DE ANIMAIS) PARA ÁREA PÚBLI-
CA (PASSEIO/CALÇADA/RUA). O não cumprimento da No-
tifi cação no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita às 
penalidades impostas pela legislação, assinada pela Agente 
Fiscal de Posturas Jane Adriana Moretti, uma vez que a mis-
siva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos de acordo com registro do AR JU 63263039 2 BR, 
acusando “mudou-se”.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS  DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE

CONVOCAÇÃO

                     Fica o (a) senhor (a) conselheiro (a) 
convocado (a) para reunião ordinária desse conselho, que 
acontecerá dia 09.06.2020, terça-feira, a reunião será reali-
zada de maneira remota usando o aplicativo MEET.GOOGLE 
que pode ser baixado no app do celular, o convite para entrar 
na reunião estará no grupo do CMDCA no whatsApp – quem 
não estiver no mesmo entrar em contato com Luciana no 
CMDCA para inclusão em convocação às 8h30min.
Pautas:
I -    Abertura;
II -   Aprovação das Atas da Reuniões Ordinária mês de Maio 
de 2020 ;
III  - Assistência Social / Saúde / Educação – Tema Ações 
Realizadas no tempo de Pandemia;
IV – Edital Itaú – Escolha do Projeto – APAE e Casa de Eurí-
pedes;
V – Resolução – Termo de seção de uso dos equipamentos 
permanentes do Chamamento 01/2018;
VI – Recomposição da Comissão de Acompanhamento dos 
Conselhos Tutelares. –Sociedade Civil;
VII – Plano de Aplicação de Recurso do FMDCA 2020;
VIII– Devolutivas Comissões;
IX - 30 anos do ECA em 13 de Julho – O QUE IREMOS 
PREPARAR;
X – Destinação Solidária;
XI – Palavra Livre (Deverão os conselheiros e convidados 
antes do inicio desta pauta, passar os temas para Luciana 
– Secretária Executiva CMDCA, para mensurar tempo). Se 
houver imagem enviar por e-mail até às 14h do dia anterior à 
ordinária;
• Talita - Festival Online de Cultura Infantil Sugestão 
de fi nanciamento de festival cultural voltado pra crianças 
com apresentações artísticas sobre a garantia do Brincar. 
• Live Combate exploração sexual -  Informativo Coro-
navírus - Camila Sparvoli;
https://www.youtube.com/watch?v=bzNUnPZgAx0 
• Live instagran dia 30.05.2020 – Bate Papo - Como 
Enfrentar uma Cultura de Abuso e Violência. Akila Moreira e 
Camila;
• Vacinação – H1N1 não atinge a meta de São Jose 
do Rio Preto em Crianças e Adolescentes;.
• TCU promove webinário para discutir impactos da 
pandemia na economia, dia 04.06.2020, tema o equilíbrio en-
tre proteção social e recuperação econômica. https://portal.
tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-promove-webinario-para-dis-
cutir-impactos-da-pandemia-na-economia.htm
• Pesquisa GGI -  https://forms.gle/nDDeUAc7ixT8A-
5Cq9
• Ofício 8898/2020 – CGU – Solicitação de informação 
das contas do FMDCA;
• INSTRAGRAM – @ cmdca.sjrp
XII -  Encerramento.
Diretoria
CMDCA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DESPACHO

Despacho de Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação Nº 43/20
Contratada: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
OBJETO: Prestação de serviços especializados em informá-
tica e correlatos para Sec. Fazenda. Fund. Art. 24, VIII e XVI, 
da L.F 8.666/93. SEMFAZ. Angelo B. Neto.
DESPACHO
Despacho de Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade  nº 05/20
Contratada: Med-Rio Com. e Rep. Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e 
segurança elétrica com fornecimento de peças e acessórios 
nos eletrocardiógrafos e monitores cardíacos Marca Dixtal e 
desfi briladores Marca Philips das unidades de saúde. Fund. 
Art. 25 caput, I, da L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
DESPACHO
Despacho de Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade  nº 06/20
Contratada: Medtronic Comercial Ltda
OBJETO: Aquisição de insumos destinados para cumprimen-
to de ação judicial. Fund. Art. 25 caput, I, da L.F 8.666/93. 
SMS. Aldenis A. Borim
EXTRATO 
5 Termo Aditivo
Concorrencia 25/18; Contrato nº COC/0009/19

Contratada: Constroeste Construtora e Participações
Nos termos da cláus. 5ª, item 5.3, fi ca reajustado em apro-
ximadamente 4,19167% correspondente ao IPCA/IBGE do 
período fev/19 a jan/20 sob os valores do 4º termo aditivo 
de acréscimo e supressão, formalizados em 04/05/20, do 
contrato supramencionado. SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 34/2019
CONTRATO Nº COC/0021/20
COMPROMISSÁRIO: LIVEL PEÇAS E SERVIÇOS DE MA-
NUTENÇÃO EIRELI ME.
OBJETO: Venda e compra do imóvel constituído pelos lotes 
43 e 44, quadra 2, localizados no Distrito Dr. Carlos Arnaldo 
e Silva, de propriedade do Município de São José do Rio 
Preto – SEMPLAN – Maria Ines Telles N. Dobbert- interina - 
Valor Total R$547.117,80
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020
CONTRATO Nº TOP/0012/20
CONTRATADA: MADRI ISKI - CONSTRUÇÕES EIRELI
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento 
de para construção de galpão de compostagem industrial 
para o Centro de Produção e Transferência de Tecnologia 
Agrícola – SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior - Prazo de 
vigência: 195 dias – Valor Total R$246.692,81.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020
CONTRATO PRE/0102/20
CONTRATADA: NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A
OBJETO: Aquisição de medicamentos de ações judiciais – 
Item 08 – SMS – Prazo de vigência: 06 meses. Valor Total: 
R$8.536,080
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 715/2019
ATA Nº 0393/20
CONTRATADA: PROTEC EXPORT IND., COM., IMP. E EXP. 
DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP. LTDA
OBJETO: Fornecimento de material hospitalar - Valor 
Unitário – Item 18 – R$5,300 - SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2020
ATA Nº 0394/20
CONTRATADA: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E 
VAREJISTA LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de lixeiras com pedal - Valores 
Unitários – Item 01 – R$86,20; Item 02 – R$162,00 - SMS - 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020
ATA Nº 0395/20
CONTRATADA: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME - Valores Unitários – Item 23 – R$1,540; Item 
24 – R$0,065 - SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020
ATA Nº 0396/20
CONTRATADA: ATONS DO BRASIL DISTR. DE PRODU-
TOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da re-
lação REMUME - Valor Unitário – Item 05 – R$0,165 - SMS 
- Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020
ATA Nº 0397/20
CONTRATADA: CIAMED DISTR. DE MEDICAMENTOS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da re-
lação REMUME - Valor Unitário – Item 28 – R$8,390 - SMS 
- Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020
ATA Nº 0398/20
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da re-
lação REMUME - Valor Unitário – Item 17 – R$2,640 - SMS 
- Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020
ATA Nº 0399/20
CONTRATADA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da re-
lação REMUME - Valor Unitário – Item 30 – R$3,990 - SMS 
- Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020

17 3353-2447 - diario.oficial@dhoje.com.br - comercial@dhojeinterior.com.brAnuncie:
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ATA Nº 0400/20
CONTRATADA: PORTAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da re-
lação REMUME - Valor Unitário – Item 08 – R$0,667 - SMS 
- Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2020
ATA Nº 0401/20
CONTRATADA: GUSTAVO NICOLINO EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos - Va-
lores Unitários – Item 06 – R$121,73; Item 07 – R$8,40; 
Item08 – R$8,40; Item 09 – R$8,40; Item 10 – R$8,40; Item 
11 – R$8,40; Item 12 – R$8,40; Item 13 – R$8,40; Item 14 
– R$8,40; Item 15 – R$8,40; Item 16 – R$8,40; Item 17 – 
R$8,40; Item 18 – R$8,40; Item 79 – R$70,00 - SMS - Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2020
ATA Nº 0402/20
CONTRATADA: C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais de expediente - Valor 
Unitário – Item 40 – R$12,38 - SMA – Luís Roberto Thiesi - 
Prazo de vigência: 12 meses.  

 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
141/2020 – PROCESSO Nº 11.387/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios (peixes) para as unidades escolares da rede 
municipal de ensino. Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. Fica designada a data da sessão de retoma-
da do pregão em epígrafe para o dia 08/06/2020 às 08:30hs 
para continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha 
Pinheiro - Pregoeira.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 164/2020, PROCESSO 11.648/2020, objetivando 
a contratação de empresa para prestação de serviço para 
manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de 
peças em aparelhos de ar condicionado. Secretaria Munici-
pal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 24/06/2020, 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° 199/2020, PROCESSO 11.847/2020, objetivando 
o registro de preços para fornecimento de marmitex para as 
unidades de pronto atendimento UPA 24 horas. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 22/06/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Aldaildes Franca da Cruz -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento Multa do Comércio (div 031), 
AIIM nº 21380, vencimento em 19/11/2018.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: mrsilva@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Eni Velho)” na data de 28/05/2020.
São José do Rio Preto, 4 de junho de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Mendonça & Mendonça Ltda ME -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento Multa da Vigilância Sanitária 
(div. 033), vencimento em 22/11/2019.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: mrsilva@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(segundo Pedro Gomes)”, na data de 28/05/2020.
São José do Rio Preto, 4 de junho de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Rodrigo Marques Vieira -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Multa Sobre Propriedade 
Urbana (div. 017), vencimento em 22/04/2019.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-

gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: mrsilva@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “mudou-se 
(A.R. devolvido depois de recebido por Victor Alves)”, na data 
28/05/2020.
São José do Rio Preto, 4 de junho de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº: 
009/2019

CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: META PUBLICA-CONSULTORIA E ASSES-
SORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA
OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA 
AS ÁREAS ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO ORÇA-
MENTÁRIO, EXECUÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA.
VALOR MENSAL: R$ 6.875,00 (seis mil e oitocentos e seten-
ta e cinco reais).
VALOR 12 MESES: R$ 82.500,00 (Oitenta e dois mil e qui-
nhentos reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste contra-
to será por 12 (doze)meses.
DATA DA ASSINATURA: 05 de junho de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 009/2019; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006.

São José do Rio Preto-SP, 05 de junho de 2020.
_________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

Extrato de Portaria 013/2019 – de 17 de abril de 2019 

Sindicância Investigativa sobre fatos relatados no Interno 
150/2019-OUVIDORIA GCM
Resultado: cumprimento do inciso I do artigo 233 da Lei 
Complementar Municipal nº 05/1990
SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA-CORREGEDORIA

DECRETO Nº 18.613
DE 3 DE JUNHO DE 2020.
Alteração orçamentária.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.369, de 29 de 
novembro de 2019;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 377.000,00 
(trezentos e setenta e sete mil reais), para reforço de dota-
ção orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 218 R$ 5.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.122.0005.2057.3391.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 692 R$ 57.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.122.0022.2057.3391.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 191 R$ 250.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 678 R$ 65.000,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.126.0009.2013.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação-PJ
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 260 R$ 5.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.122.0022.2057.3390.14.01 – Diárias civil
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 293 R$ 57.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.122.0022.2057.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 190 R$ 250.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 274 R$ 65.000,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.126.0009.2013.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.162.831,50 
(dois milhões, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e trinta 
e um reais, cinquenta centavos), para reforço de dotação 
orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 518 R$ 2.100.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.002.12.361.0013.1019.4490.51.01 – Obras e instalações

II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 561 R$ 62.831,50
Programa 2 – Suporte administrativo
19.001.15.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2019, nos termos do 
que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320/64.
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 3 de junho de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO
MARIA INÊS TELLES NOGUEIRA DOBBERT
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM EXERCÍ-
CIO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

LEI Nº 13.490
DE 02 DE JUNHO DE 2020.

Institui o uso do “Colar de Girassol” como instrumento 
auxiliar de orientação, para identifi cação de pessoas com 
defi ciências ocultas, no âmbito de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito de São José do Rio Preto, o 
uso do Colar de Girassol como instrumento auxiliar de orien-
tação, para identifi cação de pessoas com defi ciência oculta.
Parágrafo Único. Considera-se pessoa com defi ciência não 
visível aquela com defi ciência não aparente e não identifi ca-
da de maneira imediata.
Art. 2º Para conhecimento da população, o Poder Executivo 
poderá dar publicidade, através dos órgãos competentes 
e por meio de instrumentos e mecanismos adequados à 
divulgação, do uso do Colar de Girassol por pessoas com 
defi ciência não visível ou por seus familiares. 
Art. 3º Ficam os estabelecimentos públicos e privados obri-
gados a orientar seus colaboradores e funcionários sobre a 
possibilidade de as pessoas com defi ciência não visível ou 
seus familiares utilizarem o Colar de Girassol como meio de 
identifi cação da defi ciência.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 02 de junho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local. 
 Autógrafo nº 14.918/2020
Projeto de Lei nº 076/2020
Autoria da propositura: Vereador Renato Pupo

LEI Nº 13.491
DE 02 DE JUNHO DE 2020.

Institui o "Dia e Semana Municipal de Luta Contra a Endome-
triose”.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o dia 13 de março como Dia Municipal 
de Luta contra a Endometriose.
Art. 2º Fica instituída a Semana Municipal de Conscienti-
zação e Educação sobre a Endometriose, a ser realizada 
anualmente na semana que inclui o dia 13 de março. 
Art. 3º Os objetivos do Dia de Luta e da Semana Municipal 
de Conscientização e Educação são:
I – Atrair a atenção dos munícipes sobre a Endometriose 
como doença com implicações médicas e sociais;
II – Incentivar a informação e conscientização das muníci-
pes de todas as idades e classes sociais para que procurem 
diagnóstico preciso e tratamento efi caz;
III - Incentivar a comunidade médica e acadêmica em saúde 
da Cidade a discutir diagnóstico e tratamentos, bem como 
estudo dos desdobramentos da doença;
IV - Incentivar o diagnóstico precoce, bem como o tratamento 
integral, oportuno e universal das munícipes;
V - Acolher mulheres portadoras da doença, bem como 
divulgar ações terapêuticas, reabilitadoras e legais ligadas à 
endometriose e seus desdobramentos;
VI – Contribuir para a implementação de propostas que pos-
sibilitem o acesso universal e equitativo dos serviços públi-
cos para as portadoras da endometriose;
VII – incentivar acesso democrático às implicações e infor-
mações sobre técnicas de diagnóstico, exames necessários 
e alternativas de tratamento, tanto em relação aos sintomas, 
à própria doença e sua possível cura, quanto os relativos à 
possível infertilidade da mulher portadora.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 02 de junho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
 Autógrafo nº 14.919/2020
Projeto de Lei nº 056/2020
Autoria da propositura: Vereadora Márcia Caldas
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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 34.311 DE 29 DE MAIO DE 2020
DESIGNA, o(a) servidor(a) OSWALDO PINTO RAMIRO 
JUNIOR para responder interinamente pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, enquanto durar o 
período de férias da titular da pasta, nos termos do artigo 68, 
da Lei Complementar n.º 05/90, a partir de 26/05/2020.
PORTARIA N.º 34.312 DE 29 DE MAIO DE 2020
DISPENSA, LUIZ FERNANDO GONCALVES BORGES, da 
Função de Chefe de Setor, no Setor Clínico da Secretaria 
Municipal de Saúde, criada pelo artigo 66 da Lei Comple-
mentar n.º 230/2007, com nova redação dada pela Lei Com-
plementar n.º 292/2009, retroagindo os efeitos desta a 01 de 
maio de 2020.
PORTARIA N.º 34.313 DE 01 DE JUNHO DE 2020
EXONERA, a pedido, DANIELA APARECIDA DA SILVA 
ALAMPE, do Cargo em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO 
– CD.101.1, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 
537/2017, 541/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotada 
na Divisão de Administração do Centro Esportivo Integrado 
"Dr. Aloysio Nunes Ferreira" (Pinheirinho) da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES, nomeada pela Portaria n.º 
28.287 de 03 de março de 2017, surtindo os efeitos desta a 
partir de 01 de junho de 2020.
PORTARIA N.º 34.314 DE 01 DE JUNHO DE 2020
NOMEIA, RICARDO DE SOUZA MOREIRA, para ocupar 
o Cargo em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, 
lotado na Divisão de Administração do Centro Esportivo Inte-
grado "Dr. Aloysio Nunes Ferreira" (Pinheirinho) da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, constante do 
Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas 
Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 
543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, surtindo os efei-
tos desta a partir de 01 de junho de 2020.
PORTARIA N.º 861 DE 04 DE JUNHO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, 
CLEINE ZAVANELLA CALVO MARIZ e LUIZ GUSTAVO 
DONA para sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constituí-
rem COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, para apuração dos fatos 
relatados no Interno/SMS/GP/Nº 1229/20.
PORTARIA N.º 34.316 DE 02 DE JUNHO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial transitada em julgado, 
nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, proferida nos 
autos do Processo n.º 1041384-80.2019.8.26.0576, da 2ª 
Vara da Fazenda Pública do Município de São José do Rio 
Preto, a Portaria nº 28.680 de 19 de junho de 2017, de con-
cessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) 
servidor(a) AGUINALDO DOS SANTOS, Motorista, onde se 
lê “com efeitos pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se 
“retroagindo os efeitos desta 17/11/2012”.
PORTARIA N.º 34.317 DE 04 DE JUNHO DE 2020
CONCEDE, em cumprimento a decisão judicial transi-
tada em julgado, nos termos da Lei Complementar nº 
173/2020, proferida nos autos do Processo n.º 1008222-
65.2017.8.26.0576, da 1ª Vara da Fazenda Pública do 
Município de São José do Rio Preto, a servidora DAMARIS 
LOPES PEREIRA NABARRO, PEB-1, a 6ª (SEXTA) PAR-
TE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei 
Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta a 
02/01/2011.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 63/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
81/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de reagentes para 
execução de análises físico-químicas e microbiológicas nos 
laboratórios da ETA/Palácio das Águas e ETE/Rio Preto.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 17/2019
Contratada: ANALÍTICA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA ME
Ordem de Fornecimento nº 80/2020 recebida em 27.05.2020. 
Valor: R$ 3.840,00.
Prazo de entrega: 90 dias. Itens: 1 e 13.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 63/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
81/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de reagentes para 
execução de análises físico-químicas e microbiológicas nos 
laboratórios da ETA/Palácio das Águas e ETE/Rio Preto.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2019
Contratada: HEXIS CIENTÍFCIA S/A
Ordem de Fornecimento nº 82/2020 recebida em 18.05.2020. 
Valor: R$ 42.071,00.
Prazo de entrega: 90 dias. Itens: 7, 8, 12, 14, 15, 21, 25, 29, 
30, 31 e 50.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DECISÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
112/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 028/2020 - 
PROC. Nº 141/2019 - CONTRATADA: COTUCA COM. DE 
TUBOS CATANDUVA LTDA. 
Vistos, etc., MANTENHO a RESCISÃO da O.F. nº 028/2020 
- Pregão Eletrônico nº 112/2019, fi rmada com a referida 
empresa, com fundamento na cláusula "Da Rescisão Con-
tratual", da OF em epígrafe c/c o artigo 78, inciso I, da Lei 
8.666/93, e APLICO-LHE MULTA de 20% sobre o valor dos 
itens da OF supracitada, como prevê o art. 87, II, da Lei 
8.666/93 c/c item 03, da cláusula "Das Sanções Administra-
tivas e das Penalidades", da OF em comento, no montante 
de R$ 15.112,80 (quinze mil, cento e doze reais e oitenta 
centavos), bem como pela SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 
de PARTICIPAR de LICITAÇÕES e de CONTRATAR com a 
Administração direta e autárquica do Município de São José 
do Rio Preto, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fundamen-
to no art. 7, da Lei Federal 10.520/2002 c/c inciso I, do item 
1, da cláusula "Das Sanções Administrativas e das Penalida-
des", da OF supracitada.
S. J. Rio Preto, 02.06.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 43/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 113/2019 – PROCESSO SeMAE 

nº 142/2019
Contratada: LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS 
EIRELLI EPP.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 31.7.2020. Data da 
autorização: 01.06.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
18/2020
Objeto: Aquisição de pipetas para utilização nos laboratórios 
da ETA/Palácio das Águas e ETE/Rio Preto.
Contratada: HEXIS CIENTÍFICA S/A 
Ordem de Fornecimento nº 085/2020 recebida em 
22.05.2020. Valor: R$ 4.780,00.
Prazo de entrega: 60 dias. Itens: 4 e 7.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
18/2020
Objeto: Aquisição de pipetas para utilização nos laboratórios 
da ETA/Palácio das Águas e ETE/Rio Preto.
Contratada: BIO RESEARCH DO BRASIL INSTRUMENTA-
ÇÃO CIENTÍFICA LTDA 
Ordem de Fornecimento nº 086/2020 recebida em 
26.05.2020. Valor: R$ 47.430,00.
Prazo de entrega: 60 dias. Itens: 1, 2, 3, 5, 8 e 9.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
21/2020
Objeto: Aquisição de termovisores de alto desempenho tipo 
profi ssional para realização de manutenção preditiva nas 
instalações do SeMAE.
Contratada: R&DAMASCO SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 
EPP
Ordem de Fornecimento nº 75/2020, recebida em 
19.05.2020. Valor: R$ 51.000,00.
Prazo de entrega: 30 dias.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
22/2020 – PROCESSO SICOM 3103/2020
Objeto: Aquisição de tubos em PEAD (Polietileno de Alta 
Densidade), de diversos diâmetros, liso internamente e cor-
rugado externamente para utilização no sistema de esgota-
mento sanitário de São José do Rio Preto/SP e distritos.
Sessão pública realizada online no dia 27.05.2020 com 
continuação no dia 02.06.2020, sendo adjudicado o objeto às 
vencedoras KANAFLEX COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA 
para os itens 1, 4 e 5 e TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL 
LIMITADA para os itens 2, 3 e 6. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
22/2020 – PROCESSO SICOM 3103/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 02.06.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ABERTURA DAS PROPOS-
TAS COMERCIAIS 
TOMADA DE PREÇOS nº 02/2020 – PROC. nº 22/2020
Objeto: Elaboração de projeto executivo de Interceptor de 
Esgotos Sanitários com cerca de 1.980 m de extensão na 
margem esquerda do Rio Preto, ao longo da Av. Philadelpho 
M Gouveia Neto entre a Rua Primeiro Mestre e a Av. Margi-
nal Piedade, incluindo levantamento topográfi co, sondagens 
do subsolo e licenciamento ambiental, conforme descrito no 
Anexo 1 do Edital (Memorial Descritivo).
Foram abertas as propostas das licitantes habilitadas a 
permanecerem no certame ESCOAR ENGENHARIA LTDA 
– EPP, CAVALARI ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E CO-
MERCIO LTDA, NOVAES ENGENHARIA E CONSTRU-
COES LTDA-EPP, RW ENGENHARIA E CONSULTORIA 
S/S LTDA, EME ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, AYSA 
PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA, THESIS ENGENHA-
RIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, FERREIRA COSTA 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, TCA SOLUÇÕES 
E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA – EPP, KADIMA 
ENGENHARIA LTDA EPP, PLANOS ENGENHARIA LTDA, 
ENPROCON CONS. PROJ. LTDA e RESTELO CONS-
TRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA. A licitante ESCOAR 
apresentou proposta com valor de R$191.580,00; a licitante 
CAVALARI apresentou proposta com valor de R$167.000,00; 
a licitante NOVAES ENGENHARIA apresentou proposta 
com valor de R$197.957,76; a licitante RW ENGENHARIA 
apresentou proposta com valor de R$155.000,00; a licitan-
te EME ENGENHARIA apresentou proposta com valor de 
R$120.000,00; a licitante AYSA apresentou proposta com va-
lor de R$125.500,00; a licitante THESIS apresentou proposta 
com valor de R$182.390,52;; a licitante FERREIRA COSTA 
apresentou proposta com valor de R$166.950,00;; a licitan-
te TCA apresentou proposta com valor de R$118.000,00; 
a licitante KADIMA apresentou proposta com valor de 
R$202.700,00; a licitante PLANOS apresentou proposta com 
valor de R$116.000,00; a licitante RESTELO apresentou 
proposta com valor de R$112.096,56; a licitante ENPROCON 
apresentou proposta com valor de R$121.023,71. A sessão 
foi encerrada para que as propostas sejam analisadas pela 
gerência gestora do processo. S.J.R.Preto, 04.06.2020 Sonia 
Maria Franco da Silva Gomes – Presidente da CL 
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA 2° 
PROPOSTA COMERCIAL CONFORME ART. 45 INC. I DA 
LEI FEDERAL 123/06 CONCORRÊNCIA 02/2020 – PROC. 
nº 26/2020
Objeto: Construção de interceptor de esgoto na Avenida 
Murchid Homsi – Margem Esquerda do Córrego Aterradinho 
no município de São José do Rio Preto, incluindo forneci-
mento de materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos 
necessários à execução dos serviços.”
Foi realizada a sessão de abertura da 2° proposta comer-
cial apresentada pela licitante ENGESCAV ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, que fez valer o seu 
direito de preferência, conforme art. 45, inc. I da Lei supra-
mencionada. A licitante apresentou proposta com valor de 
R$1.175.538,50. A sessão foi encerrada para que a proposta 
seja analisada pela gerência gestora do processo. S. J. Rio 
Preto, 04.06.2020, Sonia Maria Franco da Silva Gomes - 
Presidente da CL
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 

desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 887093 – Constroeste Construtora e Partici-
pações Ltda
Valor: R$ 816.635,43
Motivo: Tendo em vista o atraso na liberação do recurso para 
pagamento da medição vencida, o SeMAE efetuará a quita-
ção com recursos próprios.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
Nicanor Batista Júnior ¬– Superintendente
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 698712 - Ponto Forte Construções e Empre-
endimentos Ltda 
Valor: R$ 1.567.079,94
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
Nicanor Batista Júnior ¬– Superintendente
Extrato de Portaria nº 042 de 03/06/2020 – RESOLVE:  No-
mear o servidor VINICIUS ROBERTO CAMARA, matrícula 
nº 559, ocupante do cargo de Agente Administrativo, para a 
função de Supervisão de Equipe da Gerência de Operação e 
Manutenção - Água, criada pela Lei Complementar Municipal 
nº 266, de 06 de outubro de 2008, artigo 06, tabela “D”, alte-
rada pela Lei Complementar nº 464 de 17 de abril de 2015 e 
consolidada pela Lei Complementar 498 de 11 de fevereiro 
de 2016, fazendo jus a retribuição remuneratória correspon-
dente. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos em 01 de junho de 2020.
S. J. Rio Preto 04.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
03/2019.
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 Cola-
boração que entre si celebram o município de São José do 
Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social e a Associação Filantrópica Mamãe Idalina – 
AMAI, para aquisição de materiais permanentes e serviços 
de terceiros (05 computadores, 05 aparelhos de DVDs, 05 
mesas para computadores, 05 impressoras e 05 pacotes de 
internet), buscando proporcionar as crianças e adolescentes 
acolhidos o acesso à educação e a conteúdo escolares que 
estão sendo disponibilizados na forma on-line, garantindo 
também o atendimento e contato com os familiares que 
serão  prestados de maneira remota, durante a pandemia 
instalada de COVID-19, conforme proposta aprovada pelo 
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA. 
OBJETO: Constitui objeto da parceria a execução do servi-
ço de acolhimento provisório e excepcional para crianças e 
adolescentes, sob medida protetiva e em situação de risco 
pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis estejam im-
possibilitados temporariamente de exercer sua função prote-
tiva, até o retorno à família de origem, ou na impossibilidade, 
o encaminhamento para família substitua, estando o serviço 
referenciado ao Departamento de Proteção Social Especial, 
conforme Plano de Trabalho que integra o presente ajuste. 
VALOR DO ADITIVO: R$ 20.840,00 (vinte mil oitocentos e 
quarenta reais), com recurso do Fundo Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente - FMDCA, conforme previs-
to nos Cronogramas de Desembolso e Planos de Aplicação, 
constantes do Plano de Trabalho aprovado, bem como 
estimativa de impacto orçamentário-fi nanceiro e declaração 
do ordenador de despesas, anexos do processo.
VIGENCIA DO ADITIVO: 05 de junho a 30 de novembro de 
2.020.
DATA DA ASSINATURA: 04 de junho de 2020.  
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi - CRESS nº 25.455 - Secre-
tária Mun. da Assistência Social.
Alberto Fernandes – Vice-Presidente da Associação Filantró-
pica Mamãe Idalina - AMAI. 

  
Secretaria Municipal da Fazenda 

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

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

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

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

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

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

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

A B DE MORAES GESTÃO DE TRAFEGO ME 1287170 
AGOSTINELLI INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI 
ME 3313940 

ARC SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO EIRELI ME 3468170 
ARIANNA DANIELLY GOMES MACIEL ME 3448090 
ARNALDO BARROS MACEDO 563450 
BANANAS CLIMATIZADAS LITORAL LTDA ME 3306950 
C D M COMÉRCIO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES EIRELI ME 3281480 
CARLOS ALBERTO TOMAZ 3704180 
CUNHA & SOUZA ELETRONICOS LTDA ME 3400790 
DIEGO MUNIZ CORREA MARCONI ME 3374400 
ECO ASSESSORIA E EVENTOS EIRELI 3069670 
EMPORIUM MULTI CONFECCOES EIRELI EPP 3382900 
FEDOCI & FEDOCI MATERIAL PLASTICO LTDA ME 1041430 
FREITAS & MACEDO GRAFICA LTDA ME 3012730 
FUSCO MARINHO ADMISTRAÇÕES LTDA 3612290 
GISELI GRAZIELLE SILVA DOS SANTOS ME 3300310 
H V F DOS SANTOS & CIA LTDA ME 814270 
HUMANIUN CONTABILIDADE E FINANÇAS ESTRATEGICAS LTDA 1453930 
J C L MARCELINO AÇOUGUE 3555710 
JANDERSON RODRIGO DA CRUZ NOLLA ME 3065850 
LUCIANO GOMES 3431930 
M P MACEDO FRUTAS ME 3294680 
MARCELO GOMES DINIZ ME 3067260 
MEGA FORTE FABRICAÇÃO DE CONCERTINAS LTDA 3599600 
OMEGA ELETROTECNICA PAINEIS E MOTORES LTDA ME 1086760 
PERES SALES COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA ME 3220370 
PHME MEDICAL ATENDIMENTO MEDICO LTDA 3615880 
PIRES & FLORINDO LTDA 3546770 
PRIME SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI ME 3440250 
SENEPOL SJRP I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3350450 
SENEPOL SJRP II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3353130 
SIDNEY ARAUJO NEVES ME 3197260 
SOCORRO E GONCALVES CIA LTDA ME 1402550 

VILA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3034420 
São José do Rio Preto, 4 de junho de 2020. 

Celso Henrique Fazan Branco 
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
05 de junho de 2020

 

 

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

2019000435056 02342/15 ALFREDO DE PAULA NETO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000055272 00592/09 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO 
DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000055355 02242/17 ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO 
DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000015371 01636/15 CARDIOLOGICA RIO PRETO EIRELI ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000032124 00172/20 CARDOSO DINIZ CARVALHO 
SERVIÇOS MÉDICOS S/S 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000049586 00780/04 CENTRO ESPECIALIZADO RETINA E 
VITREO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000401566 00932/06 CENTRO MEDICO E OFTALMOLOGICO 
ROMANO CALIL EIRELI ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000038721 01290/06 CLINICA CALDAS E CALDAS LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000366221 01385/18 CLÍNICA CPR DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS S/S 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020385 00788/01 CLINICA DE UROLOGIA DR MESQUITA 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000030146 00567/04 CLINICA SACCHETIN LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000025444 01254/18 CONSULTA MAIS SERVIÇOS MEDICOS 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000038734 00298/99 CTO CENTRO TRAUMATOLOGICO 
ORTOPEDICO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000033145 00012/98 
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO 

PRETO 
Renovação de Licença de 

Funcionamento 

2020000021938 00799/04 GARCIA E GARRETANO LTDA EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000302170 00797/17 Gerência de Especialidades - CME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000039702 00061/13 GK GOES SERVICOS MEDICOS LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000038904 00195/20 INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA 
DR FABIO FRANCO S/S LTDA 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000042028 02363/18 JULIANA BATISTA DA CONCEICAO 
TATUAGEM ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019407 1233/13 LUIZ CHERICI NETO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000044382 00467/20 MARIA AMALIA BORGES CARDOSO 
CANÇADO 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000022682 00095/20 MARIANA DE CARVALHO LOPES Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2019000284861 00141/19 MENDES & MARGARIDO DROGARIAS 
LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

 

 

2019000404532 02437/19 MICHELLE NOVELLI YOSHIY EIRELI Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2019000418393 00661/03 OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS 
RIO PRETO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000378497 00639/01 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2019000378500 00639/01 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000014350 00484/05 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000014351 00484/05 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000014354 00484/05 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000014395 00639/01 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000014424 00629/01 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000014428 00629/01 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000014438 00629/01 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000015557 01581/10 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000015561 01581/10 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000015563 01581/10 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000064311 00867/09 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000176593 00216/09 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000176599 00949/19 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2019000240752 01428/19 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2019000302451 01629/07 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000302455 01902/19 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2019000302458 00254/13 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000302463 00255/13 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2020000014375 00628/01 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000031233 00219/20 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000043817 00630/01 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000043828 01408/18 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000043831 00586/15 Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000023595 01687/14 PWD SAÚDE E SEGURANÇA 
OCUPACIONAL LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000435020 01168/16 RODERO SERVIÇOS MÉDICOS S/S Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000022801 01116/98 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J 
RIO PRETO EIRELI EPP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000049477 00496/20 SAO PAULO SECRETARIA DE 
SEGURANCA PUBLICA 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000038588 01601/15 TALITA MENEGUETTI PINHEIRO 
Cancelamento de Licença de 

Funcionamento / Desativação do 
CEVS 

2020000010253 02180/17 VASCONCELOS OFTALMOLOGIA 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000284872 00141/19 MENDES & MARGARIDO DROGARIAS 
LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000220713 00199/98 PAULA ANDREA PRAMPERO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000220722 01272/19 PAULA ANDREA PRAMPERO Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

         São José do Rio Preto, 05 de junho de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
PORTARIA N° 214/2020 

Dispõe sobre a distribuição de unidades 
escolares do SETOR 19 – VILA TONINHO 
2 / SCHMIDT da supervisão de ensino. 

  A Secretária Municipal de Educação diante das atribuições que a legislação lhe 
confere, expede a seguinte Portaria: 
Artigo 1º. Ficam distribuídas, nos termos da Lei Complementar 138, de 28 de dezembro de 
2001, Seção IV, Art. 20, inciso I e II, e da Portaria 145/2020, as unidades escolares do setor 19 
– VILA TONINHO 2 / SCHMIDT para os supervisores de ensino desta Secretaria Municipal de 
Educação, conforme quadro abaixo: 

Setor Unidades Escolares Supervisor de Ensino 
19 EM RITA MENDES MAMBREU Andrea Ussen Wehbi 
19 EM BEATRIZ DE CARVALHO SEIXAS Ariane Dabien G. Barroso 
19 EM JOAO JOSE FERES Sandra Mara Pinto Rodrigues 
19 EM IEDA DE SEIXAS Mirian Roberta Pedrini 
19 EM GRACIA M. DA SILVA BORTOLETO 

– UNIDADES I E II 
Maria das Graças do Carmo 
Bertasso 

19 EM VERA Priscila Barbosa Borduqui Campos 
19 EEI MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E 

SILVA 
Joseane Spurio Costa 

Artigo 2º - As substituições de que trata esta Portaria surtirão seus efeitos enquanto perdurar o 
afastamento do supervisor de ensino titular do setor. 
Artigo 3º -  Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

São José do Rio Preto, 04 de junho de 2020. 
Profª Sueli Petronilia Amancio Costa 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 
 

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2019 

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto – 
RIOPRETOPREV. 

Processo Administrativo: 1506.00918/2019.27. 
Processo Licitatório: 01/2019. 
Modalidade: Inexigibilidade (Credenciamento) nº 01/2019. 
Objeto: Credenciamento de pessoas físicas prestadoras de serviços médicos 

periciais, a serem realizados em servidores públicos da RIOPRETOPREV, no 
caso de afastamentos por incapacidade superiores a cinco dias, bem como 
em servidores públicos municipais e seus dependentes inválidos, referentes 
a: auxílio-doença, prorrogações de salário-maternidade, aposentadoria por 
invalidez, pensão por morte concedida a dependente inválido e demais 
afastamentos e casos congêneres, nos termos do Edital e Anexos. 

Credenciado: José Roberto Benites Vendrame. 
Documento (CPF): 145.809.518-59. 

Valor Estimado: 
R$ 27.430,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e trinta reais), relativo a R$ 
130,00 (cento e trinta reais) por perícia (Resolução RPP nº 20/2018), com 
estimativa de 211 perícias anuais. 

Vigência: 12 meses, de 15/06/2020 até 14/06/2021. 
Data de Assinatura: 05/06/2020. 

 
 
 

 

 

 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019 

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto – 
RIOPRETOPREV. 

Processo Administrativo: 1506.00918/2019.27. 
Processo Licitatório: 01/2019. 
Modalidade: Inexigibilidade (Credenciamento) nº 01/2019. 
Objeto: Credenciamento de pessoas físicas prestadoras de serviços médicos 

periciais, a serem realizados em servidores públicos da RIOPRETOPREV, no 
caso de afastamentos por incapacidade superiores a cinco dias, bem como 
em servidores públicos municipais e seus dependentes inválidos, referentes 
a: auxílio-doença, prorrogações de salário-maternidade, aposentadoria por 
invalidez, pensão por morte concedida a dependente inválido e demais 
afastamentos e casos congêneres, nos termos do Edital e Anexos. 

Credenciado: Nazir Tarraf. 
Documento (CPF): 261.487.147-87. 

Valor Estimado: 
R$ 27.430,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e trinta reais), relativo a R$ 
130,00 (cento e trinta reais) por perícia (Resolução RPP nº 20/2018), com 
estimativa de 211 perícias anuais. 

Vigência: 12 meses, de 15/06/2020 até 14/06/2021. 
Data de Assinatura: 05/06/2020. 

 

 

 

 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2019 

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto – 
RIOPRETOPREV. 

Processo Administrativo: 1506.00918/2019.27. 
Processo Licitatório: 01/2019. 
Modalidade: Inexigibilidade (Credenciamento) nº 01/2019. 
Objeto: Credenciamento de pessoas físicas prestadoras de serviços médicos 

periciais, a serem realizados em servidores públicos da RIOPRETOPREV, no 
caso de afastamentos por incapacidade superiores a cinco dias, bem como 
em servidores públicos municipais e seus dependentes inválidos, referentes 
a: auxílio-doença, prorrogações de salário-maternidade, aposentadoria por 
invalidez, pensão por morte concedida a dependente inválido e demais 
afastamentos e casos congêneres, nos termos do Edital e Anexos. 

Credenciado: Rogerio Crespilho Bosco. 
Documento (CPF): 253.272.978-37. 

Valor Estimado: 
R$ 27.430,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e trinta reais), relativo a R$ 
130,00 (cento e trinta reais) por perícia (Resolução RPP nº 20/2018), com 
estimativa de 211 perícias anuais. 

Vigência: 12 meses, de 15/06/2020 até 14/06/2021. 
Data de Assinatura: 05/06/2020. 

 

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N° 016/2020
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16 e Regulamento Interno de Licita-
ções e Contratos da EMPRO)
CONTRATO N°: 016/2020
CONTRATANTE: Empro Tecnologia e Informação.  
CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
OBJETO: Prestação, pela ECT, de serviços e vendas de 
produtos que atendam às necessidades da contratante, me-
diante adesão aos anexos deste instrumento contratual que, 
individualmente, caracterizam cada modalidade envolvida.
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 6.000,00.
VIGÊNCIA: 17 de julho de 2020 a 17 de julho de 2021..
DATA DO CONTRATO:  20 de maio de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 04 de junho de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor-Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16)
CONTRATO Nº: 017/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: Resh Cyber Defense Tecnologia em Segu-
rança da Informação Ltda.
OBJETO: Contratação de análise de vulnerabilidade com 
TESTES e RETESTES, relatório completos, acesso ao pai-
nel de controle para auditoria de segurança e acompanha-
mento de esforços da equipe para as devidas correções.
VALOR: R$ 35.004,00 (trinta e cinco mil e quatro reais)
VIGÊNCIA: 12 meses 
DATA DO CONTRATO: 29 de maio de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 04 de  junho de 2020. 
João Pereira Curado Junior - Diretor- Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O município de Guapiaçu torna público aos interessados 
a realização do Pregão Presencial nº 039/2020, Ata de Registro de Preço nº 016/2020, objeto do Processo Licitatório nº 045/2020. TIPO: 
Menor preço global. OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preço para aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a 
Quente (CBUQ) e Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ) para pavimentação das vias públicas do município de Guapiaçu, conforme 
as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 19 de junho 
de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 05/06/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site 
oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão 
José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 04/06/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2020. TOMADA DE PREÇOS N. 003/2020. 
OBJETO: “Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para realização de diversos exames laboratoriais para o 
setor da Saúde do Município de Guapiaçu/SP, nas quantidades, valores e condições estipuladas no Termo de Referência em anexo a este 
Edital, de acordo com os valores estipulados na Tabela SUS – SIGTAP”. O município de Guapiaçu/SP torna público a quem possa interessar 
a decisão de julgamento do recurso apresentado pela empresa LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DE GUAPIAÇU S/S LTDA, a qual 
declara que julga PROCEDENTE o recurso apresentado contra a empresa CDAC – CENTRO DE DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS 
LTDA – ME, julgando que a mesma deverá ser excluída de participar do processo em análise, declarando-a como inabilitada. Sem mais, 
publique-se. Leandro Mariano da Silva, Diretor do Departamento de Licitação. Guapiaçu/SP, 04 de junho de 2020.

 A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a fi m 
de gerar publicidade, apresenta lista dos Requerimentos a 
Votação APROVADOS na 16ª Sessão Ordinária, realizada 
no dia 02 de junho de 2020.

Ver. Anderson Branco
01. 529/20: de congratulações à Apóstola Marta Rodri-
gues de Sá, Presidente da Igreja Apostólica da Glória de 
Deus, pelo aniversário natalício que será comemorado no 
dia 7 de junho;
Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”
02. 515/20: ao Senhor Governador do Estado de São 
Paulo, Doutor João Agripino da Costa Dória Júnior, para que 
reconsidere a classifi cação dada a São José do Rio Preto 
como sendo “fase 2” e classifi que a cidade como “fase 3”, 
dando também total autonomia ao Munícipio quanto à fl exibi-
lização das atividades comerciais de acordo com a realidade 
local;
03. 522/20: para a Concessionária RUMO tomar pro-
vidências quanto ao acionamento exagerado em diversos 
horários da buzina das locomotivas, que estão causando 
incômodos aos moradores de diversos bairros circunvizinhos 
à linha férrea, e prestar esclarecimentos;
04. 531/20: de congratulações com Ana Cristina Martin 
Roupas e Acessórios, “Lojinha da Ana”, pelos excelentes 
serviços prestados na nossa cidade e que muito agrega a 
nossa sociedade;
Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto 
05. 523/20: ao Governador do Estado de São Pau-
lo, Senhor João Agripino da Costa Dória Júnior, para que 
reavalie as restrições impostas aos Municípios no Decreto 
64.994/2020 – Anexo III   em especial em relação à limitação 
de horas de funcionamento do comércio em geral, permitin-
do a complementação da carga horária no regime Drive thru, 

conforme situação anterior já autorizada, no Município de 
São José do Rio Preto – SP;
Ver. Jean Dornelas
06. 527/20: de congratulações à empresa Clínica Den-
tista para Todos, especialmente na pessoa dos sócios Renan 
Pádua Lima e Alvino Bueno Neto, pela excelente qualidade 
no atendimento de toda equipe, pelas instalações e também 
pelo preço acessível a toda população;
07. 528/20: de congratulações à empresa Cobmax Sales 
Center, especialmente na pessoa do Chief Executive Offi cer 
(CEO) Daniel Rosa pela excelente negociação da empresa 
riopretense, na qual integrou suas operações à startup Esca-
le, empresa paulistana de tecnologia, o que muito agrega na 
sociedade riopretense;
08. 532/20: de congratulações com a Igreja Evangélica 
Missão da Fé, pelo 3º aniversário de fundação deste ministé-
rio em São José do Rio Preto - SP;
09. 533/20: de congratulações com a Igreja Evangélica 
Presbiteriana Renovada, pelo 115º aniversário de fundação 
em São José do Rio Preto – SP;
Ver. Jorge Menezes
10. 525/20: ao Governador do Estado de São Paulo, 
Senhor João Dória, para que reavalie a fase atual em que o 
Município de São José do Rio Preto   SP está enquadrado e 
libere o funcionamento das atividades de salões de beleza, 
barbearias e academias de esportes;
Ver. Paulo Pauléra
11. 520/20: requeiro, através do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes – DNIT, que seja liberado 
o acesso do novo viaduto que liga a Vicinal do Distrito de 
Talhado à Avenida Danilo Galeazzi no entroncamento com a 
BR153, em São José do Rio Preto  SP;
Ver. Renato Pupo de Paula 
12. 513/20: de congratulações pelos 14 anos de posse 
dos primeiros Guardas Civis Municipais de São José do Rio 
Preto, nesta cidade

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:
GUILHERME BORGATO LEITE e ANIELLE CRISTINA 
DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, administrador, 
solteira, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 12 
de fevereiro de 1991, residente e domiciliado a Waltério 
de Oliveira Verde, Nº 300, Campo Verde, São José do Rio 
Preto, SP, fi lho de EDSON LEITE VANDERLEI e de TÂNIA 
ROSELI BATISTA BORGATO LEITE. Ela, de nacionalidade 
brasileira, advogada, solteira, nascida em Mirassol, SP, no 
dia 24 de abril de 1995, residente e domiciliada a Waltério de 
Oliveira Verde, Nº 300, Campo Verde, São José do Rio Preto, 
SP, fi lha de ANTONIO MARCOS BAPTISTA DA SILVA e de 
ADRIANA RIBEIRO DA SILVA.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 27 de Maio de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.


